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A comunicação nos 
órgãos públicos

Rio: palco de 
grandes eventos



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
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A comunicação, tema do atual número da Revista  
TCMRJ, é de capital importância para a administra-
ção pública, o que enseja uma reflexão sobre o seu 
papel, seus limites e suas responsabilidades.

Nos órgãos públicos, além da publicidade e di-
vulgação de seus atos, obedecendo aos mandamentos constitucio-
nais, a comunicação se caracteriza, notadamente, pela necessária 
interlocução com os cidadãos, pelo permanente diálogo com a 
sociedade, atuando como um canal de reivindicação de direitos 
e de defesa da cidadania. 

Existem três instâncias distintas de comunicação: a pública, 
que se refere à interação e ao fluxo de informação, vinculados a temas de interesse 
coletivo; a governamental, que se encarrega da informação e do relacionamento entre 
o Executivo e a sociedade; e, por fim, a política, que diz respeito ao discurso e a ação 
destinados a conquistar a opinião pública em relação a ideias ou atividades relacio-
nadas com o poder.

É incontestável a importância da comunicação pública para a democracia, tendo em 
vista que a transparência, o diálogo e o debate são essenciais no regime democrático. 
Paradoxalmente, alguns membros de determinadas instituições públicas utilizam-na 
de forma antidemocrática, confundindo aqueles três conceitos e âmbitos de atuação a 
que me referi anteriormente, a pública, a governamental e a política, atendo-se, exclu-
sivamente, a esta última, no que tange ao objetivo de atrair, a qualquer preço, a opinião 
pública. No afã incontrolável da autopromoção, utilizam-se dos órgãos de comunicação 
para levantar suspeitas e acusar membros de instituições públicas e até mesmo os 
próprios Poderes da República, atingindo sua credibilidade, atacando sua imagem e 
infringindo os direitos e garantias individuais de ampla defesa e do devido processo 
legal. Servem-se da mídia – ou vice-versa – para atingir seus objetivos particulares, 
movidos, única e exclusivamente, pela vaidade e caprichos pessoais.

Acusam, desmoralizam, aviltam e condenam as instituições e os Poderes, através 
dos meios de comunicação, num processo quase irreversível de recuperação da honra 
e da dignidade atingidas. Tudo em nome da satisfação de uma alegada opinião pública, 
que, convenhamos, não se pode sequer aferir, e que, muitas vezes, é formada e constru-
ída por setores da própria mídia. Alentados pelos meios de comunicação, tornam-se 
reféns de sua envaidecida e ilusória imagem pessoal, sem qualquer compromisso com 
o interesse público, fornecendo-lhes, precipitadamente, informações privilegiadas, sem 
qualquer preocupação com a apuração da verdade e de responsabilidades, até mesmo 
em flagrante desrespeito à ética de suas funções e cargos públicos.

O Poder Judiciário, guardião máximo da democracia e do Estado democráti-
co de Direito, vem sendo alvo de críticas e acusações, numa tentativa de conspurcar 
sua imagem e a de seus membros perante a sociedade, e de desacreditar suas ações. 
É sempre bom lembrar que as funções do Judiciário são essenciais à preservação das 
garantias e dos direitos fundamentais e da própria democracia.

É de se lamentar que a comunicação pública praticada por algumas instituições e 
órgãos públicos assemelhe-se mais ao discurso político, que visa a angariar a simpatia 
e a adesão da opinião pública, em detrimento do interesse público. 

Thiers Montebello
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3 ... COMUNICAÇÃO NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS
A comunicação dos órgãos públicos com a sociedade, 

embora fundamental, nem sempre atinge os objetivos. 
Segundo estudiosos do assunto, falta transparência, 
objetividade e até desconhecimento do que comunicar, onde 
e quando comunicar. A Revista TCMRJ convidou para discutir 
o assunto os professores Margarida Kunsk e Maria José 
da Costa Oliveira, jornalistas Maurício Azêdo, Cíntia Cury, 
Fátima Roriz e Cristine Marques Genú, e os conselheiros 
Salomão Ribas, do TCE/SC e Fernando Augusto Mello 
Guimarães, do TCE/PR. 

35 ... RIO: PALCO DE GRANDES EVENTOS

ARTIGOS
82 ... REGIME DIfERENCIADO DE CONTRATAÇÃO, 
orçamentos sigilosos e assimetria da infor-
MAÇÃO: PODE O ESTADO SE COMPORTAR COMO UM 
VENDEDOR DE CARROS USADOS?

O procurador José Ricardo Parreira de Castro, da 
Procuradoria Especial do TCMRJ, tem por objetivo, em seu 
artigo, fomentar e contribuir para o debate concernente à 
criação, pela Lei Federal nº 12.462/2011, de um Regime 
Diferenciado de Contratações Públicas, com vistas à 
celebração dos contratos necessários à realização da Copa 
do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016.

90 ... O GEOPROCESSAMENTO COMO fERRAMENTA DE 
APOIO AO CONTROLE ExTERNO
 Apresentar o campo da Geomática e suas possíveis 
aplicações pelos Tribunais de Contas, é o objetivo dos autores 
deste trabalho, os técnicos Leonardo Franklin Fornelos e Luiz 
Carlos Teixeira Coelho Filho. 

  
101 ... A INDENIzAÇÃO POR féRIAS NÃO GOzADAS NAS 
hIPÓTESES DE DESLIGAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO 
MUNICIPAL

De autoria de Beatriz Lopes Araujo Tavares, assessora-
jurídica do TCMRJ, o estudo, elaborado a partir de um 
caso concreto, traça o histórico a respeito da concessão de 
indenização por férias não gozadas de servidor público que 
venha a se desligar dos quadros da municipalidade.

118 ... SAÚDE – MUDAR E INOVAR: DESAfIOS PARA 
O ENfRENTAMENTO DAS DOENÇAS CRôNICAS NA 
TERCEIRA IDADE

O doutor Renato Veras, diretor da Universidade Aberta 
da Terceira Idade (UnATI/UERJ), aborda o tema sobre 
envelhecimento da população e os objetivos de uma política 
contemporânea de atenção à saúde do idoso.

123 ... TCMRJ Em Pauta
A participação do TCMRJ 

em eventos em todo o Brasil; 
as parcerias com diversos 
órgãos para realização de 
fóruns, jornadas, cursos e 
seminários; as homenagens 
feitas e recebidas; bem como 
os acontecimentos ocorridos 
no período de outubro de 
2011 a janeiro de 2012 estão 
registrados neste bloco.

141 ... VISITAS 
144 ... POR DENTRO DO TCMRJ –1ª  Inspetoria Geral 
145 ... LIVROS
146 ... CARTAS 
148 ... ExPEDIENTE    

A cidade do Rio de Janeiro será palco 
de grandes eventos nos próximos anos. 
A Rio + 20, a Copa do Mundo de 2014 
e as Olimpíadas em 2016, entre outros 
eventos, transformam o Rio em um 
dos melhores destinos. A previsão é de 
receber 1 milhão de turistas no Rio de 
Janeiro. Como a Cidade Maravilhosa está se 
preparando para receber estes eventos? Que investimentos 
estão sendo feitos e de que ordem? De que maneira a 
pacificação das favelas contribui para o momento atual? 
Estas são algumas das perguntas que secretários estaduais e 
municipais, presidentes de instituições e órgãos responsáveis 
pelos setores envolvidos com os eventos  respondem nesta 
edição.

72 ... RETRATO DOS BAIRROS
Piedade, a antiga “Parada Gambá”, e Santa Tereza, a 

“Montmartre carioca”, são os bairros desta edição.

76 ... GENTE QUE fAz A DIfERENÇA
O pedreiro Evando dos Santos que, a partir de 50 livros 

usados, montou uma biblioteca comunitária na garagem de 
sua casa, e hoje, conta com 55.000 livros.

78 ... UM CASO DE AMOR COM O RIO
O acadêmico Marco Luchesi, da Academia Brasileira 

de Letras, retrata, de forma poética, a madrugada na Praça 
XV.

80 ... TRAGéDIA DA TREzE DE MAIO PODERIA TER 
SIDO EVITADA 
Conselheiro Nestor Rocha fala de lei da sua autoria que  
institui a autovistoria nos prédios da cidade.
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A comunicação pública 
c o n s t i t u i  u m  t e m a 
complexo e abrangente, 
e deve ser pensada como 
um processo político 

de interação no qual prevalecem a 
expressão, a interpretação e o diálogo.

O verdadeiro sentido da comunicação 
pública é o do interesse público. 

O poder público tem obrigação de 
prestar contas à sociedade e ao cidadão, 
razão de sua existência. 

Comunicação 
nos órgãos 
públicos
“A palavra é metade de quem a 
pronuncia, metade de quem escuta”.
Michel de Montaigne 

3 Revista TCMRJ    n. 49 - janeiro 2012
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A comunicação no contexto das 
instituições públicas, privadas 
e do terceiro setor vivenciou 
uma verdadeira revolução em 

todos os sentidos, nas últimas décadas. 
Na contemporaneidade, a estrutura 
funcional do setor de Comunicação se 
renova em termos de dimensões, formas 
e frentes de atuação, novos suportes 
técnicos e tecnológicos e uma grande 
abrangência, ultrapassando as fronteiras 
da produção midiática e da simples 
divulgação.

 Todas as transformações que 
ocorreram na sociedade nas três últimas 
décadas atingiram diretamente todas as 
organizações. Estas se veem obrigadas a 

Comunicação pública: 
conceitos e práticas

Margarida M. Krohling Kunsch
Professora titular e pesquisadora da Universidade de São Paulo
Chefe do Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo da 
Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP)

A doutora em Ciências da Comunicação, Margarida 
M. Krohling Kunsch, considera que  a comunicação 
pública passa por um momento de atenção e 
importância nunca antes registrado, tanto no meio 
acadêmico como no mercado. “A instituição pública/
governamental deve ser hoje concebida como 
instituição aberta, que interage com a sociedade, 
com os meios de comunicação e com o sistema 
produtivo”, ensina Margarida Kunsch

mudar seus comportamentos, passando 
a comunicação a ser considerada de 
uma outra maneira. Assim como a 
propaganda teve um papel fundamental 
após  a  Revolução  Industr ia l ,  a 
comunicação organizacional nos campos 
governamental e corporativo começou 
a ser encarada como algo fundamental 
e uma área estratégica na atualidade. 
Considerando o poder e a relevância 
que a comunicação assume no mundo 
de hoje, nas organizações dos três 
setores, estas precisam se pautar por 
políticas de comunicação capazes de 
levar efetivamente em conta os interesses 
da sociedade. A ênfase e os investimentos 
apenas em assessoria de imprensa, para 

se ter visibilidade na mídia, bem como no 
uso excessivo da propaganda precisam 
ser equacionado, pois essas áreas não dão 
mais conta de atender às novas demandas 
sociais, políticas e econômicas. 

A comunicação pública também 
atua em todo esse contexto e passa por 
um momento de atenção e importância 
nunca antes registrado, tanto no meio 
acadêmico como no mercado. Este 
artigo tem como objetivo principal 
apresentar alguns aportes teóricos que 
fundamentam os conceitos e as práticas 
da comunicação pública e, ao mesmo 
tempo, destacar as possibilidades de se 
ampliar sua aplicação com ênfase nas 
instituições públicas governamentais.

INTRODUÇÃO

Se hoje as empresas e as organizações 
da sociedade civil são cobradas e 
monitoradas pelos públicos, pela 
opinião pública e pela sociedade, 

as instituições públicas não deveriam ter 
muito mais senso e mais responsabilidade 
com seus atos e, consequentemente, com 

1. A COMUNICAÇÃO NA áREA PÚBLICA, UM DIREITO DE CIDADANIA

a sua comunicação? 
Alguns princípios são fundamentais 

para nortear a  comunicação na 
administração pública. A instituição 
pública/governamental deve ser hoje 
concebida como instituição aberta, que 
interage com a sociedade, com os meios de 

comunicação e com o sistema produtivo. 
Ela precisa atuar como um órgão que 
extrapola os muros da burocracia para 
chegar ao cidadão comum, graças a 
um trabalho conjunto com os meios de 
comunicação. É a instituição que ouve 
a sociedade, que atende às demandas 
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A questão da comunicação pública 
vem merecendo nos últimos 
anos grande interesse tanto 
por parte de estudiosos2 como 

do mercado, sobretudo da administração 
pública, que muitas vezes tenta substituir 
o que normalmente se caracteriza mais 
como uma comunicação governamental 
propriamente dita. Conforme Heloíza 
Matos (2011, p. 44),

o conceito de comunicação pública 
tem sido invocado como sinônimo 
de comunicação governamental, 

segundo estas quatro concepções básicas: 
comunicação estatal; comunicação da 
sociedade civil organizada que atua na 
esfera pública em defesa da coletividade; 
comunicação institucional dos órgãos 
públicos, para promoção de imagem, dos 
serviços e das realizações do governo; 
e comunicação política, com foco mais 
nos partidos políticos e nas eleições. 
Para fundamentar essas principais 
conceituações, relaciono, a seguir, as 
percepções de alguns autores que têm 
se destacado por seus estudos e suas 

2. CONCEITOS E ABRANGêNCIA DA COMUNICAÇÃO PÚBLICA

plenamente da herança social e de viver a 
vida de um ser civilizado, de acordo com 
os padrões que prevalecem na sociedade”) 
(Kunsch, 2007). 

 Para que o estado cumpra sua 
missão e promova de fato a construção 
da verdadeira cidadania, se faz necessária 
uma mudança cultural de mentalidade, 
tanto do serviço público quanto da 
sociedade, para resgatar a legitimidade 
do poder público e sua responsabilização 
(accountability), por meio de um controle 
social permanente. E a comunicação 
exerce um papel preponderante em todo 
esse contexto. 

Antes de iniciar a abordagem do 
tema propriamente dito deste artigo, 
exponho algumas questões que são úteis 
para uma reflexão sobre o verdadeiro 
papel da comunicação pública estatal. 
Os servidores públicos estão preparados 
e engajados para uma comunicação 
proativa? A comunicação é prioridade 
das nossas instituições públicas? Quais 
seriam os caminhos para a melhoria da 
qualidade da comunicação no serviço 
público? O sistema vigente é guiado por 
uma política de comunicação capaz de 
atender às necessidades e demandas da 
sociedade? As assessorias de comunicação 
trabalham de forma integrada em busca de 
uma sinergia das diferentes modalidades 
comunicacionais, com vistas à eficácia e 
aos resultados do bem comum?

A comunicação 
pública configura 
um conceito 
complexo que 
permite extrair 
múltiplas 
abordagens 
teóricas e reflexões 
sobre a sua prática 
nas diferentes 
perspectivas 
do campo 
comunicacional.

“

”

referindo-se a normas, princípios 
e rotinas a comunicação social do 
governo, explicitadas ou não em 
suportes legais que regulamentam 
as comunicações internas e 
externas do serviço público.
A comunicação pública configura 

um conceito complexo que permite 
extrair múltiplas abordagens teóricas e 
reflexões sobre a sua prática nas diferentes 
perspectivas do campo comunicacional. 
Ela implica várias vertentes e significações, 
podendo-se entendê-la, basicamente, 

liberdade de expressão, pensamento e 
crença, o direito de propriedade e de firmar 
contratos válidos e o direito à justiça”); 
políticos (“como o do voto e do acesso ao 
cargo público”); e sociais (“que vão desde 
o direito a um mínimo de segurança e bem-
estar econômico, até o direito de participar 

sociais, procurando, por meio da abertura 
de canais, amenizar os problemas cruciais 
da população, como saúde, educação, 
transportes, moradia e exclusão social.  

Para colocar em prática esses princípios, 
faz-se necessário adotar o verdadeiro 
sentido da comunicação pública estatal, 
que é o do interesse público. O poder 
público tem obrigação de prestar contas 
à sociedade e ao cidadão, razão de sua 
existência. É preciso que os governantes 
tenham um maior compromisso público 
com a comunicação por eles gerada, 
diante dos altos investimentos feitos com 
o dinheiro público.

Partindo do pressuposto de que a razão 
de ser do serviço público são o cidadão e 
a sociedade, deve-se avaliar se os órgãos 
públicos têm dedicado à comunicação a 
importância que ela merece como meio de 
interlocução com esses atores sociais e em 
defesa da própria cidadania1.

É importante lembrar que cidadania 
se refere aos direitos e às obrigações nas 
relações entre o estado e cidadão. Falar 
em cidadania implica recorrer a aspectos 
ligados a justiça, direitos, inclusão social, 
vida digna para as pessoas, respeito aos 
outros, coletividade e causa pública no 
âmbito de um estado nação. Ela pressupõe, 
conforme um dos autores clássicos dos 
primeiros estudos de cidadania, Tomas 
H. Marshall (1967), conquistas e usos 
dos direitos civis (“liberdade pessoal, 

1.  Para maiores detalhes sobre esse tema, consultar Kunsch (2007, p. 59-77). 
2. Em 2010, a Associação Brasileira de Pesquisadores de Comunicação Organizacional e de Relações Públicas (Abrapcorp) realizou o seu quarto congresso 
anual exatamente sobre essa temática, daí resultando a obra coletiva Comunicação pública, sociedade e cidadania (Kunsch, 2011). Muitos dos aportes 
conceituais apresentados pelos autores serão utilizados neste artigo.
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3. A COMUNICAÇÃO PÚBLICA NO CONTExTO DA COMUNICAÇÃO ORGANIzACIONAL

A prática eficaz da comunicação 
pública nos três segmentos – 
estado, mercado e sociedade 
civil organizada – dependerá, 

imprescindivelmente, de um trabalho 
integrado das diversas áreas da 
comunicação, como relações públicas, 
comunicação organizacional, jornalismo, 

publicidade e propaganda, editoração 
multimídia, comunicação audiovisual, 
comunicação digital etc. É preciso que as 
assessorias ou coordenadorias saibam 
valer-se das técnicas, dos instrumentos, 
dos suportes tecnológicos e das mídias 
disponíveis, contando para tanto com 
estruturas adequadas e profissionais 

competentes nas várias especialidades 
da comunicação social. Na administração 
pública, felizmente, se pode observar que 
isso, aos poucos, já vem se tornando uma 
realidade, atendendo ao que preconiza 
Gaudêncio Torquato (2002, p. 121): 

As estruturas de comunicação 
na administração pública federal 

práticas, para um melhor entendimento 
do que vem a ser comunicação pública.

Segundo Stefano Rolando (2011, p. 
26-27), da Libera Università di Lingue 
e Comunicazione (IULM), de Milão, na 
Itália, considerado a maior referência 
internacional como teórico de comunicação 
pública, há lugar para diversas fontes no 
território da comunicação de utilidade 
pública: a comunicação política (partidos 
e movimentos na luta pelo consenso); a 
comunicação institucional (entes públicos 
e administração pública para atuações 
normativas, acompanhamento legal e 
direitos constitucionais, promoção de 
acessos aos serviços); a comunicação 
social (sujeitos públicos, associados e 
privados para tutelar direitos e valores); 
e também a comunicação de empresa 
(quando utilizada para o crescimento e 
desenvolvimento social), transformando 
o espaço em que todos esses sujeitos 
agem e interagem no âmbito de interesses 
gerais.

Para Heloíza Matos (2011, p. 45), “a 
comunicação pública deve ser pensada 
como um processo político de interação 
no qual prevalecem a expressão, a 
interpretação e o diálogo”. Destaca a autora 
que tal compreensão “como dinâmica 
voltada para as trocas comunicativas ente 
instituições e a sociedade é relativamente 
recente”. 

Outra percepção interessante é a do 
colombiano Juan Jaramillo López (2011, p. 
64-65). Ele deixa claro que a comunicação 
pública possui como pilares essenciais 
característicos de seu espectro a causa 
pública, os princípios democráticos e o 
interesse público. Para o autor, há duas 

condições para que a comunicação seja 
de fato considerada pública:

1. que resulte de sujeitos coletivos, 
ainda que estejam representados 
ou se expressem por meio de 
indivíduos; 2. que esteja referida 
á construção do que é público. 
Portanto, é uma comunicação 
inclusiva e participativa, cuja 
vocação não poderia ser estar 
a serviço da manipulação de 
vontades ou da eliminação da 
individualidade, característica da 
comunicação fascista. Trata-se de 
uma comunicação eminentemente 
democrática, pela profundidade 
de sua natureza e por vocação.
Mariângela Haswani (2010, p. 

133-155), na sua tese de doutorado3, 
sintetiza as várias percepções de diversos 
autores estudados por ela4, analisando 
a comunicação pública em três grandes 
âmbitos: o da comunicação da instituição 
pública – que abrange a comunicação 
institucional para promoção da imagem, 
a publicidade e a comunicação normativa; 
o da comunicação política – que se ocupa 
do sistema político, particularmente 
dos partidos políticos e da composição 
eleitoral; o da comunicação social – 
caracterizado pela presença de atores 
estatais ou privados “envolvidos em 
questões de interesse recíproco, quer 
na obtenção de vantagens particulares 
e organizacionais, quer na consecução 
de ações afeitas fundamentalmente à 
sociedade como ente coletivo” (Haswani, 
2010, p. 146). Todas essas considerações 
apresentadas pela autora expressam o que 
foi destacado no início deste tópico: que 

a comunicação pública constitui um tema 
complexo e abrangente.

Os estudos recentes de comunicação 
pública têm embasado as principais 
diferenças entre comunicação pública, 
governamental e política. A propósito, 
Jorge Duarte (2011, p. 126), ao situá-
la em um contexto mais amplo, deixa 
claras essas delimitações. “Comunicação 
governamental trata dos fluxos de 
informação e padrões de relacionamento 
envolvendo o executivo e a sociedade”.  
Quanto à comunicação política, essa 
“diz respeito ao discurso e à ação na 
conquista da opinião pública em relação 
a ideias ou atividades que tenham 
relação com o poder”. Já “a comunicação 
pública se refere à interação e ao fluxo 
de informação vinculados a temas de 
interesse coletivo”.

Na minha percepção, quando se fala 
em comunicação governamental com 
tais características, ela não se refere 
somente ao poder executivo, mas se 
estende também aos poderes legislativo 
e judiciário. Na verdade, os princípios e 
fundamentos da comunicação pública 
dizem respeito diretamente à comunicação 
governamental aplicada à administração 
na esfera federal, estadual e municipal de 
todos dos três poderes da república ou 
de uma nação.

Enfim, como afirma Maria José de 
Oliveira (2004, p. 186), reforçando o 
que expus no início desta abordagem, 
“comunicação pública é um conceito 
amplo, envolvendo toda a comunicação 
de interesses público, praticada não só por 
governos, como também por empresas, 
terceiro setor e sociedade em geral”.

3. Para maiores detalhes sobre os estudos que essa autora vem desenvolvendo, consultar sua tese de doutorado (Haswani, 2010), defendida na Universidade 
de São Paulo, sob minha orientação. Na tese Haswani apresenta uma revisão bibliográfica bastante abrangente sobre os conceitos de comunicação pública 
da produção nacional e internacional, sobretudo da italiana, que se destaca como uma das principais referências no panorama mundial.
4. Sobretudo, o italiano Paulo Mancini, autor do Manuale di comunicazione pubblica (5. ed., Bari, Laterza, 2006).
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4. CAPITALIzAÇÃO DA SINERGIA NAS PRáTICAS DA COMUNICAÇÃO PÚBLICA

hão de se reorganizar em função 
da evolução dos conceitos e 
das novas demandas sociais. 
Os profissionais precisam ser 
especialistas nas respectivas 
áreas e setores, devendo, mesmo 
assim, ter noção completa de 
todas as atividades e programas. 
Os modelos burocráticos de gestão 
estão ultrapassados. O dinamismo, 
a mobilidade, a agilidade, a 
disposição são valores que deverão 
balizar as estruturas.
Vale abordar aqui, mesmo que de 

passagem, o conceito de comunicação 
organizacional. Comecei a usar essa 
expressão na década de 1980, já antes de ela 
passar a ser gradativamente adotada pela 
academia e pelo mercado. Ao me referir 
a uma “comunicação organizacional”, 
considero primeiro que ela abrange 
todos os tipos de organizações – públicas, 
privadas ou do terceiro setor. Ela lida 
com tudo que está implicado no contexto 
comunicacional das organizações: redes, 
fluxos, processos etc. Então, há que se 
entender a comunicação organizacional, 
sobretudo, como parte integrante na 
natureza das organizações. Trata-se de 
um fenômeno que acontece dentro das 
organizações e pode ser estudado de 
diversas maneiras. 

Em todo esse contexto da comunicação 
pública, pode-se perceber que a 
comunicação organizacional está presente. 
Além de todos os aspectos mencionados 
(processo, redes, fluxos etc.), a comunicação 
organizacional se manifesta, na prática, por 
meio de diferentes modalidades, formando 
esse mix que chamo de “comunicação 
integrada”. Trata-se de um tema que venho 
trabalhando desde 1985. 

públicos, da opinião pública e da sociedade. 
A comunicação institucional está ligada 
exatamente com a instituição propriamente 
dita, com a sua personalidade, com a sua 
maneira de ser. E ela valoriza muito mais os 
aspectos corporativos ou institucionais que 
explicitam o lado público das organizações. 
Cada vez mais os públicos vão cobrar 
isso das organizações. A comunicação 
institucional diz como estas devem se 
posicionar perante a sociedade, com a qual 
elas têm um compromisso. 

E a natureza da comunicação 
mercadológica? De persuadir quanto 
aos produtos e serviços da organização. 
Todas as manifestações simbólicas da 
publicidade também têm que expressar 
um compromisso público. Não adianta 
fazer uma campanha pensando em 
causar impacto sem levar em conta as 
consequências sociais e políticas. Hoje 
temos que pensar mais em priorizar as 
pessoas, os cidadãos e a sociedade do que 
somente os clientes ou consumidores. 

Q u a n d o  u s o  a  te r m i n o l o g i a 
“comunicação organizacional integrada”, 
minha preocupação é mostrar como 
as organizações estabelecem relações 
confiantes, por meio de suas manifestações, 
que podem ser com fins internos, fins 
institucionais e fins mercadológicos. 
Se pensarmos a comunicação nas 
organizações de forma abrangente e 
holística, temos de nos preocupar com 
uma sinergia de propósitos e ações. 
As ações comunicativas precisam ser 
guiadas por uma filosofia e uma política 
de comunicação integrada que levem em 
conta as demandas, os interesses e as 
expectativas dos públicos e da sociedade. 
E a comunicação pública certamente tem 
muito a ver com tudo isso.

A separação 
entre governantes 
e governados é 
consequência 
principalmente 
da falta de 
informação; cabe 
ao governo manter 
abertas as fontes 
de informação 
e os canais de 
comunicação.

“

”
Quando falo de “comunicação 

organizacional integrada”, o que quero é 
deixar clara a natureza de cada modalidade 
comunicacional. Por exemplo, qual seria a 
natureza da comunicação interna, voltada 
para aqueles que trabalham na organização, 
os dirigentes e os funcionários? A 
comunicação interna, na prática, procura 
compatibilizar os interesses da organização 
e os dos trabalhadores que a compõem, 
buscando a interação entre as partes.

Qual seria o sentido da comunicação 
institucional? De posicionamento da 
organização/instituição diante dos 

A c o m u n i c a ç ã o  p ú b l i c a 
abrange distintos campos de 
conhecimento e de práticas 
sociais e profissionais, como 

deixamos entrever no tópico anterior e 
conforme assinala Maria Helena Weber 
(2011, p. 106-116), que perpassa as 
diversas áreas e os diferentes instrumentos, 
cuja sinergia deve ser capitalizada para se 

efetivar uma comunicação com resultados 
positivos. 

Uma das subáreas da comunicação 
institucional é a das relações públicas, 
que abriga de modo privilegiado 
a prática da comunicação pública, à 
medida que, em razão de suas bases 
teóricas e de suas técnicas, ela lida mais 
diretamente com as instituições públicas, 

as empresas privadas e as organizações 
do terceiro setor, desenvolvendo ações 
estratégicas de relacionamento com 
públicos específicos ou os atores sociais 
envolvidos na comunicação. Os princípios 
e fundamentos das relações públicas na 
esfera governamental são os mesmos 
que são defendidos para a prática da 
comunicação pública em geral.  
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Vale registrar, a propósito, o que, 
já no início dos anos 1980, escrevia 
Candido Teobaldo de Souza Andrade 
(1982, p. 81-92). Ao discorrer sobre 
os fundamentos de relações públicas 
governamentais, o autor enumerava 
vários itens, dentre os quais sobressaem 
alguns que são bem pertinentes ao que 
está sendo abordado neste artigo. Para o 
autor, o direito do cidadão à informação e 
o dever de informar dos governantes estão 
sustentados pela Declaração Universal dos 
Direitos do Homem, sendo esse o primeiro 
direito de uma sociedade democrática; a 
administração pública não pode funcionar 
sem a compreensão de suas atividades 
e de seus processos; a separação entre 
governantes e governados é consequência 
principalmente da falta de informação; 
cabe ao governo manter abertas as fontes 
de informação e os canais de comunicação; 
o estado democrático deve proteger e 
facilitar a formação da opinião pública 
contra influências perniciosas e de grupos 
de pressão com interesses ilegítimos, 
ou seja, defender o interesse público; 
além disso, ele tem que ser sincero e 
transparente, informando sobre tudo o 
que fez, inclusive seus erros e as medidas 
tomadas para corrigi-los. 

Weber (2011, p.111), ao destacar 
o papel de relações públicas, considera 
como atividades específicas dessa área as 
que “abrangem formas de relacionamento 
da instituição como uso de procedimentos, 
instrumentos e canais que permitem o 
diálogo personalizado entre um cidadão 
(ou um grupo restrito de cidadãos) 
e o agente público”. Abrir canais de 
comunicação com os públicos, a opinião 
pública e a sociedade em geral deve 
ser parte primordial de uma política de 
comunicação dos sistemas e das assessorias 
/coordenadorias de comunicação dos 
órgãos públicos estatais.

Um estudo teórico e aplicado que 
pode ilustrar bem isso é o de Ana Lúcia 
Novelli (2010), que salienta o papel 
do poder legislativo na formulação 
de políticas públicas e na abertura de 
canais de comunicação como garantia 
de transparência.  A autora relata a 
bem-sucedida experiência desenvolvida, 
desde 1997, pela Secretaria Especial 
de Comunicação Social do Senado 

Federal, com o “Alô Senado!”, um serviço 
de atendimento ao cidadão que tem 
possibilitado uma aproximação direta do 
parlamento com a sociedade. A autora 
demonstra a eficácia desse canal, que 
tem permitido a participação ativa da 
opinião pública.  Seu estudo mostra 
como a opinião pública pode exercer 
impactos e influenciar a formação de 
políticas públicas e a responsabilidade 
das instituições do estado na gestão 
dos seus meios de comunicação, desde 
que as instituições públicas promovam 
oportunidades reais e bem planejadas de 
interlocução com seus públicos.

Em síntese, cabe às relações públicas, 
em suas práticas nas instituições e 
organizações, desempenhar suas funções 
administrativa, estratégica, mediadora 
e política (Kunsch, 2003), que norteiam 
a realização de inúmeras atividades.  
Planejar e administrar estrategicamente a 
comunicação, superando a antiga adoção 
da pura e simples função técnica de 
assessoria de imprensa, de divulgação e de 
produção midiática, deve ser a tônica das 
práticas de relações públicas e mesmo do 
jornalismo, como direi mais adiante.

Enfim, entendo que a área de relações 
públicas poderia e deveria contribuir de 
uma forma muito mais expressiva e efetiva 
na atuação da comunicação pública e 
governamental. É o que procurei salientar 
em publicações anteriores:

No âmbito do Estado, quantas 
ações construtivas poderiam 
ser realizadas para contemplar 
as carências, necessidades da 
população e dos cidadãos! É notório 
como o poder público subestima o 
potencial de relações públicas, 
priorizando a propaganda e a 
assessoria de imprensa, deixando 
de realizar ações comunicativas 
proativas e empreendedoras com 
vista ao desenvolvimento integral 
da sociedade (Kunsch, 2007, p. 
177).
No trabalho de parceria entre o público 

e o privado, por exemplo, cabe à área de 
relações públicas um importante papel. 
Por meio do terceiro setor ou em conjunto 
com ele, poderá promover mediações 
entre o estado e a iniciativa privada, 
repensando-se o conteúdo, as formas, as 

estratégias, os instrumentos, os meios e as 
linguagens das ações comunicativas com 
os mais diferentes grupos envolvidos, a 
opinião pública e a sociedade como um 
todo. 

Outra subárea da comunicação 
institucional é a de jornalismo, um 
campo que abre amplas possibilidades 
no tocante às práticas da comunicação 
pública e governamental.  No contexto 
de toda a convergência das mídias, é 
grande a variedade de instrumentos e 
ações disponíveis, envolvendo veículos 
impressos e eletrônicos, mídias sociais, 
agências de notícias, reportagens, 
entrevistas etc., bem como a organização 
das fontes de informação e de prestação 
de contas à sociedade, que devem constar 
da pauta diária. 

A informação jornalística deve ser 
fundamentada e guiada pelos seguintes 
valores: “ouvir” a sociedade – ser sensível às 
demandas sociais e políticas; verdade – ser 
transparente, pois os receptores precisam 
ser respeitados e os fatos publicados/
divulgados podem ser objeto de verificação, 
análise e comentários; rapidez – atender 
às demandas sociais com a maior presteza 
possível; sinceridade – elucidar fatos que 
merecem esclarecimento dos diversos 
segmentos (cidadão, entidades, sociedade 
civil, opinião pública, imprensa etc.); 
cordialidade – uma marca que deve guiar 
as relações entre fontes governamentais 
e a mídia; e credibilidade – a confiança na 
fonte é algo imprescindível. 

Uma terceira subárea da comunicação 
institucional é a de publicidade e 
propaganda institucional e de utilidade 
pública, cujas práticas estão centradas 
em campanhas e em sua veiculação 
nas mídias. Os governos deveriam 
fazer propaganda/publicidade paga? A 
sociedade tem conhecimento dos milhões 
que são investidos na mídia paga pelos 
governos municipal, estadual e federal 
em todas as esferas dos três poderes? 
Acredito que a publicidade governamental 
deva ter como princípio fundamental o 
caráter de interesse e de utilidade pública 
e não a ênfase nas glórias e conquistas 
dos fazeres de um governo. Aí se justifica 
a veiculação paga. A propaganda deve 
procurar informar e esclarecer o cidadão 
sobre seus direitos e deveres, bem como 
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prestar serviços à população.
Outra modalidade comunicacional, 

por fim, é a que diz respeito à comunicação 
digital e às novas mídias ,  como a 
e-governance (governo eletrônico) e os 
portais governamentais. Esta pode ser 
considerada uma das maiores conquistas 
das inovações tecnológicas para 
democratizar as ações da administraçaõ 
pública e permitir o acesso do cidadão  A 

importância dos websites e da internet para  
facilitar a comunicação governamental e o 
exercício da cidadania é fato incontestável. 
As experiências em curso, em nível 
mundial, são altamente positivas.

As estruturas de comunicação das 
instituições governamentais como das 
organizações em geral se deparam com 
novos instrumentos ou suportes do 
mundo digital, como: e-mail, internet, 

blogs, fotologs, wiki´s, wikipedia, sala 
de imprensa, chats, banco de dados, 
conectividade, interatividade, conexão, 
links, redes sociais de conversação (Orkut, 
Facebook, MSN, RSS, Web 2.0, entre 
tantos outros meios e instrumentos). 
Todos esses novos suportes devem ser 
utilizados, mas não podem prescindir 
de um planejamento eficiente e de uma 
produção adequada.

CONSIDERAÇõES fINAIS

Neste artigo, dentro do curto 
espaço disponível, muito 
mais do que propor técnicas e 
instrumentos para as práticas 

da comunicação pública, procurei fazer 
algumas reflexões sobre o seu verdadeiro 

sentido, apresentando alguns fundamentos 
e as razões de sua existência. 

Defendo que a proposição de 
estratégias e ações de comunicação 
pública estatal pressupõe: a existência 
de uma política global de comunicação; 

a utilização de pesquisas e auditorias; 
planejamento estratégico; e, sobretudo, 
a prática de uma comunicação integrada, 
que capitalize eficaz e eficientemente 
a sinergia das distintas subáreas de 
comunicação social.
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Tal como fizeram oradores 
da sessão da manhã, quero 
saudar o Tribunal de 
Contas dos Municípios do 

Estado da Bahia pela oportuna iniciativa 
de organizar o presente Fórum, que vem 
oferecer uma contribuição inestimável ao  
conhecimento dos temas constantes de 
seu temário.  Promove assim este  TCM  
uma comemoração digna dos 40 anos de 
relevantes serviços que tem prestado aos 
Municípios do Estado, os quais justificam 
o prestígio  que esta Corte alcançou  no 
Sistema Tribunais de Contas do País.

Saliente-se desde logo que o tema 
que me coube — A Comunicação dos 
Tribunais de Contas com a Sociedade 
— abrange um aspecto que adquiriu 
extrema atualidade e caráter agudo 
nos últimos tempos – diríamos nos 
últimos anos – em razão da aspiração e 
preocupação do conjunto da cidadania 
de saber como estão sendo utilizados 
os crescentes recursos colocados 
à disposição do poder público nos 
di ferentes  n íveis  da  federação , 
sobretudo em face da frequência com 

A comunicação dos TCs 
com a sociedade

Maurício Azêdo
Presidente da Associação Brasileira
de Imprensa - ABI
Conselheiro aposentado do TCMRJ

Palestra do jornalista 
Maurício Azêdo, no Fórum 
TCM-BA: 40 anos a serviço 
da cidadania, realizado em 
novembro de 2011, em 
Salvador, em comemoração 
ao 40° aniversário do Tribunal 
de Contas dos Municípios do 
Estado da Bahia.

que são anunciados desvios de toda 
natureza  nessas aplicações. 

Nunca ocorreram entre nós, como 
agora, tantas fraudes e tantos assaltos 
aos cofres públicos; tanta manipulação de 
licitações; tanta aposição de sobrepreços 
aos bens e serviços adquiridos pela 
União, pelos Estados, pelo Distrito 
Federal — campeão  em diferentes 
modalidades de corrupção — e pelos 
estados, através da ação de quadrilhas 
enquistadas na máquina pública  que 
se especializaram em numeroso elenco 
de práticas desonestas, criminosas. 
Testemunhamos agora aquilo que 
há cerca de vinte anos o cineasta 
Cacá Diegues colocou nos lábios da 
personagem vivida pelo ator José Wilker 
em seu filme Bye Bye Brazil:  ‘entre nós 
a sacanagem é bem administrada. É ela 
tão bem gerida que em pouco teremos 
cursos de pós-graduação ministrados 
por eméritos doutores nessas práticas.’

A cidadania assiste indefesa e sem 
poder de articulação na proteção dos 
dinheiros coletivos ao delírio a que se 
entregam administradores públicos na 

enunciação de projetos de utilidade social 
questionável, como o da implantação do 
chamado trem-bala entre São Paulo, 
Campinas e Rio de Janeiro, obra orçada 
em R$ 21 bilhões, segundo uns, ou 
em R$ 32 bilhões, segundo outros, e a 
empreendimentos que farão a fortuna 
de empresários, administradores e 
aproveitadores de todo jaez, como 
as obras de reforma, construção ou 
reconstrução de estádios de futebol para 
a Copa do Mundo de 2014, a maioria 
fadados a subutilização prolongada 
após o certame, em razão de insuficiente 
público esportivo na maioria dessas 
praças.  Sem contar os reajustes que 
certamente virão, no habitual jogo de 
aprovação de aditivos e refazimento de 
licitações, serão R$ 5.563,7 milhões em 
reformas, construção ou reconstrução 
de estádios, e isso graças à atribuição 
do custo da reforma do Estádio Beira-
Rio (R$ 290 milhões) ao Sport Clube 
Internacional de Porto Alegre, seu 
proprietário, e da responsabilidade de 
construção do Itaquerão ao Sport Clube 
Corinthians (R$ 920 milhões), ainda que 

“
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com generoso empréstimo de um órgão 
público, o BNDES.

Para a formação do sentimento 
de indignação que a esse respeito 
domina atualmente a sociedade, 
tem sido fundamental a atuação das 
instituições do Sistema Tribunais de 
Contas, da imprensa, de diferentes 
órgãos do poder, como a Polícia Federal, 
o Ministério Público da União e dos 
Estados, a Corregedoria-Geral da União 
e de parlamentares, sem distinção de 
partidos, comprometidos com a defesa 
da ética na vida pública. Diga-se que 
não é simples o encargo que cabe nesse 
particular aos tribunais de contas, que 
desenvolvem atividades que escapam à 
percepção leiga do cidadão comum.

Pela dicção dos artigos 70 e 
71 da Constituição da República, o 
Sistema Tribunais de Contas tem 
um papel fundamental no auxílio ao 
Congresso Nacional em sua atribuição 
de promover a fiscalização contábil, 
financeira, orçamentária, operacional 
e patrimonial da União e das suas 
entidades da administração direta e 
indireta. Essa fiscalização envolve o 
exame da legalidade, da legitimidade, 
da economicidade, da aplicação das 
subvenções e da renúncia de receitas, 
aspectos que se situam muito acima 
da capacitação dos cidadãos comuns, 
por mais interessados que sejam pelos 
destinos da coisa pública. 

A intermediação entre esse direito e 
interesse da cidadania e a realidade da 
gestão dos negócios públicos é um dos 
encargos do Sistema Tribunais de Contas, 
que nos últimos anos tem avançado no 
processo de aperfeiçoamento de sua 
comunicação com o conjunto da sociedade, 
seja pela intensificação da difusão de 
informações a respeito de suas atividades, 
seja pela adoção de formas criativas 
de fazer com que essas informações 
cheguem aos cidadãos comuns, como 
poderão relatar representantes dos 
órgãos de contas que promoveram 
iniciativas dessa natureza.           

É  est imulante  registrar  que 
a preocupação com a informação à 
cidadania já há algum tempo alcançou 
dimensão institucional no sistema, através 

de realizações de caráter continuado, 
como o Progama de Modernização do 
Controle Externo-Promoex, que incluiu a 
comunicação entre os aspectos de que o 
sistema cuidaria. Ocuparam-se também 
da questão iniciativas isoladas como o III 
Seminário de Comunicação dos Tribunais 
de Contas do Brasil, promovido pela 
Associação dos Membros dos Tribunais 
de Contas do Brasil-Atricon, Instituto 
Rui Barbosa, Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro e Tribunal 
de Contas do Estado do Rio de Janeiro, 
no âmbito da pesquisa Desafios da 
Transparência e do Acesso à Informação, 
que submeteu 40 quesitos a 33 tribunais 
de contas. Os números dessa pesquisa nos 
foram proporcionados pelo conselheiro 
Fernando Augusto Melo Guimarães, 
Presidente do Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná, a quem agradecemos 

a atenção, a diligência e a presteza com 
que atendeu à solicitação que fizemos a 
respeito.

As informações assim obtidas 
permitem-nos uma avaliação global 
do tratamento que o sistema dá à 
matéria, que conta com 32 unidades 
responsáveis, nas quais atuam 275 
servidores, dos quais 147 com formação 
na área de comunicação, e têm  vinculação 
hierárquica (94%) diretamente com 
a presidência do respectivo tribunal. 
Um contingente expressivo (73%) 
dos órgãos consultados reconheceu 
que é insuficiente a estrutura com que 
contam, apesar da importância (muita, 
12%; normal, 18%) que é conferida à 
comunicação no planejamento estratégico 
do tribunal, do qual participam 30 dos 33 
órgãos pesquisados. Mais da metade dos 
tribunais (18) revelaram que não contam 
com um plano de comunicação, enquanto 
64% deram conta de que não mantêm 
encontros regulares com a imprensa e a 
mídia e 61% não contam com consultoria 
na área de comunicação.

Quanto à difusão das informações, 
revelaram os tribunais que o principal 
instrumento com que contam para isso 
é o site do órgão, mas tem também peso 
significativo o noticiário encaminhado 
às emissoras de rádio (64% dos órgãos), 
à televisão (18%) e a sites ou blogs 
especializados (18%), afora as informações 
constantes de cartilhas, revistas e outras 
publicações (55% ). O aproveitamento das 
informações conta com um índice alto: 
97% em jornais, 97% em televisão, 91% 
em rádio, 82% em sites ou blogs. A quase 
totalidade (97%) das decisões plenárias 
dos tribunais são informadas aos meios 
de comunicação, na maior parte dos casos, 
por release (84%) ou por divulgação no 
portal do órgão (66%). São raros os casos 
de divulgação por áudio (6 órgãos, ou 
19%) e vídeo (8 órgãos, ou 25%).  

É com reflexões sobre esses dados que 
o sistema poderá avançar ainda mais para 
alcançar o objetivo comum a todos os seus 
órgãos: levar à sociedade informações que 
lhe permitam valorizar os mecanismos 
de controle dos gastos públicos e de 
preservação da ética na administração e 
na vida social.”

O Sistema 
Tribunais de 
Contas tem um 
papel fundamental 
no auxílio ao 
Congresso Nacional 
em sua atribuição 
de promover 
a fiscalização 
contábil, financeira, 
orçamentária, 
operacional e 
patrimonial da 
União e das suas 
entidades da 
administração direta 
e indireta. 

“

”
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A comunicação dos tribunais de 
contas ainda é deficiente. Há 
um imenso trabalho a realizar 
nesse campo. Se considerarmos 

os dias atuais, a questão da comunicação 
assume uma dimensão apreciável. Afinal, 
a publicidade dos atos oficiais e mais 
recentemente a transparência de todas as 
práticas da administração são princípios 
fundamentais da administração pública. 

Quando da preparação do PROMOEX 
(Programa de Modernização dos Órgãos 
de Controle Externo), duas pesquisas de 
percepção dos problemas a revolver no 
âmbito do controle exercido pelos tribunais 
de contas (FIA-USP e FGV) evidenciaram 
o referente à comunicação. Na realidade, 
a questão é mais ampla do que a simples 
presença de dados e informações nos 
veículos de comunicação de massa. 
Este é um aspecto da comunicação que 
muitos TCs tratam adequadamente. A 

Revendo a comunicação dos 
Tribunais de Contas

Conselheiro Salomão Ribas
Corregedor-geral do Tribunal de Contas do Estado de 
Santa Catarina

Para o corregedor-geral do Tribunal de 
Contas do Estado de Santa Catarina, 
conselheiro Salomão Ribas, “o 
importante é remarcar a necessidade 
de se tratar profissionalmente da 
comunicação como processo e 
produto dos tribunais de contas”.

questão é mais complexa, pois envolve a 
comunicação entre os próprios tribunais, 
dos mesmos com os órgãos fiscalizados 
e proporcionando informações à 
opinião pública. A rigor, o problema da 
comunicação nas estruturas burocráticas 
começa internamente. Não é exagero 
dizer que não raro a maior distância a 
ser vencida é a que nos separa da mesa 
ao lado. 

Assim, além de ações individualizadas 
de vários tribunais de contas para a 
melhoria da qualidade dos seus próprios 
processos de comunicação, merecem 
destaque duas ações de abrangência 
nacional. A primeira foi a criação de um 
Grupo Temático, no âmbito do PROMOEX, 
para estudar e propor uma política 
nacional de comunicação; o que foi 
em parte resolvido satisfatoriamente. 
Essa política nacional deve orientar os 
processos de comunicação dos tribunais 

de contas visando mais visibilidade 
das ações próprias dos mesmos e os 
resultados obtidos no exercício de 
obrigações constitucionais e legais de 
controle. 

A outra ação importante foi a 
contratação de consultoria pela Atricon 
para a elaboração de um plano nacional 
de comunicação. Esse Plano Nacional 
que orienta o próprio processo de 
comunicação da Atricon como entidade 
representativa dos membros dos 
tribunais de contas serve também de 
referencial para que cada tribunal adote 
os critérios e normas propostas para 
resolver questões de comunicação. 
Assim, há necessidade de um processo 
permanente de comunicação entre cada 
tribunal de contas e o poder executivo. 
O mesmo deve ocorrer em relação ao 
poder legislativo e ao poder judiciário. 
Finalmente, sob o aspecto institucional, 
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um íntimo processo de comunicação com 
o Ministério Público de cada unidade 
da federação pode ser uma poderosa 
ferramenta de combate à corrupção e 
ao desperdício. Os tribunais podem ser, 
em relação aos órgãos de poder citados, 
excelentes órgãos de consultoria, de 
assessoramento e de orientação. Além, 
é claro, do exercício da fiscalização e do 
controle de que nos falam a Constituição 
Federal e a dos estados.  Para isso, é 
importante um processo contínuo de 
comunicação. 

Relativamente à mídia formal, não 
é menor o valor de uma comunicação 
constante. Os tribunais de contas 
podem ser fontes autorizadas e capazes 
de esclarecer pontos de dúvida tão 
frequentes no papel de bem informar, 
esperado dos veículos de comunicação 
de massa. 

No plano dos portais, não é outro o 
papel esperado dos tribunais de contas. 
Por essa razão, a Atricon contratou 
a Fundação José Arthur Boiteux, 
vinculada à Universidade Federal de 
Santa Catarina, para uma avaliação dos 
portais dos tribunais de contas. Trata-
se de começar pela própria casa, uma 
verificação se estamos informando 
correta e tempestivamente a prática 
de nossos próprios atos. Em seguida 
será implementada a verificação do 
cumprimento da LRF pelos portais dos 
órgãos fiscalizados. Esse documento 
— a avaliação feita pela UFSC — está 
disponível no portal da Atricon.

Devemos, ainda, considerar o longo 
trabalho de construção do Portal Nacional 
dos Tribunais de Contas que foi concebido 
para ser uma ferramenta de consulta 
entre os técnicos e membros dos tribunais 
de contas e de valioso apoio ao controle 
social. Na mesma linha, imaginou-se 
um poderoso instrumento de coleta e 
sistematização de informações para 
atender exigências nacionais de controle 
das contas públicas. 

Assim, essas providências somam-se 
a inúmeras outras adotadas por vários 
tribunais de contas. O importante é 
remarcar a necessidade de se tratar 
profissionalmente da comunicação como 
processo e produto dos tribunais de 
contas. Um longo caminho a trilhar.  

Os tribunais podem ser excelentes 
órgãos de consultoria, de assessoramento e 
de orientação. 
“

” 
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Nos últimos anos têm havido uma 
ampla discussão nacional para 
se analisar com profundidade 
os rumos da gestão pública e 

a sistemática de seu controle, envolvendo 
todos os atores dessas atividades.

O diagnóstico da estrutura do setor 
público revelou um quadro decepcionante, 
afastado dos ideais republicanos e dos 
valores fundamentais de um aparelho 
estatal articulado para a execução de 
políticas públicas direcionadas para o 
desenvolvimento econômico e social. 

Uma perigosa combinação de 
clientelismo, corporativismo e corrupção 
acabou por contaminar parte expressiva 
da administração pública e gerou uma 
condenável sucessão de irregularidades 
que alcançou os três níveis de governo. 
Essa situação causou profundo impacto 
na consciência do cidadão e determinou 
a necessidade de se reestruturar a 
administração e redefinir seu padrão 

Conselheiro Fernando Guimarães
Presidente do Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná/Coordenador do 
Grupo de Comunicação Institucional 
- PROMOEX

Comunicação ganha espaço 
nos Tribunais de Contas

O conselheiro Fernando 
Guimarães faz uma análise 
da comunicação no âmbito 
dos tribunais de contas, 
fala dos avanços ocorridos 
a passos largos, da criação 
do Grupo Temático de 
Comunicação Institucional 
do PROMOEX, do qual é 
coordenador, e conclui: “há 
um longo caminho a ser 
percorrido”.

comportamental em consonância com os 
procedimentos democráticos.

Na ordem de preocupações da 
sociedade contemporânea revelou-se a 
necessidade da construção de um Estado 
comprometido com a ética, a eficiência, 
a cidadania e as salientes mudanças 
ambientais sinalizadas pelo século XXI. 
Passou-se a discutir a legitimidade das 
ações estatais, sob uma ótica mais ampla, 
que Diogo de Figueiredo Neto chama de 
“legitimidade integral”, abrangendo não 
só a competência formal dos agentes, 
mas também a legalidade dos meios 
utilizados e, principalmente, com foco nos 
resultados, voltados ao interesse público 
e social.

Nesse sentido, a par de medidas 
administrativas pontuais, de caráter 
modernizante, e de legislação esparsa 
derivada de inconsistências e mazelas 
conjunturais do poder público, não 
prevalecia a ideia básica, nuclear, 

de instalação de um serviço público 
profissional e meritocrático, de resultados 
e desvinculado das práticas clientelistas. 
O desafio para se mudar essa situação 
estava lançado.

O advento da Lei de Responsabilidade 
Fiscal representou a pedra angular dos 
avanços interpretativos e reformadores 
da administração pública brasileira 
e transformou radicalmente seu 
arcabouço. 

Pela primeira vez – e nisso inovou em 
relação às reformas anteriores puramente 
orgânicas – um dispositivo legal indicou, de 
forma democrática, didática e transparente, 
todo o instrumental necessário para 
que a ação administrativa e o processo 
decisório estivessem subordinados à lei, 
ao planejamento, à eficiência, à ética, à 
responsabilização, à transparência e abriu 
as portas para a participação da sociedade 
na formulação e avaliação das políticas 
públicas de desenvolvimento, numa 
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verdadeira institucionalização do controle 
social e ampliação dos direitos do cidadão 
sobre a administração pública.

De outro lado, reforçou as formas 
democráticas de relacionamento entre 
estado e sociedade, concomitante com 
os avanços no grau de accountability do 
sistema e a implantação de uma filosofia 
de administração fundamentalmente 
ligada à otimização dos recursos utilizados 
na consecução das políticas sociais.

E m e r g e m  d e s s e  c o n t e x t o 
t ra n s f o r m a d o r  t r ê s  e l e m e n t o s 
fundamentais: o controle, a transparência 
e a comunicação por parte dos tribunais 
de contas. Nenhuma ação estatal, seja 
o nível de governo, seja a sua atuação 
orgânica, pode ser entendida como 
realmente transparente, desassociada dos 
meios e formas de comunicação, interna 
ou externa.

A figura do controle, especialmente 
aquele de competência das cortes 
de contas, tem apresentado avanços 
significativos e contemporâneos 
da complexidade do poder público. 
Afastando-se das práticas burocráticas 
tradicionais e do ritual formalístico, atua 
com base em parâmetros de elevado 
conteúdo técnico e incursiona com 
desenvoltura e resultados pelos diversos 
núcleos da administração. 

Ancorado em consistentes programas 
de tecnologia da informação, coíbe abusos, 
discricionariedades, incompetências, 
dilapidação do patrimônio e violações 
à norma legal. Não como um produto 
exclusivamente interno, mas com ênfase 
cada vez maior para o consumo externo, 
seja para orientação de gestores, seja para 
o esclarecimento social e desenvolvimento 
da cidadania.

O princípio da transparência 
representa uma das mais significativas 
construções do regime democrático 
e forte aliado do controle social como 
instrumento fundamental para trabalhar 
a difícil relação entre os cidadãos e seus 
agentes. 

É sabido que, tradicionalmente, a 
administração pública sempre atuou 
de forma hermética, enclausurada e 
afastada dos olhos do contribuinte. Não 
era necessário informar a sociedade sobre 
os programas de governo, os resultados 

da administração, os custos e os meios 
adotados. 

Na verdade, como ensina Norberto 
Bobbio, a convivência com “a configuração 
do poder oculto ou que se oculta e o poder 
que oculta”, rejeitados pela transparência 
pública.

Ademais, o cidadão tornou-se ator 
fundamental do conjunto de práticas de 
acompanhamento do setor público e do 
combate à esperteza e à degeneração 
de valores. Cansado de ineficiência, 
desorganização e de políticas públicas 
desvinculadas de suas demandas, tem 
ampliado substancialmente seu espaço 
de participação social e quer saber do 
andamento da gestão pública. 

Destarte, integrou-se a uma democracia 
participativa que se agiganta na criação 
de entidades da sociedade, audiências 
públicas, observatórios sociais, denúncias, 
redes de relações democráticas, conselhos 
e formação de grupos comprometidos 
com uma nova e ativa concepção de 
cidadania e uma atitude eminentemente 
afirmativa. No fundo, uma participação 
consistente, organizada e capaz de 
implementar mecanismos para combater 
a incompetência e exigir serviços públicos 

de qualidade, como educação, saúde, 
segurança, meio ambiente e outros que se 
traduzam no interesse coletivo.

No que respeita à comunicação, 
por parte dos tribunais de contas, há 
um longo caminho a ser percorrido, 
sem embargo de que tal processo tem 
assumido importância crescente no 
planejamento dos órgãos de controle. E o 
caminho até aqui percorrido pelo sistema 
nacional dos tribunais de contas, com 
significativos avanços e resultados, nos 
autoriza afirmar que o longo trajeto está 
sendo pavimentado a passos largos.

É crível destacar que apenas 
recentemente as cortes de contas 
se atentaram para a relevância da 
comunicação social como mecanismo de 
transparência e de consequente acesso da 
sociedade à informação pública.

Acontece que os tribunais de contas 
têm atuado de forma isolada, afastados 
de uma associação institucional com força 
para o compartilhamento de objetivos 
institucionais. Muitas vezes trabalham 
sobre o mesmo fato e com as mesmas 
finalidades, o que gera desperdício 
de potenciais e o favorecimento de 
técnicas inusitadas de desvios de recursos 
públicos.

Como af irmou o conselheiro 
Valter Albano da Silva, do TCE/MT,  
“os TCs,  com  raríssimas   exceções,   
estiveram adormecidos. Trabalho 
discreto, concentrado na filosofia 
da administração burocrática e sem 
visibilidade. A população não tomava 
conhecimento de suas atribuições. 
Definir objetivos estratégicos dos nossos 
trabalhos garante a legitimidade de 
nossos atos”. Por sua vez, o conselheiro 
Salomão Ribas, do TCE/SC, enfatizou que 
“os Tribunais têm que ter estruturas de 
comunicação. Não basta uma campanha 
para se mudar a imagem. É preciso mudar 
a forma de comunicação”. Para Cezar 
Miola, conselheiro do TCE/RS, “tem que 
existir integração e transparência para 
a efetivação do controle. A regra é a 
publicidade. A regra é a transparência”.

Diante dessa realidade, os órgãos 
de controle tomaram consciência de 
que sua atuação torna-se muito mais 
efetiva quando a sociedade participa 
da fiscalização e desenvolve uma 

“

”

Os tribunais 
de contas têm 
ultimado medidas 
para sedimentar 
uma política de 
comunicação 
social consistente 
e de resultados.
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relação de confiança com a instituição 
fiscalizadora.

N o  e n t a n t o ,  o  t r a b a l h o  d e 
comunicação precisa ser muito bem 
estruturado e revestido de fundamentos 
especializados, capazes de estabelecer 
comunicação de qualidade através de 
informações relevantes, inteligíveis e 
em linguagem acessível à população. 
Como se sabe, o ambiente dos tribunais 
de contas é marcado por minúcias 
técnicas e operacionais que devem ser 
apreendidas para que haja precisão da 
informação divulgada.

É importante salientar que os 
tribunais de contas, conscientes de seu 
papel no controle governamental, têm 
ultimado medidas para sedimentar uma 
política de comunicação social consistente 
e de resultados. A criação do Grupo 
Temático de Comunicação Institucional, 
do Programa de Modernização do 
Controle Externo dos Estados, Municípios 
e Distrito Federal – PROMOEX, do qual 
tenho a honra de ser o coordenador, 
é uma iniciativa oportuna e tem sido 
responsável pelo estudo e apresentação 
de propostas para aproximar os TCs 
da sociedade, incentivando o controle 
social e seus agentes, identificados nos 
conselhos sociais, associações locais ou 
setoriais, organizações da sociedade civil, 
observatórios sociais, universidades, 
imprensa e o próprio cidadão. Torna-
se necessário alargar os horizontes de 
comunicação com instituições para 
incentivar a população a controlar o 
poder público.

O Grupo de Comunicação Institucional, 
em conjunto com as cortes de contas, com 
o apoio da Associação dos Membros 
dos Tribunais de Contas (Atricon) e do 
Instituto Rui Barbosa (IRB), possibilitou 
conhecimento e meios para a aprovação 
da Política Nacional de Comunicação, 
com diretrizes gerais e capacitação 
para a implantação dos Planos de 
Comunicação nos respectivos tribunais 
de contas. Dentre outros resultados 
e medidas de incentivo, podemos 
destacar o incremento das Ouvidorias 
e canais de comunicação social. Nos 
vários seminários e encontros temáticos, 
notamos uma maior participação e 
interesse dos conselheiros, auditores, 

procuradores e servidores das cortes de 
contas, envolvendo a ampla discussão e 
compartilhamento de soluções na área 
de comunicação, tanto externa, como 
interna.

Recentemente, durante a realização 
do Seminário Nacional de Comunicação 
dos Tribunais de Contas, no Rio de Janeiro, 
foi aprovada a Carta-Compromisso, que, 
em síntese, sinaliza que os TCs devem, 
basicamente: transmitir as Sessões ao 
vivo e tornar os arquivos disponíveis 
para consulta; implantar Política e Plano 
de Comunicação; garantir a agilidade na 
divulgação de decisões e de indicadores 
de resultados; realizar periodicamente 
pesquisas de satisfação de imagem; 
desenvolver programas de aproximação 
com a sociedade; atualizar e aprimorar 
portais no contexto das contas públicas; 
fornecer informações à imprensa, como 
incentivo ao controle social.

O Tribunal de Contas do Paraná, 
coerente com sua atuação modernizadora, 
já vem praticando, bem formatado, 
conjunto de elementos de comunicação 
social, que inclui uma inovadora forma 
de apresentação do Parecer Prévio das 
Contas do Governador, que sob a forma 
de cadernos explicativos e em vídeos, 
traduz números e conceitos de forma 
acessível, inteligível e de fácil manuseio. 
Houve grande receptividade por parte da 
administração e da sociedade e o trabalho 
foi encaminhado às universidades, centros 
de pesquisa e entidades representativas 
da sociedade. 

Na esteira dessa criatividade, as 
cortes de contas têm  estabelecido, 
através de sua unidade de comunicação 
social, dentre outros, os seguintes 
conteúdos: dados e informações de 
caráter técnico para os jurisdicionados; 
dados e informações de caráter funcional 
e das atividades de controle para os 
servidores; dados e informações de 
caráter financeiro, orçamentário e sobre 
as atividades desenvolvidas pelo tribunal, 
para o público externo. Possuem ainda 
os veículos de comunicação interna, e 
estão modernizando os seus portais na 
Internet, destinado ao público externo, 
contendo releases, sessões, atos oficiais, 
ferramentas de comunicação modernas e 
interação com as redes sociais, permitindo 

ampla visibilidade de todas as ações 
administrativas e dos resultados da 
atuação do controle externo exercido 
pelos tribunais de contas.

Nunca é demais lembrar que o uso 
de tecnologias de informação para a 
recepção, tratamento e análise das 
contas públicas acabam por formar, 
em cada órgão de controle de contas, 
uma acervo espetacular de dados das 
gestões públicas. O gerenciamento 
dessas informações acaba por revelar 
um poder incalculável de esclarecimento 
social. Não há que se falar em cidadania, 
sem informação.

Para disseminar a informação, o 
Tribunal de Contas do Paraná estruturou 
um efetivo programa de capacitação 
para todos os jornalistas especializados 
do estado, ocasião em que, além de 
referenciar o papel fiscalizador da 
instituição, promoveu, com linguagem 
simples, o entendimento de questões 
técnicas relevantes, democratizando o 
entendimento e o alcance das decisões 
da corte. O resultado foi animador e o TC, 
a mídia e a sociedade saíram fortalecidos 
com a iniciativa.  Estamos desenvolvendo, 
ainda, tecnologias de tratamento da 
informação, como relatórios e “businnes 
intelligence”, não voltado exclusivamente 
para a orientação das atividades de 
controle, mas, também, para o público 
externo, no desenvolvimento do novo 
portal da Corte Paranaense.

A comunicação social no âmbito dos 
tribunais de contas está colocada. Não 
tem mais volta. No entanto, não basta 
apenas somente comunicar. É preciso 
gerar informações de qualidade, construir 
ferramentas de controle, estabelecer 
diretrizes de comunicação e ajustá-las 
ao processo de interação com os veículos 
de comunicação para alcançar as mais 
diversas camadas da sociedade, tais 
como, rádio, tv e web, a fim de que se 
possa utilizar adequadamente o poder 
da informação.

A comunicação, portanto, é um 
novo olhar dos tribunais de contas e 
com certeza um poderoso mecanismo 
de sensibilização coletiva para o bom 
encaminhamento da transparência 
pública e da garantia da utilização 
eficiente do dinheiro do contribuinte. 
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A comunicação na área pública 
conquistou importância e 
espaço ao longo dos anos. 
Hoje, praticamente todos 

os órgãos públicos mantêm uma 
equipe de assessoria de imprensa. 
Os líderes de instituições públicas 
entendem que é importante estruturar 
a  área de Comunicação por sua 
atuação na construção, manutenção 
ou reconstrução da imagem pública 
da instituição e do líder, na promoção 
do relacionamento com a mídia e no 
gerenciamento de crises.

Assessorias de imprensa de órgãos 
públicos compõem atualmente um 
vasto mercado, dadas as proporções 
do nosso país, com 27 unidades da 
federação e 5.565 municípios. 

São prefeituras, governos estaduais, 
governo distrital,  presidência da 
República, coordenadorias, diretorias, 
secretarias, ministérios, autarquias, 
fundações, empresas públicas, empresas 
mistas, câmaras municipais, assembleias 

Assessorias de Imprensa de 
órgãos públicos necessitam 
planejar a comunicação

“A maioria das assessorias de imprensa 
de órgãos públicos desenvolve trabalhos 
aleatórios e, na melhor das hipóteses, 
inócuos. Poucos profissionais de 
assessoria de imprensa se dão conta 
de que não é possível trabalhar a 
comunicação de uma instituição e/ou 
de um líder sem planejamento”, afirma 
a especialista em assessoria de imprensa 
para órgãos públicos e consultora de 
comunicação para empresas públicas e 
privadas, Cíntia Cury, que também atua na 
formação da imagem pública de políticos 
e pessoas públicas.

Cíntia Cury
Jornalista, especialista em assessoria de imprensa 
Consultora na área de Comunicação  

legislativas, Câmara Federal, Senado 
Federal, tribunais de Contas, tribunais 
eleitorais, tribunais de Justiça, tribunais 
do Trabalho, Ministério Público e 
tantos outros órgãos públicos. Quase 
todos com uma assessoria de imprensa 
constituída.

A l g u n s  m a n tê m  u m a  e q u i p e 
bem estruturada, com equipes de 
profissionais para a realização de 
cada uma das ações necessárias a 
uma assessoria de imprensa. Outros 
trabalham com a chamada “eu-quipe”, 
ou seja, têm apenas um profissional para 
o trabalho de assessoria de imprensa.

O tamanho do mercado, porém, 
é desproporcional ao preparo dos 
profissionais que o ocupam.

Uma das razões é a falta de formação 
adequada. As faculdades de Comunicação 
não formam profissionais para atuação 
em assessoria de imprensa. Menos 
ainda para assessorias de imprensa de 
órgãos públicos. 

Os cursos de Jornalismo formam 

profissionais para atuação em veículos 
de comunicação (jornal, rádio, TV 
e sites  de notícias). Os cursos de 
Relações Públicas são mais voltados 
ao relacionamento institucional e aos 
eventos. Os cursos de Marketing têm 
foco no mercado.

A grade curricular dos cursos 
de Comunicação deixa claro que o 
objetivo não é formar assessores de 
imprensa. Muitas faculdades sequer 
incluem assessoria de imprensa entre 
as disciplinas. As que o fazem, reservam 
apenas um semestre para o tema.

Some-se a isso a falta de profissionais 
experientes dispostos a auxiliar os 
que chegam. Ou que, simplesmente, 
se coloquem à disposição para tirar 
dúvidas.

A maioria dos profissionais de 
assessoria de imprensa de órgãos 
públicos, portanto, atua sem saber 
quais são as funções básicas que deveria 
realizar no dia a dia.

A falta de conhecimentos específicos 
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leva à prática do que classificamos de 
“técnica da tentativa e do erro”. 

Independente do tamanho da 
instituição, do número de profissionais 
na assessoria  de imprensa,  dos 
recursos tecnológicos disponíveis, os 
“dramas” enfrentados diariamente 
por assessorias de imprensa de órgãos 
públicos são semelhantes. Essa é uma 
característica que salta aos olhos nos 
treinamentos, cursos e consultorias 
que realizamos para assessorias de 
imprensa de todo o país.

A maioria das assessorias de 
imprensa de órgãos públicos desenvolve 
trabalhos aleatórios e, na melhor 
das hipóteses, inócuos. Não raro, 
ações desastradas de assessorias de 
imprensa resultam em crises, algumas 
tão graves que chegam a custar o cargo, 
ou a comprometer o futuro político do 
líder.

Poucos profissionais de assessoria 
de imprensa se dão conta de que não 
é possível trabalhar a comunicação 
de uma instituição e/ou de um líder 
sem planejamento. E raros são aqueles 

que estão preparados para elaborar e 
implantar o Planejamento Estratégico 
de Comunicação.

F e r r a m e n t a  b á s i c a  p a r a  o 
d e s e nvo lv i m e n t o  d a s  a ç õ e s  d e 
C o m u n i c a ç ã o ,  o  P l a n e j a m e n t o 
Estratégico funciona como uma bússola, 
apontando o “norte” das ações do 
assessor de imprensa. 

Toda ação de comunicação necessita 
de planejamento, foco, objetivo, metas, 
prazos, avaliações, correções de rumo.

No Planejamento Estratégico 
são definidas todas as diretrizes 
da comunicação para posicionar, 
reposicionar ou manter a imagem 
d a  m a r c a ;  a g r e g a r  c o n c e i t o s ; 
unificar linguagem. Todas as ações 
de comunicação da instituição são 
minuciosamente estudadas, os pontos 
positivos e negativos, bem como os 
riscos, de cada ação e situação são 
analisados. 

É no Planejamento Estratégico que 
se define o Plano de Gerenciamento de 
Crises, de vital importância para evitar 
que as crises se aprofundem por falta 

de ação ou por atitudes desastradas da 
comunicação. Também são definidas 
as ações de comunicação internas e 
externas, estabelecidos os formatos e 
os canais de comunicação com cada um 
dos públicos para cada um dos diversos 
objetivos fixados.

Mas isso tudo parece burocrático 
demais para muitos dos profissionais 
que atuam na área de Comunicação.

É  c l a r o  q u e  p a r a  e x i s t i r,  o 
P l a n e j a m e n t o  E s t r a t é g i c o  d e 
Comunicação deve envolver toda a 
estrutura da instituição, e não apenas 
a área  de Comunicação. Também deve 
contar com total apoio e envolvimento 
do líder. Além disso, o planejamento 
estratégico requer tempo, recursos 
financeiros e profissionais preparados. 
Coisas difíceis de se conseguir num 
terreno onde tudo “é para ontem”, 
e muito do que é feito é baseado no 
improviso por profissionais com pouco 
ou nenhum conhecimento técnico.

Não é fácil  conseguir o apoio 
total e envolvimento do líder para 
a implantação de um planejamento 

       A maioria dos órgãos públicos mantém sites mal 
elaborados, sem atrativos visuais, com atualização precária 
e pobre em recursos.
“

”
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estratégico que envolva toda a estrutura 
do órgão.

M a s  é  a i n d a  m a i s  d i f í c i l 
encontrar profissionais preparados 
para a elaboração e implantação 
do Planejamento Estratégico de 
Comunicação.

Assim, muitas assessorias de 
imprensa de órgãos públicos se 
transformam em linhas de produção 
de releases e matérias para publicação 
no site da instituição. Outro número 
significativo de assessores de imprensa 
passa os dias acompanhando o líder 
a todos os lugares, sem qualquer 
critério. Há também os profissionais de 
assessoria de imprensa responsáveis 
pelo clipping, que muitas vezes mais 
se parece com um trabalho infantil 
“recorta-e-cola” de jornais e revistas, do 
que um material de caráter informativo 
para o líder ou destinado a ações 
específicas da comunicação. 

É claro que produzir releases , 
publicar matérias no site ,  manter 
as informações do site atualizadas, 
acompanhar o líder nos eventos quando 
há a possibilidade de que ele discurse 
e/ou presença de jornalistas e elaborar 
o clipping são algumas das ações de 
assessoria de imprensa. 

O que não se pode admitir é que essas 
sejam as únicas ações da assessoria de 
imprensa e/ou que sejam feitas sem 
critério e qualidade.

Nas linhas de produção de releases, 
por exemplo, as assessorias de imprensa 
de órgãos públicos enviam diariamente 
milhares de SPAMs para a mídia em 
formato de releases. Sem foco, o material 
serve apenas para denegrir a imagem 
dos assessores de imprensa e azedar 
ainda mais o relacionamento com os 
jornalistas que atuam nos veículos de 
comunicação. 

Grande parte do material, enviado 
com o nome release, não tem valor de 
notícia. Muitos dos ditos releases que 
saem diariamente das assessorias de 
imprensa não são de interesse público, 
não informam, não se sustentam.

Vários textos até que poderiam 
render pautas interessantes aos veículos 
de comunicação, não fosse o ufanismo, o 
excesso de adjetivos e a total ausência 

de dados consistentes.
É preciso ter em mente que assessor 

de imprensa produz material  de 
interesse jornalístico, não anúncios 
publicitários. 

Os releases que saem das assessorias 
de imprensa de órgãos públicos devem 
primar pela qualidade da informação 
e do texto. 

Diferente do que ocorre nos veículos 
de comunicação, as assessorias não 
dispõem de Manual de Redação e 
Estilo. Aliás, a maioria dos assessores 
de imprensa sequer se dá conta de que 
o leitor final de seu material não é o 
cidadão. 

O release tem como leitor final 
o jornalista, portanto, esse material 
deveria conter informações relevantes 
aos profissionais que atuam na mídia. 

O release deve chamar a atenção do 
jornalista mesmo antes de o e-mail ser 
aberto. Os jornalistas de veículos de 
comunicação estruturados (em geral 
os de médio e grande portes) recebem 
centenas de mensagens eletrônicas 
diariamente. Para que o e-mail seja 
aberto, o “assunto” da mensagem tem 
que ser atraente. 

Depois de aberto, para que seja 
lido, o release precisa ter consistência, 
coerência e pertinência. Também é 
obrigatório que tenha um bom lead, 
sem nariz de cera, sem os vícios comuns 
nas assessorias de imprensa de órgãos 
públicos, que insistem em abrir o 
texto com o famoso: “O presidente do 
Tribunal de Contas anunciou hoje...”. O 
lead deve resumir a essência do assunto 
em poucas linhas (em geral, quatro 
linhas são suficientes). Se o lead for 
bom, aumentam as chances de leitura 
do release. Se for ruim, a probabilidade 
de ir para a “lixeira” é grande.

O release deve levar ao jornalista 
informações de interesse público, boas 
ideias, deve ser adequado à editoria do 
jornalista, à linha editorial e ao público 
do veículo. Precisa conter conceitos, 
números, comparativos, históricos, 
indicações de fontes, informações sobre 
a existência de personagens, sobre a 
possibilidade de se obter boas imagens, 
enfim, precisa oferecer ao jornalista 
todos os subsídios para que ele possa 

transformar o release em reportagem.
Mas o que vemos é exatamente o 

oposto. Os releases que recebemos e 
analisamos diariamente são repletos 
de erros de concordância e de digitação, 
muitos elogios ao líder, citações das 
autoridades vazias (“Estou muito feliz 
por mais essa conquista da população...”) 
e/ou deslocadas do texto, pouca ou 
nenhuma informação relevante sobre 
a ação. Há releases tão esdrúxulos que 
são ridicularizados e viram motivo de 
piadas nas redações e na internet.

São materiais inconsistentes, 
incoerentes, que não informam, não 
têm foco, não interessam aos veículos 
de comunicação e, portanto, terão pouca 
ou nenhuma chance de chegar aos 
cidadãos no cardápio de notícias dos 
veículos tradicionais de comunicação 
(jornal, rádio, TV e sites de notícias) 
mais estruturados, dos grandes centros, 
ou que tenham alcance regional e 
nacional.

É claro que esse material de péssima 
qualidade é amplamente aproveitado 
pela imprensa das cidades menores.

É comum nas pequenas cidades 
o cidadão encontrar na banca de 
jornais as três (ou duas, ou quatro...) 
publicações locais com o mesmo título, 
a mesma foto e o mesmo texto. Até os 
erros de digitação e concordância estão 
estampados nas páginas dos jornais que 
deveriam ser concorrentes.

O assessor de imprensa do órgão 
público que produziu o material, ao se 
deparar com essa situação, experimenta 
a sensação do dever cumprido. Não 
analisa, nem questiona se ter todos 
os jornais com informações idênticas 
sobre as ações da instituição pública é 
realmente algo benéfico para a imagem 
da instituição e para o líder.

A verdade é que isso só contribui 
para abalar a credibilidade dos veículos 
de comunicação, da instituição e do 
líder porque subestima a inteligência 
do cidadão.

Na visão do leitor final, os jornais 
que aderem a tal prática só o fazem 
porque são pagos para veicular o 
material produzido pelo órgão público. 
Se é preciso “se vender” para existir 
e se é preciso pagar para aparecer, 
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próprio líder não são merecedores de 
credibilidade. 

Para fugir dessa “ditadura da 
matéria paga”, o cidadão passa a buscar 
informações nas colunas e nos artigos 
daqueles que se apresentam como 
pessoas isentas e que, em geral, criticam 
o líder e/ou o poder público local. 

Mas o assessor de imprensa do 
órgão público não se dá conta disso. 
Ele sabe que a população tem grande 
interesse nas informações divulgadas 
por colunistas e articulistas que ele 
classifica como “de oposição”, mas não 
busca os motivos que levaram a isso.

E não cabe ao assessor de imprensa 
se esquivar da responsabilidade. Se isso 
acontece, é obrigação do profissional de 
Comunicação do órgão público buscar 
alternativas para evitar que todos os 
jornais publiquem exatamente o mesmo 
material.

Em vez de reclamar dos veículos de 
comunicação que copiam os releases em 
vez de manter equipes de reportagem 
(ou até mesmo um redator) para 
produzir as próprias matérias, cabe ao 
assessor de imprensa tomar a iniciativa 
e produzir material diferente (com 
fotografias diferentes) para cada jornal, 
adequado ao perfil de público de cada 
um deles. 

Com isso, o assessor de imprensa 
não estará “fazendo o trabalho dos 
outros”. Ao contrário, está cumprindo 
uma das funções de assessoria de 
imprensa, que é a de estabelecer 
critérios para que as informações sobre 
o órgão público realmente cheguem ao 
cidadão.  

Para as “eu-quipes”, tão comuns 
em instituições com poucos recursos 
ou, no caso de gestões públicas, 
cidades menores,  o  aumento no 
volume de trabalho é significativo, 
mas absolutamente necessário, já que 
essa é uma maneira de minimizar os 
efeitos negativos de uma comunicação 
aleatória, sem “norte” e sem eco na 
sociedade. 

No quesito alimentação da área de 
notícia do site da instituição, muitas 
assessorias de imprensa de órgãos 
públicos extrapolam todas as barreiras 

do razoável. Talvez por acreditar que 
escrevem para o leitor final, muitos 
assessores de imprensa “capricham”. 
Alguns decidem exercitar aquilo que 
supõem ser uma veia poética. E o 
resultado, claro, é uma catástrofe. 

O site, tanto quanto o release, é um 
meio de comunicação oficial e deve ser 
tratado como tal. 

A matéria publicada no site tem o 
objetivo de informar, tanto quanto o 
release. A diferença é que ela pode ser 
lida por todos, a qualquer momento e 
em qualquer lugar.

O cuidado com a matéria a ser 
publicada no site  deve ser igual 
ou maior que o dispensado para a 
elaboração do release. Reportagens 
sóbrias e informativas não agridem, 
nem desagradam os leitores. 

Além das  matérias  e  demais 
informações sobre o órgão e dos 
serviços online, o site é um espaço rico 
em possibilidades. Aceita áudios, vídeos, 
fotografias, permite a interatividade com 
as redes sociais e com os internautas, 
dispõe de mecanismos para que os 
internautas façam download. 

Poucos sites de órgãos públicos, 
porém, fazem uso de tudo o que a 
tecnologia oferece. 

A maioria dos órgãos públicos 
mantém sites mal elaborados, sem 
atrativos visuais, com atualização 
precária e pobre em recursos, mesmo 
com toda a facilidade oferecida pelas 
redes sociais, como o YouTube (rede 
social que permite o compartilhamento 
de vídeos) e o Flickr  (rede social 
que permite o compartilhamento de 
fotografias).

Outro ponto crítico em muitas 
assessorias de imprensa de órgãos 
públicos é relacionamento com a 
mídia. 

O que deveria ser um contato baseado 
na constância e no profissionalismo se 
transformou numa relação marcada por 
rivalidade e pequenas intrigas. 

É  c l a r o  q u e  m u i t o  d e s s e 
relacionamento desastrado pode ser 
creditado às diferentes características do 
ambiente de trabalho dos profissionais 
envolvidos.

De um lado, o profissional da Mídia 

vive sob forte pressão, com seus prazos 
de fechamento, rigoroso padrão de 
qualidade do material a ser divulgado, 
necessidade de atender os objetivos 
comerciais do veículo de comunicação 
etc. 

De outro lado,  o assessor de 
imprensa do órgão público enfrenta 
diversas dificuldades internas, seja 
para localizar uma informação, por 
mais simples que pareça, na complexa 
estrutura da instituição, seja para 
convencer os integrantes do órgão 
público de que toda ação de comunicação 
deve obedecer critérios previamente 
estabelecidos. 

É óbvio que o órgão público é, de 
longe, a estrutura mais visada pela 
imprensa, dadas as suas características 
e sua influência direta na vida da 
população. Difícil é compreender 
a postura assumida por muitos 
profissionais de assessoria de imprensa 
de instituições públicas, que tomam 
como pessoais as críticas e matérias 
negativas veiculadas na imprensa.

A melhor maneira de lidar com a 
situação é adotar o profissionalismo, 
seja no trato com os jornalistas da 
mídia, seja na organização da assessoria 
de imprensa.

E por falar em organização, é preciso 
destacar que não é possível realizar 
trabalho de comunicação razoável sem 
um eficiente banco de dados. Não se 
trata aqui do obrigatório mailing de 
imprensa. 

É  p r e c i s o  q u e  a  a s s e s s o r i a 
de imprensa tenha o domínio das 
informações.  Todos os dados da 
instituição e da gestão devem ser 
catalogados, armazenados e atualizados 
na assessoria de imprensa. 

O banco de dados de uma assessoria 
de imprensa de órgão público deve ter, 
por exemplo, briefing e histórico dos 
programas, obras e ações da instituição, 
números sempre atualizados de todas 
as áreas de atuação do órgão público, 
dados comparativos (com localidades 
do mesmo porte, o estado, o país, outros 
países), mapeamento dos programas, 
ações e áreas com alto potencial de crise, 
banco de fontes (com e-mails e telefones 
comerciais e particulares) e etc. 
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A falta de informação rápida, 
confiável, organizada e atualizada não 
só atrapalha o relacionamento com a 
mídia como também leva as assessorias 
de imprensa de órgãos públicos a 
assumirem uma postura reativa em 
situação de crise, ampliando os efeitos 
negativos para a imagem da instituição 
e para o líder. 

Outra maneira de melhorar o 
relacionamento com a mídia é se 
colocar à disposição para auxiliar o 
jornalista nos momentos em que ele 
mais precisa, principalmente nos fins 
de semana, feriados e fora do horário 
comercial. 

A maioria  dos assessores de 
imprensa de órgãos públicos reclama 
dos jornalistas, que sempre procuram 
o lado negativo de tudo, que mobilizam 
a fonte por horas a fio e sequer citam o 
nome dela na matéria e etc. Mas quando 
o jornalista telefona às 18 horas da 
sexta-feira em busca de informação, 
o assessor de imprensa demonstra 
má vontade em atender. Seja por não 
ter feito a lição de casa e não ter à 
disposição as informações necessárias 
e os contatos das fontes, seja porque 
não entende que o jornalista tem todo 
o noticiário do dia e também o do 
sábado, domingo e parte do noticiário 
da segunda-feira para preencher.

Outra questão bastante relevante 
no relacionamento com a imprensa é 
o mapeamento de mídia. Nem todos 
os órgãos públicos destinam recursos 
financeiros para que as áreas de 
Comunicação invistam em pesquisas. 
Então, se não é possível fazer um 
mapeamento de mídia, é necessário 
realizar um levantamento empírico 
para elaborar o mailing de imprensa.

O assessor de imprensa precisa 
identif icar todos os veículos de 
comunicação da localidade/região/
área de interesse, a linha editorial, o 
perfil do público de cada um e o grau 
de credibilidade de cada um. Não basta 
mapear jornais, rádios, TVs e sites de 
notícias. É preciso identificar também 
os blogueiros mais influentes, os que 
repercutem mais rápido, os que são 
usados como fonte pelos veículos de 
comunicação tradicionais.

 Cabe ao profissional de comunicação 
do órgão público zelar para que a imagem 
do líder não seja desgastada pelo excesso 
de exposição, nem banalizada por ações 
descoordenadas.

“
”
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O assessor de imprensa deve saber 
quem são os pauteiros, produtores, 
chefes de reportagem, repórteres, 
repórteres especiais ,  redatores , 
apresentadores, âncoras, editores. É 
preciso ter os nomes, telefones, e-mails 
e endereços físicos de todos os veículos 
de comunicação da localidade/região.

Também cabe ao assessor de 
imprensa identificar se o proprietário 
do veículo comunicação é simpático 
ao projeto político do líder ou se apoia 
alguém da oposição.

De posse desse levantamento, o 
assessor de imprensa terá condições 
de estabelecer critérios para que cada 
informação seja trabalhada de maneira 
a melhor atingir seu público alvo. 

Isso não quer dizer que o assessor de 
imprensa vai privilegiar este ou aquele 
veículo com informações diferenciadas, 
entrevistas exclusivas etc. Isso só criaria 
mais rusgas e constrangimentos no 
relacionamento com a mídia. É preciso 
ter cuidado e bom senso, sempre.

Outra situação bastante comum 
nas assessorias de imprensa de órgãos 
públicos é o assessor de imprensa 
assumir o papel de acompanhante em 
eventos. O assessor de imprensa passa o 
dia “colado” no líder, seguindo-o a todos 
os compromissos. Não há critério, não 
há motivo, não há objetivo.

No fim do dia, o assessor de imprensa 
não produziu um só release, não atualizou 
o site, não se relacionou com a imprensa. 
Apenas acompanhou o líder.

Nas equipes estruturadas de 
assessoria de imprensa é possível ter 
dois ou três assessores com a função 
de acompanhar o líder nos eventos. 
Mas para as “eu-quipes” isso é inviável. 
É preciso estabelecer critérios. 

O assessor de imprensa de uma 
“eu-quipe” (ou daquelas equipes muito 
enxutas) deve acompanhar apenas 
quando houver possibilidade de o líder 
discursar e/ou quando estiver prevista 
a presença de jornalistas. 

É claro que o líder não deve chegar 
sozinho aos eventos e que precisará de 
alguém para acompanhá-lo sempre, 
mas se não for discursar e/ou se não 
houver jornalistas no evento, ele pode 

ser acompanhado por alguém que não 
seja assessor de imprensa. 

As atribuições da assessoria de 
imprensa não podem ser abandonadas 
sob o pretexto de acompanhar o líder.

Em alguns casos a situação é ainda 
mais grave: o assessor de imprensa 
passa o dia correndo atrás do líder, 
fotografando, colhendo depoimentos 
do líder e de populares para, após o 
expediente, tentar em vão transformar 
isso tudo em releases para a imprensa 
e matérias para o site. 

Talvez esse seja o sintoma mais 
visível da falta do Planejamento 
Estratégico de Comunicação.

Se o líder passa o dia de evento em 
evento, carregando consigo um assessor 
de imprensa equipado com gravador 
e máquina fotográfica para registrar 
tudo, é pouco provável que a exposição 
pública dele tenha sido planejada.

E é ainda mais improvável que 
essa ação aleatória tenha qualquer 
efeito positivo para a formação (ou 
reposicionamento) da imagem do 
líder.

Em geral, essa superexposição 
é fundamentada na crença de que é 
preciso que o líder esteja em todos os 
lugares o tempo todo para se tornar 
conhecido e viável para um cargo 
eletivo. O líder precisa ter uma agenda 
repleta de compromissos e o assessor 
de imprensa deve divulgar tudo. 

Quem trabalha com construção ou 
reposicionamento de imagem sabe que 
tal “estratégia” não funciona. Muitas 
vezes, aliás, causa mais danos do que 
benefícios.

A exposição pública do líder deve 
ser planejada cuidadosamente. Cada 
ação precisa ser analisada e colocada 
num contexto. 

Cabe ao profissional de comunicação 
do órgão público zelar para que a 
imagem do líder não seja desgastada 
pelo excesso de exposição,  nem 
banalizada por ações descoordenadas.

Já o clipping, da maneira que é feito 
em grande parte das assessorias de 
imprensa, é desnecessário. 

O clipping  deveria servir para 
subsidiar o líder a respeito dos principais 

assuntos abordados pela mídia e nortear 
ações de comunicação. 

O líder deveria receber um clipping 
no qual, além das matérias veiculadas 
na mídia, ele tivesse acesso a um 
bom resumo dos principais assuntos, 
acompanhado de briefing das ações 
do órgão público nas respectivas áreas 
abordadas. 

O clipping também deveria servir 
para que o assessor de imprensa 
ocupasse espaço na mídia para esclarecer 
o u  c o m p l e m e n t a r  i n f o r m a ç õ e s 
divulgadas pelos próprios veículos de 
comunicação.

Na  op in iã o  de  g ra n de  p a rte 
dos assessores de imprensa, não é 
considerado de  bom tom pedir 
que os veículos de comunicação se 
retratem quando veiculam informações 
equivocadas. O consenso é que isso 
prejudica o já difícil relacionamento 
com a mídia. 

O fato é que a mídia precisa da 
credibilidade para sobreviver. Por isso 
os jornalistas se mostram tão resistentes 
às retratações. 

Há, porém, outros caminhos. No 
caso dos jornais, quase todos mantêm 
um espaço para o leitor. É uma espécie 
de “território livre”, no qual o leitor tem 
o direito de expressar sua opinião, seja 
favorável ou contrária às informações 
publicadas.

Poucas assessorias de imprensa 
utilizam o espaço do leitor para 
e s c l a r e c e r  o u  c o m p l e m e n t a r 
reportagens veiculadas nesses jornais.  
Se as assessorias de imprensa de órgãos 
públicos conseguissem realizar as ações 
básicas de forma eficiente, o ganho 
para a imagem pública do líder e da 
instituição já seria significativo.

As boas práticas deveriam fazer parte 
das ações básicas de uma assessoria de 
imprensa. Mas, como já foi colocado, 
falta conhecimento específico, falta 
formação adequada, falta orientação.

Quanto ao Planejamento Estratégico 
de Comunicação,  a  maioria  das 
assessorias de imprensa de órgãos 
públicos ainda amargará alguns bons 
anos patinando antes de conseguir 
implantá-lo.
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Com o advento da Constituição 
de 1988, os cidadãos passaram 
a ter uma participação muito 
mais intensa na condução dos 

assuntos de interesse comum. Embora 
apenas regulamentado agora com a 
Lei nº 12.527, o acesso às informações 
públicas – previsto na Carta Magna - 
tornava-se um entre vários direitos 
que seriam fatores de transformação 
social.

A criação do que chamamos – 
especialmente em TV - de “jornalismo 
cidadão” contribuiu diretamente com 
a popularização desses direitos. Antes 
restritos a meros telespectadores, 
os cidadãos passaram a “se ver” nas 
reportagens. O foco, antes voltado 
apenas a eventos e fatos, agora também 
era direcionado às dificuldades do 
trabalhador, da dona-de-casa, suas 
necessidades ao buscar serviços e 
p ro d u to s ,  a  l u t a  e m  c o n s e g u i r 
atendimento de saúde.

Nesse mesmo sentido, a imprensa 

foi fundamental ao insistir em divulgar 
os instrumentos de garantia desses 
direitos cidadãos. Entre eles destaco 
os Procons, ouvidorias, o Ministério 
Público, a Defensoria, entre outros.

Se concordamos que o exercício 
do jornalismo foi importante nesse 
processo, chegaremos ao ponto essencial 
de nosso raciocínio. A imprensa séria e 
compromissada não inventa fatos, 
apenas os noticia. A imprensa é meio 
(de comunicação) e não fim. Como 
meio, noticiava os avanços notáveis 
consequentes e tão importantes 
daqueles anos pós-ditadura.

Nos anos subsequentes - anos 
90, início do século XXI, até os dias 
de hoje - a popularização do acesso 
aos órgãos públicos se catalisou com 
as possibilidades criadas pela Rede 
Mundial de computadores, a internet. 
Se foi criado o direito de saber e 
a participar, se foi difundido pela 
imprensa, os limites da distância, 
últimos empecilhos para o exercício 

do controle social, dissiparam-se. 
Chegamos aos dias de hoje diante de 
uma realidade onde o cidadão tem 
direito a saber... E os órgãos públicos, o 
dever de informar.

Compreendidos a transformação ao 
longo das últimas décadas e o cenário 
atual, em especial depois da aprovação 
da Lei  de Acesso à  Informação, 
vislumbramos com nitidez o desafio 
em que se deparam as instituições 
públicas: antes era preciso se prestar a 
desempenhar o melhor pela atividade 
fim, agora é preciso isso e muito 
mais. A gestão de uma comunicação 
moderna, profissional, antenada com 
as tendências da atualidade e atenta às 
demandas da imprensa é primordial 
para se lançar ao topo.

Neste sentido, reconhecemos a 
visível evolução dos tribunais de contas 
nos últimos anos. Observamos como 
o TCU saiu do completo anonimato 
e adotou uma postura voltada à 
sociedade, chegando, inclusive, a 

Fátima Roriz
Economista, Jornalista
Diretora da Organização Jaime Câmara – Unidade Tocantins

O que a imprensa espera do 
poder público?

“Os órgãos públicos trabalham para atender a 
sociedade, seus anseios e necessidades básicas. A 
imprensa, para dar voz à população. Porém, para 
que isso funcione na prática, o repórter precisa de 
uma boa pauta, com os dados claros para nortear 
seu trabalho. Já os órgãos públicos devem ser 
sempre pautados pelos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência. Dessa forma, as atuações de ambos se 
complementam, num círculo perfeito, focado no bem 
social. Parece simples? Nem tanto”, explica a jornalista 
Fátima Roriz em seu artigo para a Revista TCMRJ. 
Confira.
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quantificar a economia de dinheiro 
público consequente de suas ações de 
controle externo.

Ao sair da clausura, os tribunais de 
contas também buscaram implantar 
ações voltadas ao aprimoramento 
da gestão pública, a exemplo das 
“escolas de contas” e programas de 
avaliação de políticas públicas, como foi 
desenvolvido  no Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro.

No Tocantins,  Estado em que 
vivemos e atuamos, destaco parcerias 
importantíssimas ocorridas nos 
últimos tempos. No ano de 2009, 
o Tribunal de Contas do Estado do 
Tocantins promoveu, em parceira com a 
Organização Jaime Câmara, o seminário: 
“Lei de Responsabilidade Fiscal - 
Realidade ou Ficção?”. Representantes 
dos órgãos de controle, prefeitos, 
gestores e técnicos de instituições 
públicas de todo o estado se reuniram 
para debater com especialistas de 
renome nacional assuntos como: 
“Controle Interno e Responsabilidade 
do Gestor na Aplicação de Recursos 
Públicos Federais”.

Com esse encontro, a sociedade 
saiu ganhando em muitos aspectos, 
mas destacamos dois deles. O termo 
de compromisso assinado por 32 
prefeituras, de implantar ou reestruturar 
o controle interno, instrumento de 
gestão necessário para a boa aplicação 
do dinheiro público. O segundo ponto 
importante foi a realização de uma 
oficina sobre jornalismo investigativo 
com o fundador da Associação Contas 
Abertas, Gil Castello Branco. 

Considerado um dos maiores 
especialistas do Congresso Nacional 
no acompanhamento das gestões 
orçamentária, financeira e contábil 
da União, através do SIAFI - Sistema 
Integrado de Administração Financeira, 
o economista conversou com jornalistas 
sobre os mecanismos que permitem o 
acesso às contas públicas. Pela primeira 
vez,  representantes da imprensa 
tocantinense conheceram e tiveram 
acesso ao SIAFEM – Sistema Integrado 
de Administração Financeira para 
Estados e Municípios. Na época, foi por 
meio da imprensa, que os deputados 

estaduais se alertaram para o direito 
de ter acesso à senha desse sistema e 
poder acompanhar como os gestores 
aplicam os recursos públicos. 

O u t r o  e x e m p l o  d e  s u c e s s o 
envolvendo a parceria entre órgãos 
públicos e imprensa: no dia 9 de 
dezembro de 2011 foi amplamente 
divulgado o lançamento do Fórum 
Tocantinense de Combate à Corrupção, 
o FOCCO – TO. O Fórum busca a 
participação da sociedade organizada 
para combater esse mal. A população 
precisa saber disso. E ali estava a 
imprensa para levar a informação até 
ela.

Os órgãos de controle que compõem 
o FOCCO, entre eles o TCE/TO, elegeram 
um jornalista da Organização Jaime 
Câmara para mediar os debates, o editor 
e apresentador da CBN/Tocantins, 
Marcelo Silva. O debate foi transformado 
em um programa especial, transmitido 
pela emissora no fim de semana. Mais 
uma vez, quem saiu ganhando foi o 
cidadão, com mais informação para 
exercer seu direito de Controle Social.

Os órgãos públicos trabalham para 
atender a sociedade, seus anseios e 
necessidades básicas. A imprensa, 

para dar voz à população. Lentes 
focadas e microfones abertos para 
mostrar os problemas e expectativas 
da comunidade.  Porém,  para que 
isso funcione na prática, o repórter 
precisa de uma boa pauta, com os 
dados claros para nortear seu trabalho. 
Já os órgãos públicos devem ser 
sempre pautados pelos princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência. Dessa forma, as 
atuações de ambos se complementam, 
num círculo perfeito, focado no bem 
social. Parece simples? Nem tanto.

Entendemos que para esse círculo 
fluir é preciso vontade, isenção e, 
acima de tudo, transparência. Os órgãos 
públicos precisam abrir suas portas, 
disponibilizar seu corpo técnico, tornar 
suas decisões claras e acessíveis. Para 
que isso seja realizado com eficiência, 
é preciso profissionalização da gestão 
da comunicação,  que vai  muito 
além da “assessoria de imprensa”. A 
Comunicação começa no tratamento 
da informação, desde as primeiras 
impressões do técnico na auditoria até a 
decisão final do relator. Como isso tudo 
chegará ao repórter? E ao cidadão? Em 
que tempo?

Apenas nessa altura deste artigo 
e todo o raciocínio exposto, sinto-me 
capaz de responder à pergunta-tema: 
O que a imprensa espera dos órgãos 
públicos? Na verdade, a imprensa 
espera o mesmo que toda sociedade: 
serviços prestados com eficiência para 
a efetiva melhoria de vida do cidadão. 
Para chegar a isso é preciso investir 
em material humano, profissionalizar 
processos e convocar as pessoas para 
participar, o que só é possível por meio 
de investimentos em comunicação 
que garantam que a informação seja 
repassada à imprensa com a agilidade 
e o tratamento necessários.

Relembremos o inesquecível Papa 
João Paulo II, que conseguiu implantar 
uma verdadeira revolução nas relações 
entre as nações por meio do instrumento 
mais poderoso que Deus nos permitiu: a 
palavra. Ele disse: "A vós, especialistas 
em comunicação, o meu pedido: sede 
instrumentos de justiça, de verdade, e 
de amor".

A Comunicação 
começa no 
tratamento da 
informação, 
desde as 
primeiras 
impressões 
do técnico na 
auditoria até a 
decisão final do 
relator.

“

”
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Mário Rosa, em seu livro 
A Síndrome de Aquiles , 
afirma que “o sucesso não 
é um antídoto das crises. 

Ao contrário, funciona muitas vezes 
como um passaporte para elas”.

Um dos principais exemplos de 
gerenciamento – citado por todos que 
conhecem e estudam o tema – é o caso 
Tylenol, da Johnson & Johnson. Um 
indivíduo colocou cianureto em vários 
comprimidos do produto ocasionando 
a morte de sete pessoas. A empresa 
procurou solucionar o problema de 
forma transparente e foi guiada por 
seus valores e princípios. O objetivo 
maior era garantir a segurança de 
seus consumidores. Esse caso pode 
ser considerado como uma crise que 
foi convertida em oportunidade, pois 
fortaleceu-se bastante a reputação da 
empresa após o fato.

Evitar que uma crise se instale e, 
mesmo diante de um fato negativo, 
conseguir trabalhá-la, gerenciá-la 
de tal forma que se fortaleçam a 
imagem e a reputação da empresa, é 

Comunicação em tempos de crise

Cristine Marques Genú
Especialista em Assessoria em Comunicação Pública pelo Instituto de Edu-
cação Superior de Brasília (IESB), Jornalista da Coordenadoria de Editoria 
e Imprensa, da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ)

Todo o investimento realizado por uma instituição 
para construir sua reputação pode ser destruído 
da noite para o dia. Não existe instituição 
invulnerável. “Entretanto, uma crise bem gerenciada 
pode ser uma oportunidade de fortalecer uma 
imagem ou reposicionar uma marca”, considera a 
jornalista Cristine Marques Genú.

um dos grandes desafios da equipe de 
Comunicação Social de uma instituição, 
principalmente em uma época em que 
o excesso, a velocidade e o grande 
volume de informações, em “tempo 
real”, alcançam as pessoas em qualquer 
lugar do planeta.

João José Forni destaca que, “no 
passado, quando um fato negativo 
afetava alguém, existia uma grande 
defasagem de tempo até que o público 
tomasse conhecimento e o mercado 
reagisse”. 

Isso acabou. O avanço da tecnologia 
e a velocidade com que as informações 
e a comunicação fluem ampliaram 
a exposição das organizações, dos 
produtos e dos indivíduos em nível 
mundial, tanto no que se refere à 
divulgação de informações sobre 
determinada empresa ou produto 
quanto no alcance geográfico dessas 
informações.

Isso traz vantagens e inconvenientes 
na hora de gerir uma crise. Os maiores 
inconvenientes estão na capacidade de 
multiplicação de um fato simples até 

transformá-lo em uma crise. 
A possibilidade de novelização do 

fato e sua capacidade de manutenção 
do interesse público é que determinam 
o grau de exposição e duração da crise 
na mídia. Tudo pode vir a ser notícia, 
os veículos e informação se aproveitam 
do evento, adaptando-os de acordo 
com o seu interesse e com sua linha de 
atuação.

Entre as vantagens, pode-se destacar 
a capacidade de manter uma gestão 
“telemática” da crise, assim como a 
de distribuir informação de forma 
imediata. 

O objetivo desta reflexão é mostrar 
que, nos dias de hoje,  quaisquer 
empresas, instituições, órgãos públicos, 
bem como celebridades, políticos 
e personalidades de destaque têm 
potencial de vivenciar uma crise que 
abale sua reputação, não importando 
o tamanho; para entrar na análise 
da importância da comunicação em 
tempos de crise e a necessidade de se 
preparar para acontecimentos graves e 
inesperados.

Resumo: Nenhuma organização, por mais sólida, admirada e moderna que seja, está imune à crise. Todas as instituições 
têm um potencial muito forte de vivenciar uma crise que abale a sua reputação, não importando o seu tamanho ou a 
sua natureza. Aliás, quanto maior a reputação maior o potencial de ser abatida por uma crise. Entretanto, uma crise 
bem gerenciada pode ser uma oportunidade de fortalecer uma imagem ou reposicionar uma marca. 

Palavras chave: crise, comunicação, gerenciamento de crises.
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A palavra “crise” vem do grego 
krisis  e significa decisão, 
j u l ga m e n to ;  e s t á  l i ga d a 
a um momento capaz de 

romper e abalar a estrutura de uma 
organização. Genericamente, crise pode 
ser identificada como qualquer fato 
imprevisível que tenha potencial para 
gerar instabilidade e prejuízo dentro 
de uma organização, comprometendo 
negativamente a sua produtividade e/ou 
relacionamento com  a sociedade.

É importante destacar que “crise” 
é diferente de “problema”. Segundo 
a definição proposta por João José 
Forni, “crise é tudo aquilo que afeta 
as organizações ou as pessoas com 
potencial para gerar um ‘passivo de 
imagem’. Compromete resultados, afeta 
o desempenho, atinge terceiros, acaba 
com reputações, ameaça a integridade, 
o prestígio ou a sobrevivência da 
organização”.

1. CRISE

Apesar das várias definições, o ponto 
de partida é como saber se o que se 
encontra pela frente é realmente uma 
crise.  A interpretação equivocada da 
natureza ou do alcance do evento pode 
levar a um cálculo errado do dano que 
poderia causar à imagem da organização. 

Há diferentes tipos de situação que 
também podem acontecer em uma 
instituição e confundir incidente, 
emergência e crise. Segundo Barry 
McLoughlin, os incidentes estão dentro 
dos parâmetros das expectativas das 
pessoas: um incêndio, o anúncio de 
uma demissão ou a queda do preço 
das ações da empresa são fatos que 
podem ser considerados “normais” e, nas 
organizações, existem profissionais que 
se encarregam deles de maneira eficiente. 
“Para que um incidente permaneça 
dentro dessa categoria e não a ultrapasse, 
o essencial é dar uma resposta completa e 
oportuna, admitir o erro, se é que houve, 

e propiciar um processo aberto, sujeito 
à verificação por especialistas ou pelo 
público”, afirma o autor.

Quando um incidente grave exige 
uma resposta imediata e põe à prova a 
capacidade da organização, mas não se 
prolonga por mais de 48 horas, ele recebe 
a qualificação de emergência. Crise, 
de acordo com McLoughlin, tem um 
alcance mais amplo: “se o acontecimento 
ameaça a integridade, o prestígio ou a 
sobrevivência da organização e pode 
causar enormes prejuízos, se está diante 
de uma crise”.

Hoje, questiona-se muito se a mídia 
fabrica a crise ou se a crise precede a 
exploração pelos meios de comunicação. 
Assim, se as crises transformam-se 
em prato predileto da imprensa, não 
há como as organizações evitarem a 
contigência de, mais cedo ou mais tarde, 
serem “premiadas” por algum tipo de 
mídia.

Cada crise que uma organização 
enfrenta é um alerta para 
todas as outras. Normalmente, 
as crises alcançam uma ampla 

repercussão e os profissionais de 
comunicação das empresas devem 
observar atentamente o enfoque que 
a mídia dá a elas e, principalmente, 
as ações a que a organização está 
procedendo, as mensagens que estão 
sendo transmitidas, em que tempo, 
como etc.

Os manuais teóricos de comunicação 
recomendam a prevenção como um dos 
melhores remédios para evitar estragos 
demasiados à imagem da instituição. 
Se não existe um plano preventivo, 
pelo menos é importante que sejam 
mapeados minimamente os principais 

profissionais das instituições devem 
estar sempre atentos para não entrar em 
pânico nem imaginar ações mirabolantes, 
pois quem deve assumir o comando da 
dinâmica das informações não é a mídia, 
mas sempre a organização.

Assim, deve-se ter como objetivo 
a preparação da organização para 
acontecimentos graves e inesperados que 
possam ameaçar a sua sustentabilidade. 
O importante, qualquer que seja a 
situação, é não perder a iniciativa, 
não deixar a mídia e a sociedade sem 
respostas concretas e, sobretudo, não 
negar evidências. Pois, sem cuidado 
com os nossos atos, não há genuína 
prevenção de crises. E, sem ela, as crises 
tornam-se apenas questão de tempo, 
com custos geralmente altos.

fatores negativos que podem surgir. As 
pesquisas mostram que as organizações 
ou governos com planejamento em 
crise superam melhor os momentos 
difíceis, daí a necessidade de investir 
em prevenção.

As crises de imagem têm um padrão. 
Em muitas delas, há como prevenir e 
preparar a reação da instituição, porque 
obedecem a sequências similares. Para 
Octavio Isaac Orduña, “as empresas 
deveriam contar com um manual de 
crise, que deve possuir, em linhas 
gerais, o contato de todos os membros 
do comitê de crises, as variáveis de 
risco e fluxos de atuação, relatórios 
de acontecimentos e documentos 
modelo”.

No setor de comunicação,  os 

2. POR QUE SE PREPARAR?

3. A IMPORTâNCIA DA COMUNICAÇÃO

Ca d a  c r i s e  é  u m a  c r i s e , 
portanto deve ser gerenciada 
de maneira distinta. Ao soar o 
alerta de uma crise, a primeira 

ação é a convocação dos públicos 
prioritários, também chamados de 
constituintes, ou seja, “segmentos, 
grupos de indivíduos que podem 

ser diretamente ou indiretamente 
afastados pela organização na busca 
de objetivos; afetados para o bem ou 
para o mal”.
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A  m a i o r i a  d o s  t e x t o s  s o b re 
g e re n c i a m e n to  d e  c r i s e  c i t a  o s 
empregados e  a  imprensa como 
públicos a serem cuidadosamente 
t r a b a l h a d o s  e m  t e r m o s  d e 
comunicação. A imprensa porque é 
formadora de opinião e interfere na 
percepção dos demais públicos e os 
empregados porque são, direta ou 
indiretamente, afetados por tudo o 
que acontece na empresa, além de 
serem um canal multiplicador de 
informações.

A imprensa não pode ser vista 
como inimiga. Assim, a instituição 
não deve sonegar informações, pelo 
contrário,  ela deve considerar a 
imprensa como parceira na divulgação 
dos fatos. Afinal, no momento em que 
for desencadeada uma crise, a mídia 
vai querer saber o que aconteceu (foco 
nos fatos ou nas acusações), quanto 
está envolvido (danos, dinheiro), 
quem foi afetado (vítimas, acusados) e 
o que está sendo feito para ajudar.

Como os jornalistas precisam 
informar sem perda de tempo e 
até mesmo sem dispor de dados 

A c o m p e t i ç ã o  e n t r e  a s 
o rga n i z a ç õ e s ,  m a rc a s  e 
produtos é muito grande, e a 
reputação/imagem é um fator 

de diferencial vantajoso para todos. 
Todo o investimento realizado por 
uma instituição, seja ele tecnológico, 
em capital ou em recursos humanos, 
para construir sua reputação pode ser 

destruído da noite para o dia.
Em situações desse tipo, nada 

m e l h o r  q u e  u m  b o m  p l a n o  d e 
comunicação. Adotar uma postura 
honesta, transparente é a única opção 
para evitar desgaste generalizado. 
Não se pode confiar no improviso 
quando se trata de proteger tudo o 
que uma instituição conquistou. A 

“

”

absolutamente precisos, a cobertura 
inicial de uma crise costuma depender 
de boatos, relatos de testemunhas 
o c u l a r e s  e  c o m e n t á r i o s  s e m 
muito fundamento. Entretanto, as 
primeiras versões têm o poder de 
agendamento.

Para atender bem à imprensa, a 
reação da organização deve ser rápida 
e seu porta-voz tem de se concentrar 
em informar fatos comprovados 
e explicar as medidas que foram 
adotadas para amenizar a crise, 
evitando especulações e expressando 
sincera preocupação.

É necessário adotar uma atitude 
pró-ativa, ou seja, tomar a iniciativa de 
enfrentar as situações potencialmente 
embaraçosas ou prejudiciais e procurar 
passar para a imprensa todas as 
informações de que ela necessite e que 
a empresa julgar pertinentes. É ser a 
principal fonte de informação. É nunca 
deixar de ser um referencial para a 
imprensa, fazendo com que ela não 
procure outras formas de conseguir 
a s  i n fo r m a ç õ e s  q u e  c o n s i d e ra r 
pertinentes e importantes.

CONSIDERAÇõES fINAIS

organização tem que “tomar as rédeas” 
da informação e não a mídia. Lembre-
se: não é porque uma empresa está 
enfrentando uma situação de crise 
que ela está destinada à perda de sua 
reputação, de sua credibilidade. Tudo 
depende da forma como a instituição 
vai agir: se como referencial para a 
imprensa ou não.

Adotar 
uma postura 
honesta, 
transparente 
é a única 
opção 
para evitar 
desgaste 
generalizado.
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P a r a  e n t e n d e r  a  r e l a ç ã o 
e n t r e  c o m u n i c a ç ã o  e 
responsabilidade social há 
necessidade de se incluir a 

análise de conceitos como cidadania, 
a cco u n ta b i l i t y ,  c a p i t a l  s o c i a l  e 
comunicação pública, tendo em vista 
a contribuição que trazem para o tema 
em questão.

Antes, porém, é importante lembrar 
que as organizações, sejam elas do 
primeiro, segundo ou terceiro setor, 
vêm sendo cada vez mais questionadas 
em relação à responsabilidade social 
que devem assumir, uma vez que, 
como integrantes da sociedade, tanto 
impactam como são impactadas por 
tudo o que ocorre de positivo ou 
negativo no ambiente em que atuam.

Porém, há muito que avançar 
para que o perfil de um cidadão mais 
consciente e exigente, em relação à 
conduta de indivíduos e organizações 
no que se refere aos impactos sociais 
e ambientais, passe a ser regra e não 
mais exceção.  

Comunicação e 
responsabilidade social

Maria José da Costa Oliveira
Doutora e mestre em Ciências da Comunicação pela Universidade de 
São Paulo, Coordenadora do Curso de Graduação em Comunicação 
Social, Coordenadora do Curso de Pós- Graduação em Gestão 
Estratégica da Comunicação Integrada da Veris Educacional, SP.

“Responsabilidade social sem estar acompanhada 
de uma eficaz política de comunicação é algo 
inconcebível, já que demanda transparência, 
prestação de contas e envolvimento de todos 
nesse processo”, considera a professora Maria 
José da Costa Oliveira. “Para que se efetive o 
conceito de responsabilidade social, é necessário 
que cada um de nós passe a exercer seu papel de 
cidadão, seja nas nossas atitudes individuais, seja 
na nossa atuação coletiva.”

1. INTRODUÇÃO
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Ta i s  c o n s i d e r a ç õ e s  i n i c i a i s 
permitem entender que, para que se 
efetive o conceito de responsabilidade 
social, é necessário que cada um de nós 
passe a exercer seu papel de cidadão, 
seja nas nossas atitudes individuais, 
seja na nossa atuação coletiva.  

É evidente que,  no Brasil ,  só 
recentemente passou-se a resgatar 
o processo democrático e, por isso 
mesmo, ainda precisamos ganhar 
maturidade nesse processo, uma vez 
que democracia pressupõe, antes de 
tudo, participação dos diversos grupos 

sociais nos assuntos de interesse 
público.

A falta de participação colabora 
com uma performance insatisfatória 
do Brasil na área social, já que o 
investimento do governo em educação, 
saúde, assistência social, previdência 
e saneamento básico, por mais que 
tenha sido ampliado, ainda está aquém 
da real necessidade da população. 

O panorama social  brasi leiro 
revela problemas como, por exemplo, 
o impacto entre o alto índice de 
pobreza e corrupção e o baixo índice 

de desenvolvimento humano e eficácia 
no sistema de saúde.

E s s e  p a n o r a m a  e v i d e n c i a  a 
importância das alianças intersetoriais, 
já  que o governo sozinho não é 
capaz de atender as necessidades 
de uma sociedade cada vez mais 
complexa,  exigindo que todos os 
setores se mobilizem, participem e 
se comprometam com as questões de 
interesse público, levando à efetivação 
não só do conceito de responsabilidade 
social, como, antes dele, do conceito de 
cidadania. 

2. Cidadania – Um ConCeito de Base

Um p ressu p osto  pa ra  a 
abordagem aqui apresentada 
é o conceito de cidadania, 
que envolve  deveres  e 

direitos, inclusive os ecológicos, de 
gênero, étnicos e outros; liberdade de 
expressão; respeito à individualidade 
e às identidades específicas; justiça 
social; participação na esfera pública.

A conquista da cidadania é um 
processo histórico, que surgiu na 
Grécia antiga junto com a noção 
de cidadão. Nasceu com dimensão 
de exclusão e de manutenção da 
hierarquização social. 

Podemos dizer que seu conceito 
passou por  evolução desde seu 
surgimento, tendo hoje relação direta 
com democracia e com a conquista de 
direitos, que podem ser identificados 
historicamente em quatro gerações. 

Os direitos de primeira geração 
correspondem aos direitos civis 
(direitos individuais de liberdade, 
igualdade, propriedade, de ir e vir, 
à vida, à segurança); e aos direitos 
políticos (liberdade de associação 
e reunião, de organização política 
e sindical, à participação política 
e eleitoral, ao sufrágio universal) 
(Vieira, 1999, p. 22).

Os direitos de segunda geração 
são relacionados aos direitos sociais 
(incluindo os econômicos e de crédito) 
– direitos ao trabalho, saúde, educação, 
aposentadoria, seguro-desemprego 
(Vieira, 1999, p. 22).

Os direitos de terceira geração são 
os ecológicos, de gênero, étnicos etc. 
– passaram a receber atenção tanto 
dos governos, quanto de empresas, 
organizações do terceiro setor e 
sociedade em geral (Scherer-Warren, 
1999, p. 60).

São os direitos que, conforme 
Vieira (1999, p. 23), têm como titular 
grupos humanos: o povo, a nação, 
coletividades étnicas ou a própria 
humanidade.

Os direitos de quarta geração são 
os ligados à bioética - para impedir 
a destruição da vida e regular a 
criação de novas formas de vida em 
laboratório para engenharia genética 
(Vieira, 1999, p. 23).

O  c o n c e i t o  d e  c i d a d a n i a  s e 
e n t re l a ç a  c o m  c o n c e i t o s  c o m o 
confiança e solidariedade, que, por 
sua vez, também se relacionam com 
ética, moral, capital social, sendo 
considerados como valores sociais 
fundamentais para uma sociedade se 
tornar desenvolvida e sustentável.

A  a p r o x i m a ç ã o  e n t r e  e s s e s 
conceitos, dentro do contexto de 
c i d a d a n i a ,  é  e v i d e n t e ,  p o i s  a 
solidariedade, por exemplo, em geral 
é concebida quando existe uma relação 
de confiança, seja entre os membros de 
um mesmo grupo, seja entre esses e 
outros grupos. Ao mesmo tempo, dentro 
dessa relação de confiança, pressupõe-
se o respeito a determinadas regras, 
em que encontramos o destaque para 

a noção de ética e moral.
Portanto ,  quando se  fa la  em 

c i d a d a n i a  n ã o  s e  p o d e  e xc l u i r 
suas bases, que se encontram em 
conceitos como confiança, ética, moral, 
solidariedade, capital social. 

A comunidade que conta com alto 
nível de confiança, de acordo com 
Fukuyama, é “formada não na base de 
regras e regulamentos explícitos, mas 
em função de uma série de hábitos 
éticos e obrigações morais recíprocas 
compartilhados por todos os membros 
da comunidade”(1996, p. 23).

O capitalismo, somado ao processo 
de globalização, tem apresentado 
como efeitos colaterais a ampliação 
das desigualdades, o desemprego em 
alta, uma crescente força de trabalho 
de rejeitados, o que leva à exclusão de 
todos os que estão fora do processo 
produtivo, gerando um problema 
social de proporções alarmantes, 
conforme é possível constatar no atual 
cenário social global.

O esforço conjunto e consciente dos 
diferentes atores sociais, envolvendo 
principalmente o 1º, o 2º e o 3º setores, 
torna-se fundamental. Entretanto, 
para que o esforço integrado dos 
diferentes setores aconteça é preciso 
estruturar uma base de confiança e 
capacitar os setores para essa atuação 
conjunta.

A  c a p a c i d a d e  d e  a s s o c i a ç ã o 
depende, por sua vez, do grau em 
que as comunidades compartilham 
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normas e  valores  e  mostram-se 
dispostas a subordinar interesses 
individuais aos de grupos maiores. 
Desses valores compartilhados nasce 
a confiança, e confiança (...) tem um 

grande e inestimável valor econômico 
(Fukuyama, 1996, p. 25).

A cidadania organizada nada mais 
é do que a sociedade civil atuando 
de forma mais decisiva numa esfera 

pública não estatal,  ou seja, num 
campo denominado como Terceiro 
Setor, onde prevalecem os valores 
de solidariedade e outras virtudes 
sociais.

3. resPonsaBilidade soCial – Um ConCeito em ConstrUçÃo

A evolução do conceito de 
cidadania impulsionou o 
surgimento do conceito de 
responsabilidade social, que 

começou a se fortalecer nos Estados 
Unidos na década de 60, fruto dos 
movimentos da sociedade civil. 

Na América do Sul, incluindo o 
Brasil, responsabilidade social passou 
a merecer atenção das empresas, em 
especial as multinacionais, a partir da 
década de 70. 

Responsabilidade social pode ser 
entendida como uma filosofia que 
permeia as atitudes das organizações 
e de grupos sociais na relação coerente 
de compromisso, transparência e 
ética que deve ser mantida com a 
sociedade.

  Tratando de forma mais específica 
d e  re s p o n s a b i l i d a d e  s o c i a l  d a s 
empresas, o Instituto Ethos1 destaca 
que

“A noção de responsabilidade social 
empresarial decorre da compreensão 
de que a ação das empresas deve, 
necessariamente, buscar trazer 
benefíc ios  para a  sociedade, 
propiciar a realização profissional 
d o s  e m p r e g a d o s ,  p r o m o v e r 
benefícios para os parceiros e para 
o meio ambiente e trazer retorno 
para os investidores.”
C o m  b a s e  n e s s a  d e f i n i ç ã o , 

o  I n s t i t u to  Et h o s  a p re s e n t a  o s 
indicadores de responsabilidade 
social, que orientam as empresas a 
formularem suas políticas sociais.

O primeiro indicador representado 
por valores e transparência contempla 
a autorregulação da conduta da 
empresa, que inclui compromissos 
éticos e enraizamento na cultura 

organizacional. O indicador contempla, 
também, relações transparentes com 
a sociedade, exigindo diálogo com 
partes interessadas, relações com a 
concorrência e elaboração de balanço 
social.

O  s e g u n d o  i n d i c a d o r  i n c l u i 
diálogo e participação do público 
interno (mantendo-se relações com 
os sindicatos, gestão participativa e 
participação nos lucros ou resultados); 
respeito ao indivíduo (estabelecendo 
compromisso  com o  futuro  das 
crianças e valorização da diversidade); 
respeito ao trabalhador (fixando 
comportamento frente a demissões, 
compromisso com o desenvolvimento 
profissional e a empregabilidade, 

cuidado com a saúde, segurança e 
condições de trabalho e preparação 
para aposentadoria).

O terceiro indicador aborda o 
gerenciamento do impacto ambiental 
(conhecimento sobre o  impacto 
no meio ambiente,  minimização 
de entradas e saídas do processo 
produtivo, responsabilidade sobre o 
ciclo de vida dos produtos e serviços) 
e responsabilidade frente às gerações 
futuras (compensação da natureza 
pelo uso de recursos e impactos 
ambientais e educação ambiental).

O  q u a r t o  i n d i c a d o r  i n c l u i 
a  s e l e ç ã o  e  p a r c e r i a  c o m 
f o r n e c e d o r e s ,  e s t a b e l e c e n d o 
critérios de seleção, relações com 
trabalhadores terceirizados, apoio ao 
desenvolvimento de fornecedores.

O  q u i n t o  i n d i c a d o r  t r a t a 
da dimensão social  do consumo, 
abordando a política de marketing 
e comunicação,  a  excelência  do 
atendimento e o conhecimento dos 
danos potenciais dos produtos e 
serviços.

O sexto indicador refere-se às 
relações com a comunidade local 
( g e re n c i a m e n to  d o  i m p a c to  d a 
atividade produtiva na comunidade 
e relações com organizações atuantes 
n a  c o m u n i d a d e ) ;  f i l a n t r o p i a /
investimentos sociais (mecanismos de 
apoio a projetos sociais, estratégias de 
atuação na área social e mobilização de 
recursos para o investimento social); e 
trabalho voluntário (reconhecimento 
e apoio ao trabalho voluntário dos 
empregados).

O  s é t i m o  i n d i c a d o r  i n c l u i 
transparência política (contribuições 
para campanhas políticas e práticas 

A mudança de 
mentalidade nas 
empresas sobre a 
responsabilidade 
social pode ser 
notada e vem 
sendo estimulada 
por meio da 
instituição de 
certificados de 
reconhecimento.

“

”

1. Instituto Ethos de Empresas e  Responsabilidade Social – criado em 1998. É uma organização sem fins lucrativos, caracterizada como OSCIP. Sua 
missão é mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma socialmente responsável, tornando-as parceiras na construção de 
uma sociedade justa e responsável.
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anticorrupção e propina) e liderança 
social ( liderança e influência social, 
participação em projetos sociais 
governamentais). 

A mudança de mentalidade nas 
empresas sobre a responsabilidade 
social pode ser notada e vem sendo 
estimulada por meio da instituição 
de certificados de reconhecimento, 
como é o caso da ISO 26000, que 
representa uma conquista de expressão 
mundial, pois se refere à certificação de 
responsabilidade social.

Na norma ISO 26000 são listados 

os temas básicos de responsabilidade 
social, sendo eles meio ambiente; 
direitos humanos; práticas de trabalho; 
práticas leais de operação; governança 
organizacional;  desenvolvimento 
social ;  e  questões  relat ivas  aos 
consumidores (Barbieri e Cajazeira, 
p. 198).

Conforme Barbieri e Cajazeira (p. 
200)

a norma ISO 26000 foi concebida 
para ser um guia capaz de orientar 
a organização nas suas decisões a 
respeito da sua responsabilidade 

social (...), bem como para tornar 
mais eficaz o uso de múltiplos ins-
trumentos de gestão aplicáveis às 
questões específicas
H á  i n ú m e r o s  o u t r o s  t i p o s 

de atestados de responsabilidade 
social conferido às empresas, que 
procuram valorizar as organizações 
mais engajadas com a questão social. 
Por exemplo, a SA 8000 aplica-se ao 
público interno; a AA 1000, ao diálogo 
com stakeholders e a OHSAS 18001, 
à saúde e segurança do trabalho 
(Barbieri e Cajazeira, p. 200).

4. EMPRESA PARCEIRA 

A parceria entre empresas e 
instituições que integram o 
Terceiro Setor e mesmo com 
organismos públicos tem 

acontecido de forma cada vez mais 
intensa. Tal parceria pode ocorrer de 
diversas maneiras.

As empresas têm incentivado, 
por exemplo, o trabalho voluntário 
dos seus funcionários em entidades 
sociais e escolas públicas; fazem 
doações e investem em projetos 
sociais desenvolvidos por instituições 
que abraçam as mais diversas causas 
sociais; há aquelas que empregam 
ex-presidiários ,  como forma de 
inseri-los no mercado e na sociedade, 
em parceria com o governo e com 
instituições, como também empregam 
pessoas com deficiência física e mental, 
independente da cota que devem 

cumprir conforme a lei; algumas abrem 
seus espaços ociosos em determinados 
horários, como grêmios recreativos, 
para o desenvolvimento de atividades 
educativas, esportivas, recreativas ou 
profissionalizantes para comunidades 
carentes, em parceria com instituições 
sociais. 

Cabe, também, destaque para a 
atuação social das empresas processada 
por meio da criação de institutos e 
f u n d a ç õ e s ,  q u e  s i n a l i z a m  s e u 
investimento mais efetivo e sua política 
explícita de empresa cidadã.

A organização dos institutos e 
fundações tem sido notória, a ponto 
de contarem com associações, como 
GIFE - Grupo dos Institutos, Fundações 
e Empresas, o Instituto Ethos de 
Empresas e Responsabilidade Social, e 
as Câmaras Americanas de Comércio, 

que congregam as empresas que atuam 
socialmente. Isso tem demonstrado 
que há empresas preocupadas em 
aprimorar seus trabalhos nessa área e 
têm se estruturado para assumir sua 
responsabilidade social de maneira mais 
estratégica.

Contudo, há também aquelas que 
pouco ou nunca se comprometem 
com a sociedade, agindo de forma 
i r re s p o n s áve l ,  t e n d o  e m  v i s t a 
exclusivamente crescentes ganhos 
financeiros, ainda que no médio e longo 
prazo tal postura não se sustente.

Tais empresas parecem ignorar que 
a adoção e o aprimoramento da atuação 
social de empresas mais visionárias tem 
trazido como resultado reputação positiva 
diante da opinião pública e do mercado, 
gerando uma relação de ganha-ganha 
para a empresa e para a sociedade.

5. O PAPEL SOCIAL DO GOVERNO 

D iante de todo o panorama 
que foi até aqui delineado, 
apresentando-se o cenário 
social ,  os conceitos de 

cidadania e responsabilidade social, 
a empresa como parceira, resta uma 
abordagem sobre o papel do governo 
e da comunicação junto ao interesse 
público, afinal o tripé formado pelo 
primeiro, segundo e terceiro setores é 
indicado como uma alternativa para o 
atendimento das questões sociais. 

Considerando-se a necessária 

integração de todos os setores da 
sociedade em prol de políticas públicas 
que atendam as inúmeras e complexas 
necessidades sociais, destacamos aqui 
o papel do governo, justamente por se 
tratar do setor encarregado de gerir 
tais políticas públicas.

Por  i sso  m esm o,  o  p a p e l  do 
governo é frequentemente tema 
de debate por parte de diversos 
estudiosos, sendo que para alguns 
esse papel é fundamental dentro 
da questão social, principalmente 

considerando o sistema capitalista 
que, na sua aplicação mais pura, deixa 
de contemplar aqueles que estão fora 
do processo produtivo.

Thurow afirma que: 

“ h i s t o r i c a m e n t e ,  o  g o v e r n o 
tem desempenhado um papel 
importante em incluir os excluídos 
no capitalismo (...) Entretanto, 
o  c a p i t a l i s m o  t e m  m u i t a s  
dificuldades para definir o papel 
apropriado do governo (. . .).  A 
resposta teórica do capitalismo é 
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que quase não existe necessidade 
de um governo ou de qualquer 
outra forma de atividades públicas” 
(1997, p.347).
Esse tipo de afirmação deixa 

transparecer uma postura de suposta 
soberania do mercado, até mesmo no 
que se refere às questões públicas.

O crescente  quest ionamento 
sobre a necessidade de existência do 
governo é levantado em função do 
capitalismo da sobrevivência do mais 
apto, onde o papel do governo acaba 
sendo desconsiderado, uma vez que o 
mercado, nesse caso, regula não só as 
relações comerciais, como também as 
relações sociais.

Mas, mesmo na ótica capitalista, o 
governo deveria ser mais valorizado 
porque, além de prover bens públicos 
puros e subsidiar ou taxar atividades 
com externalidades positivas ou 
negativas, o capitalismo necessita de um 
sistema legal que garanta a propriedade 

privada e mesmo o cumprimento de 
contratos, sendo que tais funções são 
de responsabilidade do governo.

Cabe ainda observar que muitas 
vezes a presença do governo é contestada 
mesmo diante das necessidades 
mencionadas, porque se considera 
mais eficiente inculcar valores sociais 
que levem as pessoas, por exemplo, a 
não roubar, do que investir em formas 
de regulação.

Concordamos que a sociedade 
imbuída desses valores sociais dispense 
parte do investimento dos serviços 
de proteção desempenhado pelo 
governo. Além disso, o governo tem, 
com sua característica monopolista e 
estrutura burocratizada, dificuldade em 
apresentar um serviço de eficiência.

Por isso, pode-se dizer que, sob 
a ótica capitalista, há poucos lugares 
em que o governo pode contribuir 
positivamente para a economia e muitos 
onde ele pode interferir de forma 

prejudicial. “Isso leva o governo a ser 
visto como algo que frequentemente 
destrói a economia, ao invés de algo 
necessário ao seu bom funcionamento 
(...)“ (Thurow, 1997, p. 352).

Essa visão radicalmente contra o 
governo peca, todavia, por negligenciar 
a necessidade que mercados livres 
têm de contar com infraestrutura de 
apoio físico, social, mental, educacional 
e organizacional, além de requerer 
alguma ligação social para que os 
indivíduos possam conviver de forma 
mais solidária e harmônica do que 
pressupõe a lei de sobrevivência do 
mais apto imposta pelo mercado.

A infraestrutura da qual o mercado 
também necessita inclui o capital 
social, que tem sido o elemento de 
sustentação das organizações e de todo 
tipo de grupo social. Portanto, o papel 
de gerar capital social é uma das tarefas 
essenciais que já garante a necessidade 
de presença do governo.

       Comunicação pública pode ser definida como uma 
comunicação praticada no espaço público democratizado, 
envolvendo os diferentes setores da sociedade.
“

”
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6. O PAPEL DA COMUNICAÇÃO PÚBLICA

R esponsabilidade social sem 
estar acompanhada de uma 
eficaz política de comunicação 
é algo inconcebível, já que 

demanda transparência, prestação de 
contas e envolvimento de todos nesse 
processo.

Entretanto,  é importante que 
a  comunicação não seja  apenas 
entendida como divulgação, pois seu 
significado é muito mais abrangente, 
principalmente tendo como referência 
o exercício de cidadania e o cenário 
democrático que vem se configurando, 
e que tanto foi destacado até aqui.

O cidadão não é mais o mero 
receptor das mensagens emitidas pelas 
organizações. Ele se transformou em 
interlocutor e sujeito do processo.

Assim, para entender o papel da 
comunicação diante das questões 
sociais e de interesse público, frente 
a uma nova sociedade, o conceito 
de comunicação pública é o que 
mostra mais claramente relação com 
responsabilidade social.  Comunicação 
pública pode ser definida como uma 
comunicação praticada no espaço 
público democratizado, envolvendo os 
diferentes setores da sociedade.

Para Brandão (in Duarte, 2007, p. 
9) comunicação pública “diz respeito 
a um processo comunicativo que se 
instaura entre o estado, o governo e a 
sociedade com o objetivo de informar 
para construção da cidadania”.

Entretanto, diante do fato de que 
só recentemente retomamos nosso 
processo democrático, fica claro que 
o conceito de comunicação pública 
ainda está aquém de sua efetiva 
aplicação no Brasil. 

Para Duarte (2007, p. 70) 
“ C o m u n i c a ç ã o  p ú b l i c a  é  u m 
conceito ainda em amadurecimento 
( . . . )  A  sua operacional ização 
demanda necessariamente uma 
opção política pela cidadania e 
pelo interesse público. Mas exige 
também a capacidade profissional 
de viabilizar padrões adequados 
que promovam não apenas a 
divulgação, mas também o acesso 
à informação e oportunidades de 
diálogo e participação.”
Matos (1999, p.2) reforça que 

comunicação pública é aquela “(...)que 
envolveria o cidadão de maneira mais 
diversa, participativa, estabelecendo 
um fluxo de relações comunicativas 

entre o estado e a sociedade”.
Comunicação pública é o processo 

de comunicação que se instaura 
na esfera pública entre o estado, 
o governo e a sociedade e que se 
propõe a ser um espaço privilegiado 
de negociação entre os interesses 
das diversas instâncias de poder 
constitutivas da vida pública no país; 
é a informação cívica e que inclui a 
accountability. (Brandão, in Matos, 
1999, p. 11).

Para entender o significado de 
accountability  e sua relação com 
responsabi l idade social ,  Coelho 
lembra que

“Uma pessoa ou instituição é 
accountable quando é responsável 
por decisões e pelas consequências 
de suas ações e inações, e o de, 
portanto, ser um exemplo para 
outros. Aquele que é accountable 
a c e i t a  a  re s p o n s a b i l i d a d e  e 
mantém sua integridade, evitando 
a “aparência de improbidade” e 
resguardando (no caso de uma 
organização)  sua  reputação” 
(Coelho, 2000, p. 171).
Em outras palavras, “a sociedade 

espera que accountable seja um modelo 

Para Matos (in Duarte, 2007, p.54) “o 
conceito de capital social está intimamente 
ligado às redes sociais e de comunicação 
disponíveis para as interações entre os 
agentes sociais”. Assim, levando em conta 
o tema deste artigo, podemos entender 
o quanto capital social é um conceito 
importante nesse contexto.

Matos (in Duarte, 2007, p.55) ainda 
esclarece que “a rede social pode ser 
dimensionada pela confiança que os 
membros atribuem aos participantes 
e às consequências associadas a esse 
sentimento”.  Assim, o investimento 
em políticas públicas que gerem capital 
social torna-se crucial para que a 
responsabilidade social se torne uma 
prática.

Mas, Thurow (1997) coloca o 
governo como um mal necessário, e, 
dessa forma, inevitável. Já Osborne e 

Gaebler (1995) defendem o papel do 
governo, afirmando que:

o governo é o tipo de mecanismo 
que usamos para tomar decisões 
coletivas: onde construir uma estrada, 
que fazer com as pessoas que não têm 
onde morar, que tipo de educação dar 
a nossos filhos. É a forma de prestar 
serviços em benefício de todo o 
povo: defesa, proteção ambiental, 
policiamento, estradas, represas, 
suprimento de água potável. É a 
forma de resolver nossos problemas 
coletivos”(1995, p. XV).
É principalmente dentro dessa 

perspectiva que o governo pode assumir 
um novo papel estratégico dentro da 
sociedade. Assim Osborne e Gaebler 
(1995) destacam exemplos de trabalhos 
realizados em cidades dos Estados 
Unidos, que demonstram o quanto é 

possível rever a função do governo, 
tornando-a muito mais estratégica, ou, 
nos dizeres dos autores, fazendo com que 
o governo seja muito mais responsável 
por “navegar ao invés de remar”. 

Os exemplos apresentados pelos 
autores demonstram claramente a 
necessidade e presença do governo, que 
passa a contar com a ação conjunta da 
iniciativa privada e da sociedade.

Cada setor deve desenvolver o que 
melhor se adequar às suas características, 
somando os esforços dos diferentes entes 
sociais, com aquilo que cada um tem de 
melhor.  

Ao delegar algumas funções a 
outros setores, o governo continuará 
responsável por elas, pois o que deve 
haver é uma associação entre o setor 
público e privado para garantir melhoria 
nos serviços e na vida da comunidade.
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de responsabilidade moral” (Coelho, 
2000, p. 171). Aliás, na relação entre o 
primeiro, segundo e terceiro setores, a 
conquista da accountability permitiria 
um avanço na efetivação da aliança 
entre governo, empresas e sociedade 
civil, ainda carente de transparência, 
visibilidade e consistência para se 
tornar efetiva.

“Uma relação accountable depende 
do estabelecimento de mecanismos 
de avaliação e controle. O estado 
de confiança, respeitabilidade, 
transparência e interlocução é 
cobrado de todos os lados: na 
relação da organização com seus 
membros e com a sociedade; 
e  n a  re l a ç ã o  q u e  e s t a b e l e c e 

com as agências públicas e com 
organizações privadas; e na relação 
com os órgãos governamentais na 
gestão dos recursos públicos” 
(Coelho, 2000).
Para que uma organização seja 

accountable, ela deve ser transparente, 
permitindo o acesso e a exposição 
de seus objetivos e resultados; ser 
íntegra, responsabilizando-se por suas 
ações de impacto positivo ou negativo, 
ou mesmo pela falta de ações, por suas 
decisões e consequências; e prestar 
contas à opinião pública,  sendo, 
portanto, aberta à fiscalização em 
todos os aspectos gerenciais.

Essa é uma postura que, conforme 
Coelho “(...), vai além da obediência a 

regras formais. A lei pode prover um 
caminho padrão de procedimentos, 
mas não necessariamente um caminho 
ético”(Coelho, 2000: 173).

Diante de tais considerações, 
acreditamos que uma das fortes 
atribuições que a área de comunicação 
pode e deve assumir, não só diante do 
governo, como também do mercado e 
da sociedade, refere-se à conquista 
da accountability. Aliás, na relação 
entre o primeiro, segundo e terceiro 
setores, tal conquista permitiria um 
avanço na efetivação da aliança, que 
ainda carece de maior transparência, 
visibilidade e consistência, para se 
gerar confiança.

CONSIDERAÇõES fINAIS

Cada setor tem papel funda-
mental a desempenhar para 
que a sociedade encontre 
alternativas para resolver 

seus problemas sociais e se torne sus-
tentável. Contudo, é imprescindível que 
virtudes sociais sejam cultivadas, para 
que se viabilizem alianças interseto-
riais com garantia de transparência, 
comprometimento, ética e respons-

abilidade de todos os envolvidos.  
A o  g o v e r n o  c a b e  o  p a p e l 

imprescindível de gerenciar as questões 
de interesse público, por isso, além de 
assumir tal papel, precisa se moralizar, 
para que seja estabelecida uma relação 
de confiança, base para a estruturação 
de uma política pública, que leve à 
maior cooperação de cada setor da 
sociedade.

A comunicação pública surge 
nesse contexto para ser realizada por 
todos os setores, de acordo com suas 
características, buscando encontrar numa 
política de transparência, de diálogo, de 
participação, o caminho para que sejam 
efetivadas políticas de responsabilidade 
social, que levem ao desenvolvimento de 
capital social, ao exercício de cidadania e 
à consolidação da democracia.
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Sediar eventos de projeção internacional 
como a Rio + 20 e as Olimpíadas em 2016 
posicionam o Rio como uma das melhores 
cidades do mundo para a realização de  

grandes eventos internacionais, como shows, 
espetáculos, feiras e convenções.  Estes, realizados com 
sucesso, geram benefícios para a comunidade lo cal, 
projetam o país no exterior, dinamizam o turismo, a 
indústria do entretenimento e o mercado de serviços, 
o que leva a um crescimento econômico para a cidade, 
além de aumentar a autoestima do carioca e o 
orgulho de morar no Rio.

Sede de 
megaeventos
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 Que é Rio+20?
O Rio de Janeiro sediará, no período 
de 20 a 22 de junho, a Conferência das 
Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável (UNCSD). Tal encontro 
recebeu o nome de Rio+20 porque irá 
acontecer 20 anos após a Conferência 
das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, 
que ocorreu, também no Rio de Janeiro, 
em 1992 (Eco 92).

 Que países/estados/municípios 
participarão do encontro e qual o 
objetivo?
A Rio+20 pretende reunir chefes 
de estado e de governo de todo o 
mundo com o objetivo de renovar 
o comprometimento político para o 
desenvolvimento sustentável. Os líderes 
mundiais deverão avaliar ainda os 
avanços e dificuldades existentes na 
implementação dos resultados dos 
principais encontros sobre o assunto.

Que temas serão abordados na 
Rio+20?
São dois os principais temas que 
pretendemos discutir  durante a 
Conferência: uma economia verde no 
contexto do desenvolvimento sustentável 
e da erradicação da pobreza; e o quadro 
institucional para o desenvolvimento 
sustentável.

Que órgãos estão envolvidos na 
organização da Rio+20? 
Em março de 2010, a Assembleia Geral 
da ONU adotou as Resoluções 64/236 e 
65/152, que determinaram a realização 
de três reuniões preparatórias: a primeira 
realizada entre os dias 16 e 18 de maio 
de 2010; e a segunda, durante os dias 7 
e 8 de março de 2011, ambas em Nova 
Iorque, nos Estados Unidos. A terceira e 
última reunião será promovida próxima 
à data da Conferência, em junho de 2012, 
no Rio de Janeiro. 

Em junho de 2011, a presidente Dilma 
Rousseff criou dois órgãos considerados 
fundamentais para a realização da 
Rio+20: a Comissão e o Comitê Nacional 
da Conferência. No último dia 30 de 
novembro, os Ministérios das Relações 
Exteriores (Itamaraty) e do Meio Ambiente 
divulgaram um relatório com as principais 
contribuições do Brasil para o processo 
preparatório da Conferência. Intitulado 
“Contribuição Brasileira à Conferência 
Rio+20”, o documento foi elaborado a 
partir dos trabalhos da Comissão Nacional 
para a Conferência das Nações Unidas 
sobre Desenvolvimento Sustentável, com 
base em consultas à sociedade e a órgãos 
do governo. O documento chama a atenção 
para o fato de a Conferência não ser um 
evento direcionado apenas à discussão de 
questões ligadas ao meio ambiente, mas 
também ao desenvolvimento sustentável de 
países desenvolvidos e emergentes. Dessa 
forma, destaca que a Rio+20 constitui 

Em entrevista à Revista TCMRJ, o Diretor do Centro 
de Informação das Nações Unidas para o Brasil 
(UNIC Rio), Giancarlo Summa, aponta objetivos 
e expectativas da Rio+20 - nova conferência da 
ONU na tentativa de que líderes do mundo todo 
discutam meios de tornar o planeta um lugar 
melhor para se viver.

Compromisso com o social 
e com o meio ambiente

Giancarlo Summa
Diretor do Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil (UNIC Rio)
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do Clima e da Diversidade Biológica. 
Da Rio+20, esperamos que seja uma 
Conferência do mais alto nível e que 
resulte em produção de um documento 
com foco político.

Quando e onde foi  o último 
encontro?
As reuniões anteriores à Rio+20, de 
iniciativa da ONU sobre o tema, foram 
realizadas em Estocolmo, na Suécia, em 
1972, e em 2002, em Joanesburgo, na 
África do Sul.

”
“A Rio+20 constitui uma nova oportunidade para se pensar um 

novo modelo de desenvolvimento econômico, comprometido com o 
social e com a proteção ambiental.

uma nova oportunidade para se pensar 
um novo modelo de desenvolvimento 
econômico, comprometido com o social e 
com a proteção ambiental.

 Quais os desafios para a Rio+20?
De acordo com o relatório que citei 
na resposta anterior, a erradicação 
da pobreza caracteriza-se como um 
dos principais obstáculos mundiais 
ao desenvolvimento sustentável . 
Também ganharam destaque entre 
os desafios a serem enfrentados os 
acessos à saúde, à educação, equidade, 

igualdade racial, desenvolvimento 
urbano e rural, agropecuária e reforço 
do multilateralismo como participação 
d a  s o c i e d a d e  c iv i l .  P re c i s a m o s 
conscientizar todos os povos do Planeta 
de que a responsabilidade de diminuir e 
recuperar o impacto da humanidade na 
Terra não é apenas dos governantes: é 
nossa também.

 E as expectativas?
A Rio 92 rendeu ao mundo a criação de 
documentos importantes como a Agenda 
21, a Carta da Terra e as Convenções 
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Como estão os preparativos 
para o Rio 2016?

Temos trabalhado com afinco ao 
longo dos pouco mais de dois anos desde 
que nossa cidade recebeu a honra de 
sediar os Jogos.

Nossas ações de engajamento 
em mídias digitais demonstram a 
popularidade e a aceitação dos Jogos 
– a página Rio 2016 no Facebook está 
entre as dez mais populares do Brasil no 
segmento marcas comerciais.

Em sua última visita, em junho, a 
Comissão de Coordenação do COI para 
o Rio 2016 reconheceu nosso progresso 
em várias áreas, como o lançamento 

Benefícios para todas 
as regiões do Brasil

Jogos Olímpicos de 2016

Presidente do Comitê Organizador 
dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, 
Carlos Arthur Nuzman responde 
perguntas elaboradas pela 
Revista TCMRJ sobre cronograma, 
investimentos e expectativas para 
as Olimpíadas de 2016.  
“Os Jogos Rio 2016 representarão 
uma injeção de R$ 100 bilhões na 
economia brasileira, de acordo 
com dados da Fundação Instituto 
de Administração (FIA), da 
Universidade de São Paulo (USP)”. 

Carlos Arthur Nuzman
Presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos

da marca dos Jogos Olímpicos no 
último réveillon de Copacabana, com 
repercussão mundial; a integração 
c om  os  t rês  n íveis  de  g overn o 
(federal, estadual e municipal); nosso 
comprometimento com os atletas, o 
projeto dos Ginásios Experimentais 
Olímpicos e Paralímpicos da Prefeitura 
do Rio; e os programas habitacionais 
Morar Carioca (urbanização de todas 
as favelas da cidade até 2020) e Minha 
Casa, Minha Vida.

A  c o m i s s ã o  t a m b é m  f i c o u 
impressionada com os avanços da 
política de segurança pública e o projeto 
das Unidades de Polícia Pacificadora 

(UPPs), além do progresso em obras de 
instalações e infraestrutura, como as 
reformas do Maracanã e do Sambódromo; 
o projeto do Porto Maravilha; as obras da 
linha 4 do metrô e da Vila dos Atletas, 
ambas iniciadas em tempo recorde na 
história dos Jogos (junho e dezembro de 
2010, respectivamente); e a construção 
das linhas de BRT, os ônibus de trânsito 
rápido.

Em agosto último foi inaugurada a 
primeira nova instalação para os Jogos, 
o Parque dos Atletas – local do Rock in 
Rio de 2011, e de lazer e relaxamento 
para atletas em 2016 (próximo à Vila) – e 
ainda anunciado o projeto vencedor do 
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concurso para o Plano Geral Urbanístico 
do Parque Olímpico, desenhado pela 
consultoria global AECOM, a mesma 
responsável pelo parque de Londres 
2012.

Em novembro,  escolhemos o 
consórcio responsável pela produção 
executiva de cerimônias e megaeventos 
ao vivo dos Jogos, formado pela holding 
italiana Film Master Group e a empresa 
brasileira SRCOM. No mesmo mês, 
lançamos a marca dos Jogos Paralímpicos, 
durante o evento de inauguração da 
Árvore de Natal da Lagoa, também com 
grande repercussão global.

Que patrocinadores já estão 
confirmados? 

Nosso plano comercial para os Jogos 
Olímpicos tem sido extremamente 
bem sucedido e fechamos acordos 
de patrocínio por valores recorde na 
história do Movimento Olímpico.  

Já são quatro os parceiros de nível 
1 (patrocinadores oficiais): Bradesco 
e Bradesco Seguros (nas categorias 
Bancos e Seguros, respectivamente), 
Claro e Embratel (nas categorias 
Telecomunicação  Móvel  e  F ixa , 
respectivamente).

Também já foi assinado um acordo 
de nível 2 (apoiador), com a consultoria 
Ernst &  Young Terco (na categoria de 
Serviços Profissionais).

No momento, estamos concluindo 
os processos de seleção de parceiros 
nas categorias Automóveis e Uniforme 
Esportivo.

Além dos parceiros já mencionados, 
o Comitê Olímpico Internacional 
também conta com seus patrocinadores 
internacionais, que também apoiam os 
Jogos Olímpicos Rio 2016: Coca-Cola, 
Atos, Dow, GE, Omega, Panasonic, Procter 
and Gamble, Samsung e Visa.

Ao longo dos próximos meses 
lançaremos o plano comercial dos Jogos 
Paralímpicos, pelo qual já percebemos 
um interesse muito alto de nossos 
parceiros atuais e de outras empresas 
no mercado.

Que órgãos estão envolvidos na 
organização do Rio 2016?

O Comitê Organizador dos Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 
cuida do planejamento e da operação 
dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, da 
montagem de instalações temporárias e 
de estruturas de apoio em todos os locais 
(chamadas de overlay).

Os governos municipal, estadual e 
federal, em decorrência de compromissos 
assumidos junto ao Comitê Olímpico 
Internacional, são responsáveis pelos 
investimentos em construção e reformas 
de  instalações esportivas e obras de 
infraestrutura – tais como melhorias 
de  aeroportos, sistemas de transporte – 
e no provimento dos serviços públicos.

 
 O Comitê Organizador tem 

enfrentado obstáculos? Quais?
Eu repito sempre que a adrenalina 

de quem organiza grandes eventos 
esportivos, como os Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos, precisa estar no mesmo 
nível da dos atletas. Essa é sempre a 
recomendação – por melhor que as 
coisas estejam indo, é preciso manter o 
planejamento e o trabalho duro porque 
os desafios que teremos ainda serão 
muitos.

Um exemplo desses desafios é, sem 
dúvida, a questão do transporte. Em uma 
cidade com a geografia difícil como a do 
Rio, planejar o esquema de transporte 

para todos os públicos durante os Jogos 
é provavelmente a tarefa mais complexa 
que teremos.

Temos sorte de contar com a 
colaboração estreita de nossos parceiros 
nos três níveis de governo – federal, 
estadual e municipal – que vem fazendo 
um trabalho magnífico na constituição de 
um anel de transporte de alta capacidade 
(formado pelas linhas de metrô, trens e 
BRT, os ônibus de trânsito rápido), que 
será um dos maiores legados dos Jogos 
para a cidade.

Cronograma, garantias, exigências 
do Comitê Olímpico Internacional são 
motivos de preocupação para o 
Comitê Organizador? Quais os 
desafios? E as expectativas?

O Comitê Olímpico Internacional 
(COI) possui um calendário-base que 
determina todas as tarefas a serem 
cumpridas mês a mês, pelas 62 áreas 
funcionais do Comitê Organizador dos 
Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 
2016.

Nossas áreas fazem teleconferências 
semanais e reuniões periódicas com o 
COI, além de obedecer a um calendário 
de reuniões gerais que o ocupa o ano 
todo para acompanhar o cumprimento 
de todas as tarefas.

Já enviamos ao COI para aprovação 
final o nosso Foundation Plan,  o plano 
base dos Jogos, com 1.300 páginas, e 
nossas atividades estão totalmente 
alinhadas com esse cronograma.

Nossa expectativa é, após os Jogos, 
termos uma cidade totalmente modificada 
por obras importantíssimas, redefinida 
com legados culturais, esportivos, de 
infraestrutura e de serviços. Um país 
com uma autoestima elevada, com sua 
capacidade de realização demonstrada 
para todo o mundo, atraindo visitantes e 
talentos e compartilhando experiências 
com o resto do planeta.

Para isso, é preciso muito trabalho, 
não perder tempo. A sociedade também 
precisa entender que a transformação 
pode trazer algumas dificuldades no 
caminho. Felizmente, nossas pesquisas 
de opinião mostram que a maior parcela 
da população brasileira apoia os Jogos 
e está empolgada com a realização do 

Nossa expectativa 
é, após os Jogos, 
termos uma 
cidade totalmente 
modificada 
por obras  
importantíssimas.

“

”
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evento.
Nossa expectativa é a de que o 

Rio superará Barcelona como o maior 
exemplo de transformação de uma 
cidade-sede na história dos Jogos 
Olímpicos.

 Que legados o Rio 2016 deixará 
para o país e a capital fluminense?

Desde a candidatura, a preocupação 
com o legado é central no planejamento 
do Comitê Organizador dos Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, 
porque acreditamos que, para assegurar 
que eventos esportivos como os Jogos 
Olímpicos e Paraolímpicos deixem 
um legado positivo para a população, 
é necessário que essa questão esteja 
incluída em todas as discussões desde 
o início da preparação da cidade sede e 
do país anfitrião.

Os Jogos Rio 2016 representarão uma 
injeção de R$ 100 bilhões na economia 
brasileira, de acordo com dados da 
Fundação Instituto de Administração 
(FIA), da Universidade de São Paulo  
(USP).

Também promoverão a imagem 
d o  p a í s  n o  e x t e r i o r,  c o m  u m 
reposicionamento da marca Brasil, 
com a promoção do turismo de lazer e 
negócios, e a atração de investimentos 
para o país.

A realização dos Jogos ainda exige 
produtos e serviços que são originados 
em diferentes estados brasileiros, de 
acordo com as suas competências. E 
a qualificação do capital humano em 
diversos setores, como turismo e 
serviços, será outro benefício palpável.

O legado esportivo se dará com a 
modernização do parque esportivo do 
Rio – a partir da construção do primeiro 
Centro Olímpico de Treinamento da 
América do Sul. Para que se tenha uma 
ideia, todos os 10 primeiros do ranking 
de medalhas olímpicas possuem – cada 
um – pelo menos três centros olímpicos 
de treinamento. O do Rio será o primeiro 
do Brasil. 

O Processo para Cadastramento e 
Seleção de Locais de Treinamento Pré-
Jogos, que teve mais de 350 instalações 
inscritas de 131 cidades e 20 estados 
de todas as regiões do país, também 

beneficiará o Brasil todo, estimulando 
a modernização de parques esportivos 
regionais.

Ainda no que diz respeito ao legado 
esportivo, cabe mencionar a construção 
do Parque Radical de Deodoro, em área 
repleta de jovens e com carência de 
infraestrutura, para uso das populações, 
e as cidades por todo o país que poderão 
receber delegações estrangeiras para 
períodos de treinamento e aclimatação 
e se beneficiar do impacto econômico 
dessa presença. 

O Rio de Janeiro vai se beneficiar de 
profundas melhorias em infraestrutura, 
que serão especialmente percebidas 
em uma completa  renovação da 
rede de transporte metropolitano e 
em projetos urbanísticos como o de 
revitalização da Zona Portuária, que, 
após 40 anos, sairá do papel por causa 
da realização dos Jogos, e o Morar 
Carioca, que urbanizará grande parte 
das comunidades mais pobres da 
cidade. É o desenvolvimento econômico 
p r o m o v e n d o  d e s e n v o l v i m e n t o 
social.

 A cidade, por conta da realização 
dos Jogos e da Copa do Mundo de 2014 
e de um bom trabalho de captação de 
negócios da Prefeitura, vem atraindo 

novos investimentos em vários setores 
da  economia.

 Os efeitos da nova política de 
segurança e das Unidades de Polícia 
Pacificadora (UPP) já estão sendo 
sentidos – em 2010, o Rio teve a menor 
taxa de homicídio nos últimos 20 
anos. E os Jogos são a garantia de que 
essas políticas do governo estadual 
continuarão a ser implementadas. 

Qual a verba estimada para o 
evento?   

O Comitê Organizador dos Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 
conta com um orçamento aprovado pelo 
Comitê Olímpico Internacional (COI) de 
R$ 5,6 bilhões, apresentado no Dossiê de 
Candidatura do Rio de Janeiro aos Jogos 
de 2016. O objetivo do Rio 2016 é que 
esse orçamento seja completamente 
financiado por receitas privadas, mas os 
três níveis de governo – federal, estadual 
e municipal – garantiram ao COI cobrir 
qualquer necessidade de recursos do 
Comitê Organizador.

Os custos de obras de instalações e 
infraestrutura que constam no Dossiê 
de Candidatura são de R$ 23,2 bilhões 
e serão arcados e gerenciados pelos três 
níveis de governo.

Carlos Nuzman entre o prefeito Eduardo Paes e o governador Sérgio Cabral, 
diante do símbolo dos Jogos Paralímpicos 2016
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Os  J o g o s  O l í m p i c o s  e 
Paralímpicos de 2016 serão 
o pano de fundo para grandes 
transformações no Rio de 

Janeiro. Desde que foi escolhida, em 
outubro de 2009,  como sede do maior 
evento esportivo do mundo, a cidade 
vem gradativamente ganhando uma 
nova cara e uma nova alma. Ao definir 
qual caminho trilhar diante deste 
grande desafio, o governo municipal 
decidiu que os Jogos deveriam servir à 
cidade.  Além de organizar o evento em 
si, o objetivo da prefeitura é aproveitar 
a oportunidade para tornar o Rio de 
Janeiro um lugar melhor para seus 
moradores e visitantes, com mudanças 
estruturais em áreas como transporte, 
infraestrutura urbana, meio ambiente 
e desenvolvimento social. 

Realizar um projeto tão complexo e 
oneroso, em menos de sete anos, exige 
planejamento e dedicação total. E é 
bom lembrar que, em todo esse período 

Rio celebrará 
Jogos Olímpicos 
em grande forma

Maria Silvia Bastos Marques
Presidente da Empresa Olímpica Municipal –EOM

A presidente da Empresa Olímpica Municipal, 
Maria Silvia Bastos Marques, descreve, neste 
artigo para a Revista TCMRJ, o momento 
especial que o Rio está passando em função dos 
Jogos Olímpicos e Paralímpicos, os desafios, a 
criação da EOM, os projetos em andamento e 
a atenção especial dada à mobilidade urbana, 
sustentabilidade e acessibilidade.

de preparação, o Rio de Janeiro não 
interromperá suas próprias demandas 
de saúde, trânsito, urbanismo, limpeza 
e conservação. Para auxiliá-lo neste 
desafio,  o prefeito Eduardo Paes 
encaminhou à Câmara de Vereadores 
projeto de lei propondo a criação da 
Empresa Olímpica Municipal (EOM), 
aprovado em junho de 2011. A missão 
exclusiva da empresa é coordenar, no 
âmbito dos compromissos municipais, 
a preparação da cidade para os Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos, passando 
por diversos outros grandes eventos 
internacionais neste período, como a 
Copa do Mundo de 2014. A Empresa 
Olímpica funciona também como ponto 
de ligação e representação do Município 
junto ao Comitê Organizador dos Jogos 
Rio 2016 e aos governos estadual e 
federal. É, portanto, uma empresa 
focada, enxuta e ágil, ligada diretamente 
ao gabinete do prefeito.

Minha motivação para aceitar o 

convite do prefeito Eduardo Paes 
para presidir a EOM foi a vontade - e 
o prazer - de trabalhar pelo Rio de 
Janeiro, onde eu e meus filhos vivemos, 
e participar diretamente dessa grande 
transformação. A cidade já tem um Plano 
Estratégico próprio, no qual os Jogos 
Olímpicos estão inseridos. O evento 
servirá como catalisador de muitos dos 
projetos e ações previstos no plano, 
acelerando os processos e estimulando 
o engajamento da população. Este, aliás, 
é outro grande desafio: que os próprios 
cariocas trabalhem em prol dessas 
melhorias, por meio do seu apoio e de 
sua conhecida empolgação.

Além de coordenar as ações da 
prefeitura vinculadas aos Jogos, a EOM 
tem a missão de zelar pela transparência 
do processo. Uma das ferramentas será 
o site oficial da Empresa Olímpica 
Municipal, que entrará no ar no primeiro 
trimestre de 2012, e reunirá também as 
informações do portal Transparência 



42 janeiro 2012 - n. 49    Revista TCMRJ   

R
IO

Olímpica (www.transparenciaolimpica.
com.br), lançado logo após a escolha 
do Rio de Janeiro como cidade-sede 
dos Jogos. Com um novo layout, o site 
permitirá que os interessados obtenham 
informações sobre o andamento das 
obras, o investimento realizado e 
a previsão de término. Além disso, 
a prefeitura manterá as prestações 
de contas específicas,  realizadas 
anualmente desde 2010.

B a s e a d o s  n e s s e s  p i l a re s  d e 
dedicação, coordenação, agilidade 
e transparência,  a prefeitura está 
trabalhando para entregar um Rio de 
Janeiro revitalizado e bem diferente 
em 2016. Para isso, como mencionado 
anteriormente, os projetos municipais 
f o r a m  o r g a n i z a d o s  e m  q u a t r o 
eixos: transporte, meio ambiente, 
infraestrutura e  urbanização,  e 
desenvolvimento econômico e social. 

Uma das grandes metas da prefeitura 
é ampliar o uso de transportes de alta 
capacidade pela população, de 16% 
para 50% até 2016, com a implantação 
de um sistema de ônibus expressos 
(BRTs). Serão quatro novas linhas que 
vão mudar o conceito de mobilidade da 
cidade, aliando transporte de qualidade 
e preocupação ambiental. Com 56 
km, a Transoeste vai ligar a Barra da 
Tijuca a Santa Cruz e Campo Grande, 
diminuindo em 50% o tempo do trajeto. 
A Transcarioca vai ligar a Barra da 
Tijuca ao Aeroporto Internacional 
Tom Jobim, que será o primeiro do 
Brasil a ter uma opção de transporte 
rápido, em calha segregada, para seus 
passageiros. A Transolímpica, com 
idênticas características, reduzirá 
em 54% o tempo do percurso entre a 
Barra da Tijuca e Deodoro. Igualmente 
a Transbrasil, com 32 quilômetros, 
será um corredor expresso ao longo 
da Avenida Brasil. No total, mais de 
1,6 milhão de pessoas por dia serão 
beneficiadas, número que supera o 
público atual total do metrô e dos 
trens urbanos. Além de melhorias na 
qualidade de vida da população, com a 
diminuição do tempo de deslocamento, 
as quatro linhas terão um importante 
papel na redução do impacto ambiental 
do transporte no Rio de Janeiro. Com 

veículos maiores, mais rápidos e 
confortáveis, diminuirá o número de 
carros particulares e ônibus tradicionais 
nas ruas. Além disso, os ônibus do 
sistema BRT utilizarão combustível 
menos poluente, o diesel S-50, que 
reduz em cerca de 80% a emissão de 
partículas.

O Rio de Janeiro concentrará as 
competições em quatro regiões das 
Zonas Norte, Sul e Oeste – Copacabana/
Flamengo, Barra da Tijuca, Deodoro 
e Maracanã. Essas áreas passarão 
por um processo de regeneração que 
atingirá um total de dois milhões de 
pessoas. Somente no setor de meio 
ambiente, estão previstas a recuperação 
do sistema lagunar de Jacarepaguá, 
a duplicação da rede de ciclovias da 
cidade, a redução da emissão de gases 
de efeito estufa em 16%, e a garantia 
de acesso a saneamento para cerca 
de 700 mil moradores da Área de 
Planejamento 5 (AP5), formada por 21 
bairros das Regiões Administrativas 
de Bangu, Campo Grande, Santa Cruz, 
Guaratiba e Realengo. Atualmente, 
o percentual de esgoto tratado na 
região é de apenas 4%. O objetivo é 
chegar a 40% até 2016, e a 80% em 
15 anos.  Esta é a maior iniciativa de 
saneamento em andamento no país, e 
a de maior impacto social na carteira 

do BNDES, que financia as ações. Outro 
projeto ambiental histórico para o Rio 
de Janeiro é o Centro de Tratamento de 
Resíduos de Seropédica, que começou 
a funcionar em abril de 2011. O local 
utiliza tecnologia de ponta inédita na 
América Latina e já recebe quatro mil 
toneladas de lixo por dia – metade 
do que é produzido na cidade. Ainda 
no primeiro semestre de 2012 estará 
operando com capacidade máxima 
(nove mil toneladas por dia). Com isso, 
a prefeitura desativará o Aterro de 
Gramacho, em Duque de Caxias, durante 
muito tempo um símbolo de degradação 
ambiental e humana.

Sustentabilidade e acessibilidade 
estão no centro das iniciativas da 
Prefeitura voltadas para os Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos. As obras 
são projetadas utilizando tecnologias 
ambientais de ponta, baseando-se em 
princípios sustentáveis e priorizando 
materiais certificados e de baixo impacto. 
O compromisso é que os projetos sejam 
desenvolvidos a partir de requisitos 
de eficiência energética e de baixos 
custos de manutenção. A acessibilidade 
também faz parte de todos os projetos. 
A ideia é promover no Rio a cultura da 
acessibilidade total, fazendo dela um 
item permanente de todos os projetos 
e cristalizando o conceito  de “cidade 
acessível”. Um exemplo são os ônibus 
das quatro novas linhas de BRT, que 
terão pisos antiderrapantes, elevadores 
para cadeirantes, entradas no mesmo 
nível das plataformas de embarque e 
grades de proteção e cinto de segurança 
para usuários de cadeira de rodas. 
As estações estão sendo construídas 
dentro dos mesmos princípios, com 
rampas de acesso e piso tátil. 

Além do legado tangível diretamente 
associado aos Jogos, o evento também 
está impulsionando o desenvolvimento 
de outras ações que renderão frutos 
permanentes. Em 2016, mais de 80 mil 
domicílios já terão sido beneficiados 
pelo Programa Morar Carioca, que 
vai levar infraestrutura e integração 
a todas as comunidades passíveis 
de urbanização. É uma iniciativa 
prevista para terminar em 2020, com 
atendimento a mais de 260 mil casas 

Sustentabilidade 
e acessibilidade 
estão no centro 
das iniciativas 
da prefeitura 
voltadas para os 
Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos.

“

”
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e investimento de cerca de R$ 7,6 
bilhões.  Nas comunidades que não 
puderem ser urbanizadas, os moradores 
serão cadastrados e reassentados em 
unidades habitacionais construídas 
pelo Programa Minha Casa, Minha 
Vida.

Outro projeto importante é o Rio 
Criança Global, que vai universalizar o 
ensino do inglês nas escolas municipais. 
Em 2011 já foram beneficiados 300 
mil alunos da 1ª à 6ª série. Até 2014, 
todos os 530 mil alunos da 1ª à  9ª 
série, das 1.064 escolas municipais, 
serão atendidos. Em 2016, estes jovens 
estarão ainda mais preparados para 
ingressar no mercado de trabalho e 
também para receber os milhões de 
visitantes que chegarão à cidade durante 
os grandes eventos esportivos. 

É importante ressaltar que, durante 
o desenvolvimento de todos os projetos, 
a prefeitura buscou alternativas para 
diminuir a utilização de recursos 
públ icos  e  atrair  invest imentos 
privados, como as parcerias público-
privadas. A ação, importante para 
garantir a sustentabilidade financeira 
da cidade, garantiu que projetos como 
a revitalização da Zona Portuária, 
a  reforma do Sambódromo e as 
construções do Parque Olímpico e da 
Vila dos Atletas sejam feitos com aporte 
majoritário de capital privado. O Porto 
Maravilha é a maior parceria público-
privada em curso no país: cerca de R$ 8 
bilhões de reais estão sendo investidos 
no Centro do Rio, sem a utilização de 
dinheiro público. São obras que o Rio 
de Janeiro esperava há, no mínimo, 
40 anos, e foram alavancadas pela 
realização dos Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos de 2016. 

O Rio de Janeiro, em conjunto com os 
governos federal e estadual e o Comitê 
Organizador Rio 2016, com certeza 
cumprirá todas as exigências do Comitê 
Olímpico Internacional e realizará 
os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 
com excelência. Porém, mais do que 
isso, desde o início dos trabalhos 
foi necessário pensar em como cada 
equipamento olímpico seria integrado 
à rotina da cidade pós-evento. Ainda na 

fase de candidatura, foram realizados 
e s t u d o s  p a ra  i d e n t i f i c a r  q u a i s 
equipamentos seriam permanentes 
e quais seriam temporários. No caso 
dos permanentes, a utilização futura 
é uma preocupação que está sendo 
amplamente discutida. Um exemplo é 
o Parque Olímpico. Coração dos Jogos, 
o local vai abrigar 14 modalidades 
olímpicas e 12 paralímpicas. O plano 
geral do futuro parque não prevê 
apenas  que atletas e espectadores 
aproveitem o local com conforto e 
funcionalidade durante os Jogos. O 
concurso internacional de arquitetura 
para a escolha do projeto, realizado pela 
Prefeitura em parceria com o Instituto 
dos Arquitetos do Brasil, já exigia o 
planejamento da utilização posterior 
da área. O projeto vencedor incorporou 
este compromisso e previu que, até 
2030, equipamentos esportivos e novos 
empreendimentos formarão um novo 
bairro – de tamanho equivalente ao 
bairro do Leme - que será referência 
de planejamento e sustentabilidade 
para a cidade.

O projeto Porto Olímpico,  no 
interior da Zona Portuária, também 
vai gerar um legado muito além dos 
Jogos, garantindo que uma das portas 
de entrada da cidade se torne uma área 
à altura de sua importância. Durante a 
competição, 850 mil metros quadrados 
da área concentrarão a Vila de Mídia 
e dos Árbitros  e equipamentos como 
o Centro de Mídia Não Credenciada, 
o Centro Principal de Operações, o 
Centro Operacional de Tecnologia, o 
Centro de Distribuição de Uniformes e 
o Centro Principal de Credenciamento. 
A meta é aumentar, em 10 anos, o 
número de moradores, de 22 mil para 
100 mil, e as áreas verdes, de 2,46% 
para 10,96%. Além de serem criadas 
novas moradias, espaços de lazer e 
edificações comerciais, já estão sendo 
construídos dois importantes espaços 
culturais: o Museu de Arte do Rio de 
Janeiro e o Museu do Amanhã. A área 
será totalmente dotada de rede de 
fibra ótica para transmissão de dados 
e uma linha de Veículos Leves sobre 
Trilhos (VLT) reduzirá a circulação de 

ônibus na região. Este processo, que 
começou em 2009, bem antes do início 
dos Jogos Olímpicos, já está gerando 
frutos, como o interesse crescente 
de empresas em estabelecer seus 
escritórios na Zona Portuária, que 
se oferece como alternativa para a 
expansão da Área Central da cidade, 
atualmente à beira do esgotamento de 
terrenos aproveitáveis para grandes 
construções. 

T o d a s  e s s a s  m u d a n ç a s 
ref letem o  momento ímpar  que 
o Rio de Janeiro está vivendo. De 
acordo com estudo realizado pela 
PricewaterhouseCoopers para a Rio 
Negócios, agência responsável por 
atrair investimentos para a cidade, o 
Rio de Janeiro deverá receber R$ 53,2 
bilhões em investimentos e gerar mais 
de 90 mil empregos até 2016. Neste 
sentido, os grandes eventos esportivos 
têm importante papel a cumprir na 
divulgação do país no exterior, pois 
são exemplos de nossa capacidade 
de organização e realização. Os Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos serão uma 
importante ferramenta de divulgação 
e fortalecimento da “marca Rio de 
Janeiro”, mostrando alegria, beleza, 
cultura, profissionalismo e uma cidade 
que é destino turístico, de eventos e de 
negócios. Os investidores estrangeiros 
também acompanham esta nova fase 
de nossa economia e finanças – a 
chancela internacional veio com a 
melhoria dos graus de investimentos 
concedidos à cidade recentemente 
pelas agências Moody’s e Fitch.

Muito já foi realizado pela prefeitura 
para aproveitar ao máximo essa grande 
janela de oportunidades que se abre 
para a cidade. Sabemos que o caminho 
até o dia 5 de agosto de 2016 ainda 
é longo. Naquele momento em que 
a pira olímpica for acesa no estádio 
do Maracanã, queremos que todas 
as famílias do Rio de Janeiro tenham 
motivos para celebrar não só o início 
dos Jogos Olímpicos, mas também o 
ponto alto de uma era de modernidade, 
desenvolvimento, sustentabilidade, 
mobilidade e oportunidades em nossa 
cidade.
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Quais são as principais 
atribuições da Secretaria Municipal 
de Conservação e Serviços Públicos 
(Seconserva)?  
 A responsabilidade da Secretaria 
inclui a conservação e manutenção 
da infraestrutura da cidade, limpeza 
urbana e iluminação pública. Também 
cuidamos  de  praças  e  parques , 
monumentos e chafarizes. Além disso, 
temos responsabilidade sobre os 
cemitérios e serviços funerários, 
o controle de algumas concessões 
m u n i c i p a i s  e  a  c o o r d e n a ç ã o  e 
licenciamento de obras e reparos de 
vias públicas.

Os principais órgãos da Secretaria 
s ã o  a  C o o r d e n a d o r i a  G e ra l  d e 
Conservação, Coordenadoria Geral de 
Controle de Concessões, Coordenadoria 
de Controle de Cemitérios e Serviços 
Funerários e o Centro de Operações 

Por uma cidade limpa 
e bem conservada

Carlos Roberto de Figueiredo Osório
Secretário Municipal de Conservação e Serviços Públicos

O Secretário Municipal de Conservação 
e Serviços Públicos, Carlos Roberto 
de Figueiredo Osório, em entrevista à 
Revista TCMRJ, fala das atribuições de 
sua secretaria, como são identificados 
os problemas de conservação e 
o objetivo, do ponto de vista da 
conservação urbana, de atuação em 
relação à Copa do Mundo e Jogos 
Olímpicos.

Rio. São vinculadas à Seconserva a 
Companhia Municipal de Limpeza 
Urbana (Comlurb),  a  Companhia 
Municipal de Energia e Iluminação 
( R i o l u z )  e  o  C e n t ro  d e  Fe i ra s , 
Exposições e Congressos do Rio de 
Janeiro (RioCentro S/A).

De  que modo a  Secretar ia  de 
C o n s e r va ç ã o  v e m  a g i n d o  p a r a 
identificar e resolver os problemas 
de conservação da cidade do Rio de 
Janeiro?
 Hoje, nossa prioridade é atender 
as demandas que vêm diretamente 
dos cidadãos por meio do sistema 
de teleatendimento 1746. No ano de 
2011, recebemos 86.719 mil chamadas 
para 57 tipos de serviços. A média de 
atendimento da Rioluz, por exemplo, nas 
solicitações para reparo de lâmpadas 
no 1746, está acima de 97%. 

Além disso,  as  estruturas da 
Seconserva dispõem de capacidade 
de monitoramento e fiscalização das 
condições de conservação da cidade, 
que orientam o dia a dia de atuação 
de nossas equipes. Estabelecemos, 
como critério, otimizar práticas e 
recursos e trabalhar com o mesmo 
nível de serviço em todas as regiões 
da cidade.

A Secretaria estabeleceu relações de 
parceria? Com que outras secretarias 
e/ou entidades? 
 S i m .  A  S e c o n s e r va ,  p o r  s u a 
capilaridade e presença em todas 
as regiões da cidade, trabalha em 
conjunto e tem parcerias com diversas 
secretarias,  órgãos e autarquias. 
Como exemplos, podemos citar nossa 
atuação com a Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e a Fundação 
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Parques e Jardins, nos processos 
de adoção de áreas públicas; com a 
Secretaria Municipal de Urbanismo, 
na padronização de mobiliários e 
logradouros públicos; com a Secretaria 
Especial da Ordem Pública, no apoio às 
ações de ordenamento e nas Unidades 
de Ordem Pública (UOP);  e  com 
a Secretaria Municipal da Pessoa 
com Deficiência, no incremento da 
acessibilidade em vias públicas.

 Que critérios estão sendo levados em 
conta pela Secretaria de Conservação 
para a manutenção dos logradouros?  
 O objetivo da Seconserva é elevar a 
qualidade dos serviços de manutenção 
e conservação em toda a cidade. 
Para tanto, instituímos o Manual de 
Conservação, que estabelece padrões 
e define as melhores práticas para a 
atuação de nossas equipes. Também 
utilizamos referências de qualidade 
internacional para definição de níveis 
de serviços. Por exemplo, a produção 
de asfalto nas usinas da prefeitura 
passa regularmente por  r ígidos 
testes de qualidade, incluindo exames 
laboratoriais.

 Quais ações serão desenvolvidas 
pela Secretaria de Conservação com 
relação aos eventos da Copa do Mundo 
e Jogos Olímpicos?  
 O Centro de Operações Rio (COR) 
tem papel central no planejamento 
logístico e operacional da cidade 
para os grandes eventos. Além disso, 
o COR tem a responsabilidade de 
integrar e coordenar os diversos 
órgãos envolvidos e acompanhar 
a execução das ações relacionadas 
ao funcionamento da cidade.  Do 
p o n to  d e  v i s t a  d a  c o n s e r va ç ã o 
urbana, nosso objetivo é atuar no 
sentido de que a infraestrutura da 
cidade esteja compatível com padrão 
internacional.

Ta m b é m  t e m o s  c o m o  m e t a 
garantir que os serviços de limpeza e 
iluminação pública da cidade atendam 
adequadamente os requerimentos dos 
organizadores dos eventos, o que vai 
beneficiar a cidade e a população.

Nossa prioridade é atender as demandas 
que vêm diretamente dos cidadãos por meio 
do sistema de teleatendimento 1746.

“
”
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A cidade do Rio vive um grande 
m o m e n t o .  A t u a l m e n t e 
a Secretaria Municipal de 
Obras administra mais de 

R$ 5 bilhões, distribuídos em 700 
contratos, o que equivale a mais de 
duas mil frentes de obras. São obras 
por toda cidade, que irão deixar um 
verdadeiro legado para os cariocas. A 
atual gestão está quebrando antigos 
paradigmas. Posso citar a implantação 
dos corredores expressos de BRT (Bus 
Rapid Transit) como um grande passo. 
A construção dessas vias faz com que 
tenhamos em 2016 um verdadeiro anel 
viário na cidade, que vai possibilitar 
mais mobilidade ao morador e ao 
turista, integrando com os outros 
modais e permitindo que os transportes 
de alta capacidade e de massa sejam 
utilizados por uma parcela maior da 
população, aumentando a qualidade de 
vida e a segurança do usuário. 

Estamos captando recursos para 
implantação da Transbrasil  e no 
próximo ano iniciamos a construção 
da Transolímpica, ligando a região do 
Recreio a Deodoro, com a abertura 
do túnel do Engenho Velho. Outras 

Rio: um grande 
canteiro de obras

Alexandre Pinto da Silva
Secretário Municipal de Obras

Secretário Municipal de Obras, Alexandre Pinto da 
Silva comenta o andamento, os custos, prazos e 
desafios das obras que estão sendo realizadas em 
todo o Município do Rio de Janeiro. “É a cidade se 
transformando como há décadas não se via. Os jogos 
da Copa e as Olimpíadas não serão apenas lembrados 
como grandes eventos e sim como um marco para 
o Rio, um ponto em que a cidade, enfim, renasceu e 
voltou a ser maravilhosa”. 

grandes obras de drenagem também 
estão finalmente saindo do papel: a 
macrodrenagem de Jacarepaguá, já 
em andamento; e a construção dos 
reservatórios do Canal do Mangue com 
a transposição do Rio Joana, eliminando 
o alagamento mais emblemático da 
cidade, na Praça da Bandeira, próximo 
ao Maracanã, um dos principais palcos 
dos dois eventos esportivos.

No ano de 2012 a cidade já terá 
o seu primeiro corredor de BRT em 
operação. A Transoeste terá as obras 
finalizadas e vai fazer com que o carioca 
economize mais da metade do tempo 
no trajeto entre Barra da Tijuca, Santa 
Cruz e Campo Grande, de maneira ágil 
e confortável, beneficiando cerca de 
220 mil pessoas por dia. Totalmente 
segregado do tráfego geral, composto 
por linhas expressas e paradoras, 
o corredor terá 56 quilômetros de 
extensão. 

A  p r e f e i t u r a  e s t i m a  q u e 
o investimento total das obras da 
Transoeste seja de R$900 milhões, 
sendo que R$ 26 milhões foram gastos 
pela prefeitura com as desapropriações. 
Quatro dos cinco lotes do traçado já 

estão com obras em andamento. O 
viaduto Orlando Raso, entre as avenidas 
das Américas e a Salvador Allende, já 
foi inaugurado. O túnel da Grota Funda, 
considerado a mais importante etapa 
da obra, está totalmente perfurado e 
pavimentado, em fase de instalação 
dos sistemas de segurança, ventilação 
e iluminação do túnel. Também já foi 
providenciada a impermeabilização das 
abóbodas, para prevenção de possíveis 
infiltrações.

A Secretaria Municipal de Obras 
inaugurou ainda duas estações-modelo 
de BRT para que a população conheça 
melhor o projeto. Uma delas está 
localizada na Avenida das Américas, 
na Barra da Tijuca, na altura do 
Condomínio Novo Leblon. A outra 
fica no entroncamento da Estrada do 
Magarça com Avenida das Américas, 
em Guaratiba. Ao longo do traçado 
da Transoeste estão previstas 64 
estações, totalmente adaptadas à 
demanda de cada local e aos conceitos 
de sustentabilidade, podendo ter 
entradas com seis ou 12 catracas.  A 
estimativa é que o tempo de espera do 
usuário nas estações seja muito curto, 
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de um minuto a um minuto e meio, 
proporcionando intervalos menores 
entre os ônibus. Os veículos foram 
projetados para não abrir as portas fora 
das estações. Os sinais de trânsito das 
vias serão programados de forma que 
os ônibus dos BRTs sigam sempre sem 
interrupções.

Criado em Curitiba e exportado para 
diversas cidades, tais como Bogotá, 
Pequim e Johanesburgo, o BRT consiste 
num sistema de transporte público 
com ônibus articulados que circulam 
em vias segregadas e por isso operam 
em velocidade maior do que uma linha 
de ônibus comum. O embarque de 
passageiros se dá em estações com 
plataformas compatíveis com o piso 
dos veículos, reduzindo o tempo de 
embarque e os bilhetes são vendidos 
antecipadamente nas estações, podendo 
ser utilizado também o Bilhete Único.

Além da Zona Oeste da cidade, 
o subúrbio carioca também está 
sendo extremamente beneficiado. A 
Transcarioca será o primeiro corredor 
de alta capacidade no sentido transversal 
do município. A nova via começou a ser 
construída em março de 2011 e vai 
ligar a Barra da Tijuca ao aeroporto 
internacional. Serão 39 quilômetros de 
extensão, reduzindo em mais de 60% 
o tempo gasto no trajeto entre os dois 
bairros, em uma faixa segregada ao BRT, 
que vai se integrar aos outros modais 
(trem, metrô e ciclovias) ao longo da 
via. O investimento total nas obras é de 
R$ 1,6 bilhão, financiados pelo Governo 
Federal (75%). A construção dos dois 
lotes será concluída até 2013.  

A prefeitura iniciou a intervenção 
pelo mergulhão do Campinho, que 
pertence ao primeiro lote da obra. 
Nesta fase, a prefeitura já trabalha na 
construção de dois mergulhões e uma 
ponte estaiada na Avenida Ayrton Senna 
– que passará a ser uma via expressa, sem 
sinais de trânsito -, e na ampliação do 
Viaduto Negrão de Lima, em Madureira. 
Este lote tem 28 quilômetros e vai 
passar pelos bairros Barra da Tijuca, 
Jacarepaguá, Curicica, Taquara, Tanque, 
Praça Seca, Campinho, Madureira, Vaz 
Lobo, Vicente de Carvalho, Vila da Penha 

e Penha. Além da ampliação da via e 
da implantação dos três mergulhões 
e da ponte esataiada, a obra inclui 
a construção de quatro viadutos e a 
urbanização da área adjacente. 

O segundo lote da Transcarioca 
está em fase final de licenciamento 
ambiental. O trajeto se inicia no início 
do Largo da Penha, seguindo pela Rua 
Monsenhor Alves Rocha, Rua Ibiapina, 
Uranos, Viúva Garcia, Emílio Zaluar, 
Avenida dos Campeões, Avenida Postal, 
Avenida Teixeira de Castro, Avenida 
Brigadeiro Trompovski, um binário 
(na altura do Fundão) pelas ruas Cesar 
Pernetta, seguindo pela rua Luiz Renato 
Caldas, Estrada do Galeão e Rua 20 de 
Janeiro.

Os moradores da Zona Norte vão 
ganhar outro grande presente da 
Prefeitura do Rio. No próximo ano, com 
a inauguração do Parque Madureira, 
várias opções de lazer e esporte 
chegarão à região. O Parque - que está 
sendo construído em terreno de 65.500 
metros quadrados que pertenceu à Light 
- será o terceiro maior do Rio, ficando 
atrás apenas do Aterro do Flamengo e 
da Quinta da Boa Vista. 

A área contará também com uma 
Nave do Conhecimento, com biblioteca 
virtual e acesso à Internet, e um Centro 

de Visitantes inspirado no do Central 
Park, em Nova York. Ali serão realizadas 
palestras e projetos de Educação 
Ambiental, entre outros temas. Duas 
estruturas culturais serão erguidas 
nos dois extremos do parque: a Arena 
Carioca – para apresentações culturais 
– e a Praça do Samba, que terá um 
palco para artistas do gênero musical, 
reafirmando a tradição do bairro.  

Outra via importante prevista no 
Caderno de Encargos das Olimpíadas 
de 2016 é a Transolímpica. O corredor 
expresso é o único que será construído 
na modalidade de concessão, que já está 
sendo licitada, prevendo implantação, 
operação, manutenção, monitoração, 
conservação e realização de melhorias 
na via. A via, com aproximadamente 23 
quilômetros de extensão, vai ligar os 
bairros do Recreio dos Bandeirantes a 
Deodoro, passando por Barra da Tijuca, 
Jacarepaguá, Curicica, Taquara, Jardim 
Sulacap e Magalhães Bastos. O valor 
estimado no edital é de R$ 1,6 bilhão. 
Para a construção da obra, que deve 
ser iniciada no próximo ano, serão 
necessários cerca de 40 meses.

O modelo adotado pela prefeitura 
para a construção será concessão 
precedida de obra pública. O município 
se compromete a arcar com até R$ 1,1 

Autoridades visitam a estação BRT
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35 anos a empresa que calcular o menor 
volume a ser investido pela prefeitura. 
Serão construídas duas pistas com três 
faixas para veículos e faixas exclusivas 
para BRT, permitindo conexão com 
as vias da Transcarioca, na Curicica, 
em Jacarepaguá; e com a Transoeste, 
na Avenida das Américas, na altura 
do Recreio dos Bandeirantes, além de 
interligar com os trens da Supervia na 
estação Deodoro e com a Transbrasil. A 
nova via terá a capacidade de receber 
mais de 52 mil veículos por dia. O 
traçado prevê abertura no maciço da 
Pedra Branca de dois túneis de 1.800 
metros no Parque da Pedra Branca. 

Fechando o anel viário de BRTs 
na cidade, a prefeitura está em fase 
de captação junto ao Governo Federal 
para construir a Transbrasil. Em fase 
final de detalhamento, o corredor terá 
expressivo impacto no trânsito do Rio: 
serão mais de 900 mil passageiros 
transportados por dia. O custo estimado 
do projeto é de R$ 1,3 bilhão, em 30 km 
de corredor com 26 estações e cinco 
terminais. A expectativa é que as obras 
sejam iniciadas em 2013.

Incluído no PAC Mobilidade, o 
projeto prevê um corredor expresso 
de BRT ao longo da Avenida Brasil, 
desde Deodoro até Avenida Presidente 
Vargas,  passando pela Francisco 
Bicalho. A Transbrasil será construída 
na faixa seletiva de ônibus que existe 
atualmente na via. O corredor expresso 
vai interligar toda rede de transporte 
de massa da cidade, fazendo com 
que o usuário possa chegar aos dois 
aeroportos (Santos Dumont e Tom 
Jobim) e fazendo conexões com os 
demais BRTs, além de interligar com 
estações de trens, metrô e ao futuro 
VLT que vai ligar a Zona Portuária ao 
Aeroporto Santos Dumont.

A revitalização do Porto também 
transforma a paisagem da cidade. Como 
em outras cidades do mundo, a área está 
sendo totalmente modificada, através 
de recursos municipais e da maior PPP 
(Parceria Público-Privada) do país. 
À SMO cabe a primeira fase da obra, 
que foi iniciada em abril de 2010, com 

recursos integralmente municipais, e 
será finalizada no primeiro semestre 
de 2012. A Secretaria Municipal de 
Obras avança na implantação da rede 
de drenagem da Avenida Barão de Tefé. 
Manilhas do início do século passado que 
davam forma à galeria de águas pluviais 
da avenida foram em parte substituídas 
por outra imensa estrutura de 3,60 
metros de largura por 1,80 metro de 
altura. A nova galeria é 12 vezes maior 
que a anterior. O trecho finalizado vai 
da esquina da Rua Sacadura Cabral à 
Avenida Rodrigues Alves. 

A SMO trabalha para que a galeria 
cruze a Rodrigues Alves, chegando 
até o mar. No total, 29 ruas da Saúde e 
Gamboa serão reurbanizadas pela SMO, 
na fase 1 de revitalização da Região 
Portuária -  11 na parte baixa dos bairros 
da Saúde e Gamboa e 18 no Morro da 
Conceição, em investimento de R$139 
milhões. O pacote de intervenções 
inclui pavimentação, implantação 
de calçadas, sistema de drenagem 
e redes de abastecimento de água e 
coletora de esgoto, além da conversão 
em rede subterrânea de linhas de 
energia, telefonia e transmissão de 
dados. A previsão é que as obras sejam 
concluídas em 2012. 

Outra grande contribuição desta obra 
para a cidade é a redescoberta do Cais 
do Valongo. Desde fevereiro, técnicos da 
Secretaria Municipal de Obras dividem 
o canteiro da Avenida Barão de Tefé 
com uma equipe de historiadores e 
arqueólogos supervisionados pelo 
Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan). A escavação 
e a redescoberta do Cais, em meio 
às obras de requalificação da Região 
Portuária, aconteceram no mesmo 
ano em que este ponto de chegada 
dos escravos completa 200 anos. 
A pesquisa chegou à fase final de 
escavação e passará por trabalho de 
curadoria e análise de material. Na área 
de dois mil metros quadrados, já foram 
encontrados objetos da vida cotidiana 
das classes dominantes do império e 
dos negros escravizados. As peças são 
armazenadas no Museu Nacional e vão 
compor um memorial com os achados 

mais significativos. 
Toda a cidade hoje é um grande 

canteiro de obras. Programas como 
Asfalto Liso e Bairro Maravilha cuidam 
para que os cariocas tenham uma cidade 
mais conservada e digna. A operação 
Asfalto Liso é um projeto pioneiro no 
país. Com vultosos investimentos de 
R$ 474 milhões, é considerado hoje 
o maior programa de gerenciamento 
do pavimento do Brasil – serão 700 
quilômetros de vias ao final de 2012 -, 
as obras são executadas com base em 
sondagens realizadas pelos técnicos 
da Secretaria Municipal de Obras, 
que indicaram a necessidade de uma 
grande reforma no pavimento das 
vias arteriais da cidade. Diferentes e 
modernas técnicas são conjugadas e 

Apresentação Rio 2016
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utilizadas, visando maior durabilidade 
do pavimento (que pode chegar a dez 
anos), reduzindo as ações tapa-buraco, 
executadas pela Secretaria Municipal 
de Conservação.

No Bairro Maravilha, 37 bairros 
e comunidades estão passando por 
obras em mais de mil ruas, somando 
investimentos calculados em R$ 464,5 
milhões. O programa é dividido em 
Norte, com a revitalização dos bairros, 
e Oeste, onde técnicos da secretaria 
trabalham implantando sistemas de 
drenagem, esgoto e pavimento.

Ainda neste ano a prefeitura inicia 
a obra que talvez seja a intervenção 
mais esperada por todos cariocas, já 
que resolve o ponto de alagamento 
mais emblemático da cidade: a Praça 
da Bandeira. A obra tem investimento 
de R$ 292 milhões do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC 2) e 
inclui a construção de reservatórios 
subterrâneos, reforço de galerias, túneis 
perfurados, desvios e intervenções 

pontuais em rios. 
Do total, R$ 151 milhões serão 

destinados ao projeto de desvio do 
Rio Joana, que contará com a execução 
de túneis perfurados,  galerias e 
obras de reforço de calha em trechos 
específicos. Neste primeiro projeto 
também está prevista a construção 
de galeria de desvio de parte da vazão 
do Rio Maracanã para o Rio Joana. A 
partir das intervenções, o Rio Joana 
passará a ter o deságue direto na Baía 
de Guanabara, o que implica vazões da 
ordem de 100 mil m³ por segundo, que 
deixarão de contribuir diretamente ao 
Canal do Mangue. Os outros R$ 141 
milhões serão investidos na construção 
de quatro reservatórios subterrâneos 
de amortecimento e para obras em 
trechos específicos na calha do Rio 
Trapicheiros. 

A prefeitura avança também na 
área de saneamento. A concessão de 
esgoto na Zona Oeste também já é uma 
realidade e vai permitir a ampliação 

e melhor manutenção de 21 bairros 
da Área de Planejamento 5 (AP-5), 
oferecendo serviços de tratamento, 
coleta e ampliação da rede de esgoto e 
beneficiando 1,7 milhão de moradores 
da região. A Fundação Rio-Águas fará a 
regulação dos serviços da concessionária 
e fiscalizará o processo. O modelo de 
concessão inclui metas de qualidade, 
prestação de serviços e controle social 
por meio de conselho consultivo. A 
expectativa é de que sejam investidos 
R$ 1,6 bilhão para quadriplicar as redes 
e construir 19 estações de tratamento 
e 221 elevatórias. A meta é de que, 
até 2016, a taxa de esgoto coletado e 
tratado chegue a 35% e, em 25 anos, 
alcance 90%.

É a cidade se transformando como 
há décadas não se via. Os jogos da 
Copa e as Olimpíadas não serão apenas 
lembrados como grandes eventos e sim 
como um marco para o Rio, um ponto 
em que a cidade, enfim, renasceu e 
voltou a ser maravilhosa. 

Prefeito Eduardo Paes e Alexandre Pinto da Silva em visita à Transoeste
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R
IO

O Rio de Janeiro vive um 
momento sem precedentes 
d e  d e s e n v o l v i m e n t o 
econômico e social. Com 

trabalho e competência, o Estado atrai 
empreendimentos em diversas áreas 
econômicas e define seu futuro com 
planejamento, investimentos sólidos 
e vontade política. Ele é o reflexo do 
país que continua se destacando pelo 
crescimento sustentado, apesar das 
sucessivas crises econômicas enfrentadas 
por diversos países.

Importantes projetos já anunciados 
no Rio de Janeiro, motivados pelas 
facilidades logísticas, pela baixa taxa 
de desemprego e pelos próximos 
megaeventos de visibilidade interna-
cional, garantem que a economia 
fluminense continuará se consolidando 
como a principal unidade da federação 
para se investir.

Apoiado pelo setor de petróleo e 
gás, em particular nas perspectivas do 
pré-sal, o nosso estado receberá, no 

período 2011/2013, investimentos na 
ordem de R$ 181,4 bilhões. Esse volume 
nos dá o título de maior concentrador de 
investimentos do mundo, com mais de 
R$ 4 milhões por quilômetro quadrado.

As oportunidades associadas 
aos investimentos anunciados estão 
distribuídas nos diversos setores de 
atividade da economia. Elas mostram, 
por exemplo, que a indústria naval vive 
um momento de particular expansão, 
devido, sobretudo, às encomendas de 
embarcações pelo setor de petróleo e gás. 
Setor que cresceu 254%, ultrapassando 
a indústria petroquímica e assumindo 
a liderança em relação ao volume de 
investimentos. A siderurgia também 
registrou um grande aumento no volume 
de seus investimentos.

Um aspecto positivo para o nosso 
estado fluminense é o fato de que os 
novos empreendimentos estão menos 
concentrados na capital, gerando, 
assim, impacto positivo nos municípios 
do interior, e proporcionando um 

Rio, um desafio 
olímpico

Para o presidente do Sistema FIRJAN, Eduardo 
Eugenio Gouvêa Vieira, os megaeventos que 
acontecerão no Rio de Janeiro, nos próximos 
anos, trarão oportunidades de investimentos 
que devem ser transformadas em negócios, 
obras e legado social. “Este é o verdadeiro 
desafio”, afirma Eduardo Eugenio.

Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira
Presidente do Sistema FIRJAN - Federação das Indústrias do 
Estado do Rio de Janeiro

desenvolvimento estadual  mais 
equilibrado.

Hoje respondendo por menos de 
12% dos investimentos previstos, a 
cidade do Rio de Janeiro respondia 
por 20% do volume total no período 
2006/2008, mostrando uma perda 
de participação relativa da capital, a 
despeito dos megaeventos que sediará 
nos próximos anos.

Todos esses investimentos trarão, 
como benefícios diretos, o aumento 
dos empregos, a chance de se capacitar 
profissionais para os novos mercados e 
o aumento de renda, com a consequente 
ascensão social.

Enfim, estamos diante de um 
verdadeiro desafio olímpico para 
transformar todas essas oportunidades 
de investimentos em negócios, obras e 
legado social que dê melhor qualidade 
de vida para toda a população.

É o que nós, empresários da indústria, 
esperamos e o Rio de Janeiro merece.
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Inaugurado em julho de 2007, o 
Centro de Convenções SulAmérica foi 
projetado com o objetivo de ser um 
espaço multiuso e voltado a atender 

às demandas de diversos segmentos para 
a realização de seus eventos. Localização 
central, infraestrutura e tecnologia 
de ponta são os grandes diferenciais 
do nosso empreendimento, que está 
totalmente preparado para receber 
simultaneamente palestras, workshops, 
congressos, convenções e feiras nacionais 
ou internacionais para públicos de até dez 
mil pessoas. 

A proximidade dos aeroportos Santos 
Dumont e Tom Jobim, além do fácil acesso 
à Zona Sul e principais vias da cidade, é 
outro diferencial bastante marcante. O 
Centro também fica a poucos metros da 
estação do metrô Estácio/Cidade Nova, o 
que garante uma rápida, tranquila e segura 
conexão com os demais bairros e regiões do 
Rio. Além disso, os expositores, visitantes 
e congressistas podem contar com o 
conforto e a segurança do estacionamento 
próprio e coberto, com 1.300 vagas.

A parceria de sucesso com a 
SulAmérica Seguros – que tem 114 
anos de atuação no mercado, é o maior 
grupo segurador independente do país 
e conta com uma carteira de produtos 

Centro de Convenções Sul América

Fernando Horta
Presidente do Centro de Convenções SulAmérica

Opção para encontros nacionais e internacionais, o 
Centro de Convenções SulAmérica está apto a receber 
eventos de grande porte, assegura o presidente do 
complexo, Fernando Horta. 

com 6,3 milhões de clientes – foi firmada 
em dezembro de 2007, poucos meses 
após a inauguração do espaço, que até 
então chamava-se Centro de Convenções 
RioCidadeNova. A SulAmérica passou 
a ocupar então o Edifício Torre 
Norte, erguido ao lado do pavilhão de 
exposições. A nova sede da seguradora 
foi construída pela Racional Engenharia, 
que investiu cerca de R$ 85 milhões no 

empreendimento. 
O Centro de Convenções SulAmérica é 

um dos projetos do portfólio imobiliário 
da Racional Engenharia, que conta com a 
gestão da própria empresa como forma 
de valorização do patrimônio. 

O complexo do Centro de Convenções 
SulAmérica conta ainda com um prédio 
tombado pelo patrimônio histórico 
cultural batizado de Solar. O edifício de 

BGS Sul América

Boa infraestrutura e fácil acesso
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R
IO três andares é uma construção de 1869, 

que em 1907 foi totalmente reconstruída 
e adaptada para abrigar o Hospital 
das Crianças, de propriedade da Santa 
Casa de Misericórdia. A intervenção 
arquitetônica feita na época conferiu 
ao prédio os principais traços de sua 
atual estrutura, que apresenta fachada 
de inspiração historicista, influenciada 
pela arquitetura palaciana italiana do 
século XVI. O casarão resistiu às radicais 
mudanças urbanísticas impostas aos 
bairros da Cidade Nova e Estácio, ao longo 
das décadas de 70 e 80. No início dos anos 
90, foi adaptado para servir de sede aos 
estúdios da extinta TV Rio. Em janeiro 
de 1997, o prédio foi tombado através 
de Decreto Municipal, que garantiu a 
obrigatoriedade da manutenção de 
todos os elementos originais externos 
remanescentes que o caracterizam. 

A região, que se encontra em 
largo processo de revitalização, se 
transformará em um importante polo 
de desenvolvimento. Várias empresas 
já perceberam isso e estão construindo 
suas sedes ou unidades no bairro, como 
a Universidade Petrobrás, a CEDAE, 
a Agência Nacional de Saúde, a Nova 
Estação do Metrô - Cidade Nova e o Centro 
de Comando e Controle da Secretaria 
de Segurança Pública do Estado, entre 
outras. 

A o  l o n g o  d e  2 0 1 1 ,  n o s s o 
empreendimento abrigou diversos 
eventos de sucesso, tais como: Feira 
do Concurso, Feira Music, Brasil Game 
Show, 1º Congresso Fluminense de 
Enfermagem, Navalshore, 1º Seminário 
de Regulação, Fórum Nacional de 
E-commerce, 2º Congresso de Socorro 
de Emergência, Pré-Sal Brasil 2011, 8ª 
Jornada Internacional de Educação, 1º 
Seminário de Tecnologias Sustentáveis 
no Transporte, Brazil Windpower, 12º 
Congresso Internacional de Geofísica, 4º 
Pré-Salt, Digital News Show, Feira Cultura 
Brasil 2011, III Encontro Internacional 
de Comércio Justo e Solidário, Feira de 
Beleza Estética In Rio, Expo Pharma 
2011, I Congresso Científico de Terapia 
Capilar, Feira Expo Money, RH Rio 2012, 
Recadastramentos dos Servidores 
Públicos do Estado do Rio de Janeiro – 
Banco Bradesco, 1º Wide Open Business 

Conference, entre outros.
A satisfação de nossos clientes está 

traduzida em depoimentos positivos, 
como o do idealizador e organizador 
do Rio Game Show, Marcelo Tavares. “O 
Centro de Convenções SulAmérica foi 
escolhido estrategicamente para atender 
à demanda do público. Por isso, buscamos 
um espaço moderno e de fácil acesso".   
A localização e a infraestrutura também 
são pontos importantes na escolha do 
espaço. Segundo a secretária-geral da 
Fundação Nacional do Livro Infantil e 
Juvenil, Elizabeth Serra, “A escolha pelo 
Centro de Convenções SulAmérica se deu 
pelo fato de o local atender às nossas 
necessidades de infraestrutura e por ser 
de fácil acesso”. O mesmo disse Priscilla 
Regis, diretora de operações da IQPC 
- International Quality & Productivity 
Center. “O mais importante na escolha 
do espaço foi a infraestrutura oferecida, 
além da localização central que facilita 
o acesso através das principais vias da 
cidade”.

O conforto foi um diferencial 
para o publish da Música & Mercado, 
Daniel Neves. “O Centro de Convenções 
SulAmérica possui total infraestrutura 
para realizar a Feira Music Show , 
dispondo de um espaço confortável 
para a realização da feira de forma 
personalizada e singular”.  Nadia Mattos, 

do Conselho Regional de Enfermagem do 
Rio de Janeiro, também se encantou com 
o espaço. "Até então, nós, profissionais 
de enfermagem do Estado do Rio de 
Janeiro, não tínhamos um espaço para 
realizar debates, trocar opiniões técnicas 
e experiências profissionais e, a partir de 
agora, passaremos a ter". 

Fechamos o ano de 2011 com 
crescimento de 45% em relação ao ano 
anterior. E já temos grandes eventos 
nacionais e internacionais confirmados 
para 2012: Windpower, Navalshore, 
Estética in Rio, Expo Money, Bright Green 
Cities, Salão do Livro FNLIJ para Crianças 
e Jovens, Cisco Networkers, RH Rio 2012 e 
Seccurex, entre outros. A expectativa é que 
o complexo encerre 2012 repetindo um 
crescimento em torno de 45% em eventos 
fechados com relação ao ano de 2011.

Acreditamos que o produto tenha 
encontrado sua maturidade comercial 
se tornando conhecido como o melhor 
Centro de Convenções do Rio de Janeiro 
e uma ótima opção como destino para 
encontros nacionais e internacionais. A 
proximidade da Copa do Mundo 2014 
e das Olimpíadas 2016 trará ainda 
mais investimentos para nossa cidade. 
E o Centro de Convenções SulAmérica 
está apto a receber eventos de grande 
porte.

Centro de Convenções SulAmérica
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Momento especial para 
o Rio de Janeiro e a 
hotelaria fluminense

Alfredo Lopes* 
Presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ) 
Presidente do Conselho do Rio Convention & Visitors Bureau 

O presidente da ABIH-RJ, Alfredo Lopes, enxerga, 
nos grandes eventos que o Rio sediará, uma grande 
oportunidade de renovação para o setor hoteleiro. 

O Rio de Janeiro vive sua década 
de ouro e a hotelaria carioca 
protagoniza o desenvolvimen-
to econômico da cidade. A 

conquista do Rio de Janeiro para sediar os 
maiores eventos esportivos mundiais nos 
próximos anos representa uma conjunção 
que dificilmente se repetirá nas próximas 
décadas. A exposição na mídia internacio-
nal, em função de sua escolha como sede 
da Copa de 2014 e das Olimpíadas de 2016, 
além da repercussão das produções cine-
matográficas e da bem-sucedida política 
de segurança pública, convergem para o 
excelente momento do turismo.  

O Rio incorpora definitivamente seu 
papel de principal anfitrião mundial. O 
impacto previsto no país sede destes 
grandes eventos é extremamente positivo 
em diversas áreas. Estimativas do 
Ministério do Turismo (Mtur) projetam, 
em nível nacional, a criação de 170 mil 
empregos só para a Copa do Mundo, além 
da visita de 600 mil turistas estrangeiros e 
a movimentação de US$ 3,5 bilhões. 

Questões relacionadas à segurança, 
saúde e infraestrutura vêm sendo pouco 
a pouco equacionadas pelas três esferas 

ocupação no período.  
Com a demanda crescente, é evidente 

o empenho do setor para aumentar, de 
forma sustentável, a oferta de quartos 
na cidade. Para os Jogos Olímpicos, por 
exemplo, o Comitê Olímpico Internacional 
(COI) exige 40 mil apartamentos. Hoje, 
oferecemos aproximadamente 30 mil 
unidades em operação. Esse déficit será 
vencido com a reforma, ampliação e 
construção de novos hotéis – e há diversos 
projetos em execução.  

A aprovação do Pacote Olímpico, 
que concede incentivos fiscais e novos 
parâmetros urbanísticos para a hotelaria, 
é também fruto de uma intensa batalha 
dos hoteleiros junto ao poder público. 
Os benefícios nos permitem não somente 
expandir a oferta de acomodações, 
como também atrair novas bandeiras 
internacionais e ampliar a diversidade 
de opções de hospedagem em nossa 
cidade. 

Capitaneados por grandes grupos de 
capital nacional e internacional, muitos 
empreendimentos serão finalizados em 
curto prazo. Só a rede Windsor deve 
acrescentar em aproximadamente 1,8 

governamentais, em parceria com a 
iniciativa privada em alguns casos, numa 
sintonia que o Rio de Janeiro não vivenciava 
há anos. Projetos como as UPP’s, o Porto 
Maravilha, a nova linha de metrô entre a 
Zona Sul e a Barra da Tijuca, entre outros, 
mostram-nos que os avanços são claros. 

Ano após ano, a Associação de Hotéis 
do Rio de Janeiro, representante dos 
meios de hospedagem de todo o estado, 
vem atuando de forma contundente 
e efetiva junto à Secretaria de Ordem 
Pública, Delegacia Especial de Apoio ao 
Turismo e Secretaria de Segurança, além 
de batalhar, juntamente com a Riotur, pelo 
fortalecimento do calendário de eventos 
na capital. 

A ocupação hoteleira durante os Jogos 
Mundiais Militares, o Rock In Rio, e o 
show do Paul McCartney, sem falar nas já 
tradicionais festividades da cidade, como 
o carnaval e o réveillon, são apenas alguns 
indicativos do incremento da ocupação 
hoteleira. Os resultados são notáveis. A 
taxa anual deverá alcançar uma média 
em torno de 80% ao longo de 2011. O 
período de janeiro a março, considerado 
alta temporada, bateu recorde de 95% de 
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R
IO mil sua oferta de quartos até 2012, 

número próximo ao que a francesa Accor 
pretende construir. O setor também 
aguarda com grande expectativa a 
reabertura do tradicional Hotel Glória, 
do Grupo EBX, do empresário Eike 
Batista, que deve entrar em operação 
em 2012.

Até as Olimpíadas, a cidade ganhará 
aproximadamente 10 mil novas unidades 
habitacionais, com quatro mil quartos 
já aprovados pela prefeitura. Junto 
com a expansão do setor, resgatamos 
importantes ícones da hotelaria carioca, 
como o Windsor Atlântica (antigo Le 
Méridien).

A ABIH-RJ estima que 36 novos hotéis 
serão construídos no Estado do Rio de 
Janeiro até as Olimpíadas, sendo 17 
deles somente na capital, com previsão 
de conclusão até 2014.  Sabemos que 
cada novo quarto de hotel gera cerca 
de 4 empregos para o setor turístico. 
Somente com a ampliação hoteleira 
estamos projetando 40 mil novos postos 
de trabalho gerados pelo turismo. Pontos 
de visitação, entretenimento, bares, 
restaurantes e demais equipamentos 
turísticos certamente irão reforçar 
seu quadro de funcionários em função 
do incremento da demanda. Todos 
os segmentos econômicos ligados a 
serviço e hospitalidade serão impactados 
positivamente.

Vivemos, portanto, um grande 
desafio. Mais do que aumentar o 
número total de quartos para atender 
aos grandes eventos, o setor também 
enxerga uma grande oportunidade para 
se renovar. Precisamos agarrar essa 
chance para consolidar de vez o destino 
e, com isso, gerar mais divisas para o 
estado, além de emprego e renda para 
a população. Estamos diante de uma 
oportunidade ímpar de amadurecimento 
e consolidação dos serviços turísticos. 
O legado fica para toda a cidade, mas, 
sem dúvida, o mercado turístico e, por 
consequência, o imobiliário, estão entre 
as áreas mais beneficiadas.

*Alfredo Lopes é também presidente 
da Associação Comercial e Industrial 
do Recreio (ACIR) e vice-presidente da 
ADEMI.

Praça Paris

Somente com a ampliação hoteleira 
estamos projetando 40 mil novos postos de 
trabalho gerados pelo turismo.
“

”
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Há muitos anos a polícia 
vem experimentando ações 
cumprindo com a defesa da 
sociedade sem reconhecer 

o verdadeiro foco de seu trabalho. 
No momento em que os órgãos de 
segurança como um todo e a Polícia 
Militar, especificamente, definem o 
cidadão comum como objeto principal 
de sua contribuição à sociedade, a 
instituição muda radicalmente a sua 
prestação de serviço. 

O programa das Unidades de Polícia 
Pacificadora (UPPs), iniciado em 
dezembro de 2008 com a instalação da 
UPP Santa Marta, consolida essa visão 
que já foi trabalhada teoricamente e 
experimentada de outras maneiras, mas 
nunca com uma ciência tão próxima do 
ideal. A permanência efetiva da polícia 
nas comunidades, dialogando com os 
moradores e executando o chamado 

O papel das UPPs e suas 
responsabilidades

“Viemos para ficar”, afirma o coronel 
Rogério Seabra, coordenador-geral 
de Polícia Pacificadora. E explica, 
em seu artigo, que o objetivo 
das UPPs é de trabalhar, ajudar e 
apoiar as comunidades, fazendo 
emergir lideranças e estimular a 
produtividade e a qualidade de vida 
dos moradores das áreas pacificadas.
“Somos os ‘pedagogos da 
cidadania’ ao ajudarmos a formatar 
educacionalmente uma sociedade não 
reconhecida”, conclui.

Coronel Rogério Seabra
Coordenador-geral de Polícia Pacificadora

policiamento de proximidade, reconhece 
o papel dessa população específica 
dentro do contexto da sociabilidade em 
geral.  

Os conceitos de validação da cultura, 
por exemplo, no que se referem à 
questão cultural propriamente dita, 
também contribuem significativamente 
para a identidade das comunidades 
atendidas pelo programa de pacificação 
da Secretaria de Segurança. Antes, 
grande parte da polícia, dos agentes 
e atores estatais era etnocêntrica, ou 
seja, direcionava o olhar para a sua 
própria cultura e desprezava o valor 
cultural de uma sociedade a que se 
destinava o serviço policial. A partir 
do momento em que passamos a 
respeitar essas identidades culturais 
e ainda funcionais das comunidades 
pacificadas, agregamos valor a nossa 
prestação de serviço, por não ser, 

simplesmente, mais um ‘invasor’ como 
no passado. 

Ao fazer parte do dia a dia dos 
moradores das áreas atendidas pelas 
UPPs, passamos a contar com o apoio 
e o reconhecimento desses integrantes 
que se identificam com o efetivo policial, 
através da aproximação das crianças 
e dos idosos. Os jovens, que são um 
capítulo a parte, dada a sua energia e a 
sua ânsia por liberdade, muitas vezes 
se colocam contrários à ordem legal 
vigente. No entanto, para o programa 
UPP, esse citado reconhecimento é 
notadamente mais maduro e desperta 
nas crianças a  val idação de um 
pertencimento à ordem social. 

Viemos para ficar, com objetivo 
estratégico de trabalhar, ajudar e 
apoiar as comunidades,  fazendo 
emergir lideranças e estimular a 
produtividade e a qualidade de vida 
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Esse estímulo transforma naturalmente 
a sociedade em colaboradores das 
ações de segurança primária que 
contribuem diretamente na prevenção 
da própria segurança pública como 
um todo. Grande parte da atividade 
policial deriva das ausências em algum 
momento da própria população e é nesse 
momento que as pessoas reconhecem 
qual o papel da prevenção primária 
ao identificar as ações criminosas, 
evitando as ocorrências e permitindo 
a legitimação do trabalho do policial e 
da própria UPP.

Nesse processo, voltamos o nosso 
olhar para a contribuição das mais 
variadas participações da sociedade 
civil organizada, o empresariado, as 
lideranças comunitárias e todos os atores 
que participam direta ou indiretamente 
do processo de pacificação. Esses 
segmentos da sociedade reconhecem 
que a educação brasileira como um 
todo formatou a população do país a 
entender que os conceitos, atribuições e 
responsabilidades de segurança pública 
eram uma ação direta do estado em 
relação as suas autoridades. 

O importante agora é reconhecer que 
este processo está mudando. A própria 
democratização brasileira trouxe para 
nós uma noção de responsabilidade, 
com a Constituição de 1988, em que 
direitos e deveres eram debatidos 
diariamente. Nesse momento, em que 
esta sociedade se insere no debate 
“Quais são os principais deveres e 
seus possíveis direitos?”, começamos a 
aumentar o real significado da Polícia 
Militar, integrante desse sistema de 
justiça criminal.

O poder judiciário,  o sistema 
penitenciário e as outras polícias 
também se inserem nesse contexto. 
A partir daí, esses atores começam 
agora a se responsabilizar e, mais 
uma vez, a UPP é a pioneira e ao 
mesmo tempo protagonista nesse 
processo, pois ajuda a identificar os 
verdadeiros “pedagogos da cidadania”, 
parafraseando o professor Ricardo 
Balestreri, ex-secretário nacional de 
Segurança Pública. Somos os pedagogos 
da cidadania ao ajudarmos a formatar 

educacionalmente uma sociedade não 
reconhecida. 

A população tem diversas maneiras 
de contribuir com a educação por 
meio da capacitação. A própria FIRJAN 
(Federação das Indústrias do Estado 
do Rio de Janeiro), grande parceira das 
UPPs, está, por exemplo, destinando 
alguns gerentes sociais para atuar 
na questão do emprego. Essa é uma 
importante iniciativa das indústrias 

Rogério Seabra com o secretário de Segurança, José Mariano Beltrame, durante o aniversário 
de 3 anos da UPP Santa Marta.

que motivam os cursos específicos para 
atender as demandas de trabalho. O 
emprego formal reduz a oportunidade 
das pessoas de encontrarem no crime 
a solução para a desigualdade social. 
Todos são responsáveis pelo exercício 
de cidadania plena, portanto, somos um 
grande motor que gera possibilidades, 
resultando diretamente na qualidade de 
vida, na segurança pública e construindo 
a Polícia que todos queremos. 

O coronel Seabra com crianças da comunidade, na festa de aniversário de 1 ano da UPP 
Macacos.
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O que é UPP Social? Qual 
o objetivo, como funciona e quais os 
benefícios para a população?

A UPP Social é um novo modelo de 
gestão pública. Ele coordena as ações 
da prefeitura nos territórios pacificados 
para promover o desenvolvimento e a 
integração da cidade. A retomada do 
controle dos territórios permite a entrada 
e a ampliação da oferta de serviços de 
forma articulada e com o mesmo padrão 
médio de qualidade do restante da cidade. 
A pacificação é, portanto, o abre-alas 
para o melhor atendimento dessas áreas 
e a superação do contexto da “cidade 
partida”. 

Como são planejados os projetos e 
programas?

O Fórum UPP Social  marca a 
implantação do programa em cada 
comunidade, abrindo uma rotina de 

A UPP Social e a 
integração da cidade

Ricardo Henriques
Presidente do Instituto Pereira Passos

O economista Ricardo Henriques, presidente 
do Instituto Pereira Passos e coordenador 
do Projeto UPP Social, entrevistado pela 
Revista TCMRJ, fala desse novo modelo 
de gestão pública. “O diálogo e a parceria 
entre a população local, associações de 
moradores e as secretarias da prefeitura 
ampliam as possibilidades de resultados 
mais efetivos no desenho das políticas 
públicas”, assegura. E conclui que a janela 
de oportunidades gerada por uma agenda 
intensa (Copa das Confederações, em 2013; 
a Copa do Mundo, em 2014; as Olimpíadas, 
em 2016, e também a Rio + 20, este ano), 
associada aos avanços possibilitados pelas 
UPPs e UPP Social, tende a alavancar o 
desenvolvimento da cidade como um todo.

atividades, grupos temáticos e encontros 
regulares que permitem o que chamamos 
de “Vamos combinar”. Trata-se de um 
momento coletivo, de encontro entre 
todos os atores públicos, privados e 
comunidade, que sintetiza o espírito do 
programa de, ao criar o ambiente de 
coordenação e aproximação entre os 
diversos atores, conduzir à celebração 
de “contratos” compartilhados em 
que são estabelecidos os responsáveis 
pelas ações, os prazos e o que poderá 
efetivamente ser feito, sempre com 
realismo e objetividade. Nesse marco, 
como é natural, algumas demandas 
são solucionadas de imediato; outras 
requerem mais tempo; e outras, ainda, 
não têm como ser superadas no contexto 
dos limites das estruturas e recursos 
disponíveis. Com esse espírito, o essencial 
é manter a clareza e a persistência em 
relação ao processo de desenvolvimento 

necessário e prover as condições para que 
ele possa se desenrolar com qualidade e 
efetividade ao longo do tempo.

Quem são os parceiros e como são 
estabelecidas as parcerias?

A comunidade sempre participa do 
planejamento. E atuamos em parceria 
com instituições estaduais, federais e da 
iniciativa privada. O diálogo e a parceria 
entre a população local, associações de 
moradores e as secretarias da prefeitura 
ampliam as possibilidades de resultados 
mais efetivos no desenho das políticas 
públicas. Além disso, cada área de UPP 
conta com uma equipe de gestores locais 
que identifica as principais deficiências 
e demandas das comunidades. Por 
meio de uma técnica de diagnóstico 
que inclui visitas a campo e entrevistas 
com moradores, estamos mapeando 
esses locais para avaliar a variedade 
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precárias e necessidades mais imediatas. 
É o que eu chamo de cartografia social 
das UPPs. Assim, podemos desenvolver 
ações específicas para cada local. 
Dentro da prefeitura, promovemos a 
integração entre as várias secretarias e 
órgãos municipais, colaborando para a 
construção de soluções mais eficientes e 
evitando a sobreposição de projetos e o 
desperdício de recursos.

 Quais os principais obstáculos 
encontrados na implantação das UPPs 
Sociais?

Eu não diria obstáculo, mas um 
desafio é reconhecer as diferenças 
entre cada área. Cada comunidade tem 
suas especificidades. Estamos falando 
de um universo muito heterogêneo. 
Não podemos chegar com soluções 
prontas. Precisamos construir respostas 
customizadas para cada problema e para 
cada lugar. O atendimento tem que ter, 
ainda que por vias diferentes, resultados 
semelhantes. Para conseguir uma cidade 
integrada, é preciso fazer diferente em 
áreas diferentes.

 Como será a participação dos 
moradores na UPP Social?

No início do processo, são identificadas 
as lideranças locais – representantes de 
associações de moradores e entidades 
religiosas, educadores, agentes de saúde, 
assistentes sociais - e reconhecidos 
os desafios estruturais e aqueles 
relacionados ao dia a dia dos moradores. 
Em paralelo, a equipe de gestão 
institucional dedica-se ao levantamento 
da oferta de equipamentos e serviços já 
existentes, tanto no âmbito da prefeitura, 
quanto de outros atores públicos e 
privados. No âmbito da informação, são 
reunidas as bases de dados – censitárias 
e administrativas –, frutos de pesquisas 
diversas, disponíveis sobre a área, 
combinando-se com um mapeamento 
local participativo, realizado pelas equipes 
de gestão local, de modo a prover a base 
para diagnósticos estruturados em face de 
cada uma das dimensões sociais, urbanas e 
econômicas de atuação do programa. Tais 
agendas e planos, por sua vez, permitem 

qualificar a rotina de estabelecimento 
de metas e responsabilidades na área e 
perseguir resultados com maior clareza e 
objetividade, em um processo continuado 
de gestão, integração e monitoramento 
das ações locais.

 Em algum momento o senhor temeu 
pela descontinuidade do Projeto UPP 
Social?

De fato, o programa foi concebido 
para ser mesmo transitório. Ele deve se 
encerrar após a consolidação do processo 
de pacificação e integração, quando essas 
áreas tiverem características semelhantes 
às de qualquer outro bairro da cidade, 
com serviços e equipamentos públicos 
em quantidade e qualidade adequados 
e a possibilidade do pleno exercício da 
cidadania. Para isso, é preciso investir 
de modo contínuo em equipamentos 
e serviços regulares e de qualidade. O 
poder público não estava ausente desses 
locais, mas atuava de modo precário, 
desordenado, fragmentado e descontínuo 
por conta do controle armado. Por outro 
lado, temos consciência de que a dívida 
com esses territórios é histórica e não 
será paga de uma hora para outra. A UPP 
Social pretende exatamente acelerar o 

processo de investimento de montagem 
dos processos específicos para as UPPs. 

 O senhor acredita que até o Rio 
2016 as favelas já estarão integradas 
ao resto da cidade?

Até lá já teremos avançado bastante. 
O programa Morar Carioca, da Secretaria 
Municipal de Habitação, as Escolas do 
Amanhã e o Espaço de Desenvolvimento 
Infantil, da Secretaria Municipal de 
Educação e o programa Saúde da Família 
são exemplos de ações que podem 
atingir diversas comunidades até 2020. 
A cidade vive um momento único com os 
preparativos para os eventos esportivos, 
que estão na ordem do dia - a Copa das 
Confederações, em 2013; a Copa do 
Mundo, em 2014; e as Olimpíadas, em 
2016 - e também para a Rio + 20, já este 
ano. A janela de oportunidades gerada 
por uma agenda intensa, associada 
aos avanços possibilitados pelas UPPs 
e da UPP Social, tende a alavancar o 
desenvolvimento da cidade como um 
todo. O desafio é justamente integrar a 
agenda dos grandes eventos à da geração 
de oportunidade e legados, diminuindo a 
desigualdade social, para que o Rio possa 
ser plenamente uma cidade integrada.  

Site do Projeto UPP Social
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Qual é a importância da 
Linha 3 do metrô para o Rio de 
Janeiro?

A Linha 3 representará o primeiro 
percurso intermunicipal feito por metrô 
e vai dar agilidade e conforto nos 
deslocamentos da população de Niterói, 
São Gonçalo e municípios vizinhos. 
Além de atender a uma demanda diária 
prevista de 350 mil passageiros, também 
será fundamental para o fluxo dos 
funcionários do grande e importante 
complexo petroquímico que a Petrobras 
está construindo no município de 
Itaboraí. Aliada ao Arco Metropolitano - 
rodovia de mais de 70 quilômetros que 
o governo do estado está construindo 

Linha 3 do metrô 
Maior agilidade e conforto nos 
deslocamentos intermunicipais

Luiz Fernando Pezão, vice-
governador do Estado do 
Rio de Janeiro, fala sobre 
a construção da linha 3 
do metrô, que ligará, até 
2014, Niterói, São Gonçalo 
e Itaboraí, e os benefícios  
que trará, indiretamente, 
para o município do Rio 
de Janeiro.

Luiz Fernando Pezão
Vice-governador do Estado 
do Rio de Janeiro

para ligar os municípios de Itaguaí e 
Itaboraí -, teremos o desenvolvimento 
de novas atividades ou incremento de 
antigas vocações econômicas das regiões 
impactadas pelos dois projetos.

 
De quanto será o investimento para 

a construção da Linha 3? De onde virá 
o financiamento? 

O investimento para as obras civis e via 
permanente, incluindo as desapropriações 
e remanejamento de redes de serviços 
púbicos, é da ordem de R$1,63 bilhão. Os 
recursos necessários serão oriundos de 
financiamento junto ao Banco do Brasil, de 
compensação ambiental da Petrobras, do 
Pac Mobilidade e do Tesouro do Estado.       

 
Qual será o cronograma das 

obras?
O início das obras está previsto para 

o primeiro trimestre de 2012 e a duração 
será de 38 meses.

 
Como será o trajeto e quantas 

estações serão construídas? 
O trecho da Linha 3 a ser iniciado 

vai de Niterói a São Gonçalo com 22 km 
de extensão e 14 estações, iniciando na 
Estação Araribóia, integrada ao Caminho 
Niemeyer, e terminando na Estação 
Guaxindiba.

Para o governo do estado, qual será 
a melhor opção para a ligação 
metroviária entre a cidade do Rio de 
Janeiro e Niterói? Qual a previsão 
para a construção desse trecho?

O governo do estado ainda não 
dispõe de recursos para fazer essa obra, 
que deverá ser feita no futuro.
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A relevância do carnaval na 
vida social brasileira pode 
ser ilustrada pelo conhecido 
ditado popular de que, no 

Brasil, o ano só começa quando o 
carnaval acaba. De fato, exageros postos 
de lado, essa é a principal festa popular 
do país e um traço importante de nossa 
identidade. Em algumas cidades é 
praticamente impossível ficar alheio 
aos festejos durante os dias de folia 
e, entre elas, o Rio de Janeiro talvez 
seja aquela em que o carnaval mais se 
incorpora à dinâmica da vida urbana, 
durante os dias de festa e em boa parte 
do resto do ano.

A evolução da economia 
do carnaval carioca

De autoria de João Luiz 
Figueiredo e coautoria 
de Rodrigo Carvalho, o 
texto conta um pouco 
da história do carnaval 
carioca e mostra a 
importância dessa festa 
popular para a economia 
da cidade do Rio de 
Janeiro. Confira.

A festa do carnaval como atividade 
cultural brasileira já é bem estudada, 
sob a perspectiva da antropologia e 
da história, em trabalhos de grande 
relevância como os de Damatta (1981; 
1990), Araújo (2000), Ferreira (2005), 
Cabral (2006) e outros tantos. Contudo, 
estudos sobre o carnaval orientados pela 
lente da economia ainda são raros, apesar 
do crescente interesse verificado a partir 
do começo do século XXI, com merecido 
destaque aos trabalhos liderados por 
Prestes Filho (2002; 2009).
  O crescimento da preocupação 
acerca da dimensão econômica do 
carnaval decorre do reconhecimento 

mundial sobre a relevância dos setores 
culturais e criativos para a geração 
de trabalho, renda e riqueza. Nessa 
perspectiva, a produção do carnaval 
carioca integra a chamada economia 
criativa, cujo núcleo1 contribuiu com 
2,5% do PIB brasileiro em 2010, 
aproximando-se da marca de R$ 100 
bilhões; e 3,5% do PIB fluminense 
(FIRJAN, 2011).

Dados sobre o emprego revelam 
que o núcleo criativo gerou 771 mil 
empregos em 2010 no Brasil, dos quais 
88 mil foram no Rio de Janeiro. Se 
considerarmos toda a cadeia produtiva, 
o que inclui atividades relacionadas e 

João Luiz de Figueiredo e Rodrigo  Carvalho, em evento na ESPM

João Luiz de Figueiredo
Coordenador do Núcleo de 
Economia Criativa / Chefe do 
Departamento de Gestão do 
Entretenimento da ESPM-RJ / 
Professor do Departamento de 
Geografia da PUC-Rio 

Rodrigo Carvalho
Coordenador do Núcleo de 
Economia Criativa / Professor da 
ESPM-RJ

1. As atividades que integram o núcleo da economia criativa são: expressões culturais; artes cênicas; música; filme e vídeo; tv e rádio; mercado editorial; software e 
computação; arquitetura; design; moda; publicidade.



61 Revista TCMRJ    n. 49 - janeiro 2012

de apoio ao núcleo, o quantitativo de 
empregos atinge 10,5 milhões (FIRJAN, 
2011).
 Publicação da UNCTAD (United 
Nations Conference on Trade ans 
Development) revela que as exportações 
da economia criativa no mundo 
movimentaram cerca de U$ 600 bilhões 
em 2008, cuja taxa de crescimento no 
período 2003-2008 foi de 14,4% a.a. 
Ainda que o relatório mostre a reduzida 
participação do Brasil no comércio 
internacional, com exportações de 
U$7,55 bilhões e importações de U$5,9 
bilhões, em 2008, há um destaque 

ao carnaval como uma das principais 
atividades criativas do Brasil ao lado 
dos produtos audiovisuais (UNCTAD, 
2010).
 De  modo geral ,  os  dados  da 
economia criativa são subestimados 
em função da grande informalidade 
dos seus setores produtivos, sendo 
esse um problema digno de atenção 
em todos os estudos sobre a economia 
do carnaval, uma vez que suas relações 
de trabalho são notadamente marcadas 
pela informalidade.

Diante disso, pretendemos neste 
artigo contribuir com o debate sobre 

a economia do carnaval carioca. O 
objetivo do trabalho é apresentar o 
processo de formação dessa economia 
como resultado da evolução do desfile 
das escolas de samba, evoluída de 
uma atividade não mercantil para uma 
plenamente integrada à lógica capitalista 
de produção. Para isso, utilizaremos 
dados capazes de evidenciar a dimensão 
econômica do carnaval e a sua relação 
com o turismo na cidade do Rio de 
Janeiro. O artigo se encerra com um 
levantamento de desafios a serem 
enfrentados pelos diversos agentes do 
sistema produtivo do carnaval carioca. 

DO DESFILE À ECONOMIA DO CARNAVAL

Muitas inovações acon-
teceram nos desfiles das 
escolas de samba do Rio de 
Janeiro de 1932 (ano do 

primeiro desfile, patrocinado pelo jor-
nal Mundo Sportivo, de Mario Filho) até 
os dias de hoje. A criação da União das 
Escolas de Samba, em 1934, para ser a 
interlocutora das agremiações com o 
poder público, marcou a discussão e a 
criação do primeiro regulamento para 
o desfile. De acordo com Lessa (2002), 
a evolução das regras, ao longo dos 
anos, gerou, progressivamente, bar-
reiras à entrada de novas escolas de 
samba e estratificou as escolas entre 
avançadas, profissionalizadas e quase 
mercantis, e escolas iniciantes.

Em 1935, a prefeitura do Distrito 
Federal desenvolveu um programa 
para incentivar o turismo internacional 
na cidade e, nesse âmbito, incluiu 
o desfile das escolas de samba no 
calendário oficial do carnaval. Cabral 
(1996) revela as cartas entre a União 
das Escolas de Samba e a prefeitura 
que resultaram na oficialização do 
desfile das escolas de samba do Rio 
de Janeiro, com direito a repasses 
da prefeitura a União das Escolas de 
Samba, que, por sua vez, os entregaria 
às agremiações.

Na década de 50, em função do 
progressivo aumento de competitividade 
entre as  escolas  e  do crescente 

interesse do público, elas passaram a 
ser divididas em dois grupos de acordo 
com o seu prestígio.  Além disso, 
passaram a desfilar sobre um tablado 
a 1 metro de altura do chão. Nesse 
momento, as 24 escolas classificadas 
como pertecentes ao grupo especial 
eram obrigadas a apresentar um 
mínimo de 300 componentes (ARAÚJO, 
2002). 

Na década de  60,  ocorreram 
importantes inovações no desfile 
das escolas de samba,  que já  se 
configurava como a principal atração 
do carnaval carioca. A instalação de 
arquibancadas, pela primeira vez, 
mudou decisivamente a experiência do 
desfile, pois a plateia passou a assistir 
de cima, com possibilidades de olhar 
toda a extensão do desfile. Além disso, 
iniciaram-se as transmissões pela 
televisão, transformando as escolas 
de samba em grandes plataformas 
d e  c o m u n i c a ç ã o  ( c a ra c te r í s t i c a 
muito explorada por diversas marcas 
atualmente), e instituiu-se a cobrança 
de ingressos, que posteriormente 
a u m e n t a r a m  a  c a p a c i d a d e  d e 
investimento das escolas. Ainda na 
década de 60, segundo Lessa (2002), o 
Salgueiro profissionalizou e sofisticou 
os desfiles quando homenageou Chica 
da Silva, em 1963.

O acirramento da competição fez 
com que as escolas procurassem novas 

possibilidades de receitas e, dessa 
maneira, lançaram-se os primeiros 
LP’s com os sambas-enredos, em 1968. 
A Mangueira inaugurou, em 1970, 
o Palácio do Samba, na subida do 
morro, onde passou a realizar ensaios 
com cobrança de ingressos. De forma 
semelhante, diversas outras escolas 
também passaram a abrir seus ensaios 
ao público pagante. Mesmo assim, a 
elevação dos custos de produção levou 
a aproximação entre os “bicheiros” e as 
agremiações. Segundo Araújo (2002), 
os bicheiros conseguiam dessa forma 
obter certo prestígio social.

Na década de 70, o desfile já era 
um grande espetáculo que a cada 
ano intensificava a sua dimensão, 
culminando com a construção da 
Passarela do Samba em 1984, cuja 
estrutura possibilitou o aumento e a 
segmentação do público, a circulação 
de jornalistas, a transmissão televisiva, 
e, principalmente, a realização de 
um espetáculo sem precedentes 
e extremamente atrativo para as 
empresas que desejam incorporar 
o entretenimento aos seus planos 
de comunicação, assim como para 
diversos municípios e estados que 
encontram no desfile uma forma de 
divulgar suas características sociais, 
culturais e econômicas.

Também em 1984, institucionalizou-
se a Liga Independente das Escolas 
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de Samba (LIESA), representando 
as principais escolas, que, em 1995, 
assumiu o controle do desfile do Grupo 
Especial, ampliando a capacidade de 
investimento das suas agremiações. 
O u t r a  d i s s i d ê n c i a  d e  e s c o l a s 
descontentes com a Associação das 
Escolas de Samba da Cidade do Rio 
de Janeiro viria a ocorrer na primeira 
década do século XXI, quando se criou a 
Liga das Escolas de Samba do Grupo de 
Acesso (LESGA). Desde então, a LIESA 
organiza o desfile do Grupo Especial; a 
LESGA se responsabiliza pelos Grupos 
de Acesso A e B; e a Associação das 
Escolas de Samba da Cidade do Rio de 
Janeiro (AESCRJ) executa os desfiles dos 
Grupos C, D e E. Vale dizer que estes não 
desfilam na  Marquês de Sapucaí, mas 
têm como espaço de folia a Estrada 
Intendente Magalhães, no bairro de 
Campinho.

Indiscutivelmente, a atuação da 
LIESA criou um abismo entre as suas 

escolas e as demais, principalmente 
as que integram os grupos C, D e E, 
as quais, além de não utilizarem o 
Sambódromo, também não têm receitas 
provenientes de venda de ingressos 
para os seus desfiles, pois são gratuitos. 
Devem-se acrescentar ainda as enormes 
d i f i c u l d a d e s  p a ra  c o n s e g u i re m 
patrocinadores e o desinteresse dos 
veículos de comunicação tradicionais.

De modo geral, as principais receitas 
das escolas do Grupo Especial se originam 
do contrato com a televisão (que 
aumenta de valor a cada renovação), do 
investimento público, dos patrocinadores 
distintos de cada agremiação, e das 
receitas geradas pelas suas quadras. 
A novidade interessante nos últimos 
anos foi a criação de departamentos de 
marketing em algumas dessas escolas 
de samba, os quais são responsáveis por 
atrair melhores patrocinadores e por 
pensarem novas receitas para as escolas 
ao longo do ano.

Segundo Lessa (2002), “tudo isto 
mostra como uma criação de cultura 
popular evoluiu da esfera não-mercantil 
para a centralidade da indústria de 
serviços de lazer em massa do Rio de 
Janeiro” (LESSA, 2002, p. 147).

Na esteira  desse processo,  a 
profissionalização do desfile passou a 
exigir uma organização anual de uma 
“fábrica”, onde a criatividade e as ideias 
do carnavalesco tomam as formas de 
fantasias e carros alegóricos. Segundo 
Lessa (2002), esses espaços são os 
principais geradores de emprego e 
de renda do desfile, nos quais uma 
estrutura empresarial planeja e executa 
uma sequência de tarefas complexas e 
encadeadas.

Atualmente, as escolas do Grupo 
Especial produzem o seu carnaval na 
Cidade do Samba, que foi inaugurada 
em 2006 e representou uma grande 
conquista da LIESA. Além de garantir 
boas condições de trabalho, a Cidade 

As principais receitas das escolas do Grupo Especial se originam 
do contrato com a televisão.“ ”
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O CARNAVAL E O TURISMO NO RIO DE JANEIRO

Um dos aspectos mais sensíveis 
da contribuição do carnaval 
à economia carioca é o seu 
impacto sobre o turismo na 

cidade. Mais do que contribuir para 
o fluxo de turistas durante os dias 
da festa, o carnaval encerra o “verão 
carioca”, que se inicia com as férias 
de dezembro, atravessa o réveillon e 
os meses de janeiro e fevereiro, até o 
sábado do desfile das campeãs.

Nesse sentido,  a  sua data de 
ocorrência, que varia de ano para ano, 
é um importante elemento definidor 
da alta temporada do verão carioca. 
Na prática, isso significa que, quando a 
festa ocorre no começo de fevereiro, o 
verão carioca com seus eventos e festas 
se encerra mais cedo, e com ele finaliza-
se também a alta temporada turística da 
cidade. O contrário se verifica quando a 
folia carnavalesca acontece no final de 
fevereiro ou no começo de março. Ainda 
que o assunto não seja amplamente 
discutido, existem defensores de uma 
data fixa para o carnaval, como é o caso 
de Hiram Araújo, na seguinte entrevista 
presente no trabalho de Prestes Filho 
(2009):

Quando o  carnaval  cai  na 
primeira quinzena de fevereiro, 
é um desastre econômico para a 
cidade, porque o carnaval marca 
o fim da temporada turística. 
Hoje no mundo todo, o carnaval 
é uma festa cultural, turística 

e econômica. (. . .) Essa ideia 
de ter uma data fixa para o 
carnaval vem de 1962, quando, 
pela primeira vez, Caribe da 
Rocha, então presidente da 
Associação Brasileira de Hotéis, 
fez a proposta.
O que eu defendo é que se 
comemore o carnaval sempre 
no último domingo de fevereiro 
(ARAÚJO apud PRESTES FILHO, 
2009, P. 249).
Durante esse período, o Rio de 

Janeiro vive uma explosão de festas e 
eventos, dentre os quais se destacam 
os ensaios das escolas de samba nas 
suas respectivas quadras; os ensaios 
técnicos na Marquês de Sapucaí; os 
ensaios dos blocos carnavalescos; os 
desfiles das escolas e dos blocos; os 
bailes de carnaval; além de diversos 
shows e apresentações de grupos de 
samba em diversas localidades da 
cidade, em especial no bairro da Lapa. 
Segundo a Riotur (Empresa de Turismo 
do Município do Rio de Janeiro S.A.), a 
cidade recebe cerca de 4 milhões de 
pessoas durante a sua temporada de 
verão.

E m  u m a  a n á l i s e  re s t r i t a  a o 
período do carnaval, encontramos 
dados impressionantes. Segundo o 
SindRio (Sindicato de Hotéis, Bares e 
Restaurantes do Rio de Janeiro), no 
carnaval de 2011, a cidade recebeu um 
milhão de visitantes; o preço médio do 

pacote de 4 dias foi R$ 3 mil; e os bares 
e restaurantes tiveram um aumento 
de 15% no faturamento. Já a ABIH-RJ 
(Associação Brasileira da Indústria de 
Hotéis) revelou que a taxa de ocupação 
da rede hoteleira atingiu 95,36% 
durante o carnaval, sendo que, nos 
bairros do Centro e Flamengo, alcançou 
100% e, no Leme e em Copacabana, 
alcançou 99%. A Riotur, por sua vez, 
destaca os gastos de U$ 740 milhões 
ocorridos na cidade.

Uma atividade econômica desse porte 
merece uma avaliação detalhada acerca 
da satisfação de seus consumidores 
e, nesse sentido, a ESPM-RJ (Escola 
Superior de Propaganda e Marketing) 
realiza há 4 anos, em parceria com 
a Riotur, uma pesquisa de satisfação 
durante os desfiles da Marquês de 
Sapucaí. O trabalho, liderado pelo 
professor Eugênio Giglio, é largamente 
divulgado nos jornais, mas vale a pena 
relembrar aqui alguns dos resultados 
encontrados, considerando-se a base 
de 1.003 entrevistados.

O perfil do público é jovem, visto 
que 28% dos entrevistados tinham 
entre 18 e 28 anos; 31% entre 29 e 
39; 24% entre 40 e 50; 13% entre 51 
e 61; e apenas 4% tinham mais de 62 
anos. Outra informação sobre o perfil 
do público no sambódromo indica 
que 73% das pessoas possuíam curso 
superior.

A  p a r t i c i p a ç ã o  d e  7 0 %  d o s 

do Samba viabiliza a geração de novas 
receitas para as escolas através das 
visitações e dos espetáculos. Para os 
apreciadores do carnaval, a visita à 
Cidade do Samba permite a experiência 
de se estar no coração produtivo do 
maior carnaval do planeta.

Prestes Filho (2009), preocupado 
em estimar o tamanho da economia do 
carnaval do Rio de Janeiro, propôs a sua 
compreensão como uma extensa cadeia 
produtiva, na qual interagem diversas 
atividades industriais e de serviços, 
ao longo das etapas de pré-produção, 
produção, distribuição, comercialização 

e consumo. Cabe ainda apontar a 
presença de algumas questões que se 
apresentam de maneira transversal 
à economia do carnaval, como são os 
casos da política tributária e temas do 
direito, como o direito da personalidade 
e a propriedade intelectual.

Os  insumos industr ia is  para 
a produção do desfile (borracha, 
plástico, vestuário, calçados, papel, 
madeira, metais etc.) são atendidos 
principalmente pela indústria paulista 
(PRESTES FILHO, 2009), mas sofrem 
crescente concorrência da China 
(ARAÚJO, 2002). O processo criativo, 

a mão de obra criativa e técnica, assim 
como os diversos serviços de apoio 
são atendidos pela bacia de trabalho 
criativa do Rio de Janeiro.

Segundo Prestes Filho (2009), no 
ano de 2006, a indústria do carnaval 
na cidade do Rio de Janeiro gerou uma 
receita, correspondente aos gastos 
das pessoas, empresas, associações 
e prefeitura, da ordem de R$ 685 
milhões. Ainda segundo o autor, a oferta 
de postos de trabalho decorrente da 
atividade foi de 264,5 mil/mês, sendo 
que 64,7 mil/mês foram nas escolas 
de samba.
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entrevistados em outros eventos revela 
uma relação de complementaridade 
entre as atividades carnavalescas do 
Rio. Desses, 67% afirmaram ter ido a 
pelo menos um bloco carnavalesco e 
15% disseram ter frequentado pelo 
menos um baile de carnaval.

Sobre os serviços prestados na 
passarela do samba, em uma escala de 
1 a 10, apenas a sonorização teve média 
acima de 8; acesso ao setor, sinalização 
interna, atendimento nos pontos de 
venda de alimentos e limpeza do setor 
tiveram desempenho entre 7 e 8; 
qualidade da alimentação, conforto das 
acomodações, limpeza dos banheiros 
e quantidade dos banheiros ficaram 
com médias entre 6 e 7; variedade da 

OS DESAFIOS

Como ficou evidenciado nas 
linhas anteriores, o carnaval 
do Rio de Janeiro é um evento 
que mobiliza um volume 

considerável de recursos econômicos, 

gerando impactos em diversos setores 
da atividade econômica. Para encerrar 
o artigo,  apresentamos o nosso 
entendimento acerca dos desafios 
presentes para o fortalecimento desta 

economia. Nesse sentido, dividimos 
os desafios em dois tipos: o primeiro, 
relacionado ao conjunto da economia 
do carnaval e o segundo, relacionado aos 
agentes produtivos.

alimentação e o seu preço foram as 
piores avaliações, com desempenho 
médio levemente superior a 5.

C o m  r e l a ç ã o  à  c i d a d e ,  o s 
entrevistados avaliaram, também em 
uma escala de 1 a 10, que o ponto alto 
do Rio de Janeiro é a diversão noturna 
e os seus restaurantes, que obtiveram 
média 8,85 e 8,4, respectivamente; o 
transporte urbano ficou avaliado com 
7,54; a segurança pública com 7,36; e as 
informações aos turistas tiveram média 
7,21. O pior quesito na avaliação foi  
limpeza urbana, que teve média 6,89.

De todos os entrevistados, 30% 
disseram ser turistas (18% nacionais 
e 12% estrangeiros), cujas principais 
opções de hospedagem foram hotéis 

(47%), casa de parentes e de amigos 
(28%), casa própria ou alugada (10%), 
apart-hotel (6%), albergue (4%) e navio 
(2%). A permanência deles na cidade 
variou entre 8 e 11 dias, e viajavam 
majoritariamente com família (52%), 
ou com amigos (32%).

Para 50% dos turistas, a visita 
a o  R i o  d e  J a n e i r o  s u p e r o u  a s 
expectativas, enquanto que para 46% 
ela correspondeu às expectativas. 
Apenas 4% dos entrevistados disseram 
não ter suas expectativas atendidas. Um 
resultado extremamente positivo foi a 
resposta de que 98% deles pretendem 
voltar ao Rio de Janeiro;  e 97% 
recomendaria a um amigo conhecer o 
carnaval do Rio de Janeiro.

        O poder público precisa conceder maior apoio às 
escolas do grupo de acesso, em especial as que desfilam na 
Estrada Intendente Magalhães.
“

”
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Em nossa visão, o fortalecimento 
do carnaval carioca dependerá da 
capacidade do poder público em 
re c o n h e c ê - l o  c o m o  u m  s i s te m a 
produtivo. Isto implica em considerar 
que a sua vitalidade não é oriunda de 
uma organização apenas, tampouco 
de um grupo delas. A força advém 
do próprio sistema que, através das 
diversas relações de competição e 
cooperação existentes entre os seus 
agentes produtivos, gera benefícios 
para  todos os  seus  integrantes . 
Esses benefícios são conhecidos 
economicamente como externalidades 
positivas e são fundamentais para 
a  dinâmica  inovat iva ,  conforme 
se verifica no trabalho de Matos 
(2007).

Nessa perspectiva, um grande 
esforço deve ser empreendido para 
ampliar a qualificação e a formalização 
dos diversos trabalhadores envolvidos 
no processo produtivo das escolas 
de samba. Além disso, quanto mais 
escolas forem capazes de produzir 
um carnaval competitivo, maior será o 
desenvolvimento do sistema, de modo 
que o poder público precisa conceder 
maior apoio às escolas do grupo de 
acesso, em especial as que desfilam 

na Estrada Intendente Magalhães. 
Entre as variadas demandas dessas 
escolas constam a construção de um 
local adequado para a produção do 
carnaval e uma passarela do samba.

Além das escolas, outro agente 
que ganhou grande importância no 
carnaval carioca são os diversos 
blocos carnavalescos, responsáveis 
pela ressignificação do carnaval de 
rua carioca.  Com crescimento de 
quantidade a cada ano, eles diferem 
bastante entre si quanto a tamanho, 
tema e modelo de negócio. Entretanto, 
considerados conjuntamente, são 
responsáveis pela permanência do 
jovem carioca na cidade,  aquele 
mesmo que anos atrás optava por 
passar o período do carnaval em outras 
cidades do Brasil, principalmente 
as que dispunham de carnaval de 
rua. Ainda que ocorram saídas de 
cariocas para outras áreas do país, 
esse número se tornou menor devido 
a ressurgimento do carnaval de rua no 
Rio de Janeiro.

Em termos organizacionais, os 
desafios variam de acordo com o tipo 
de organização. Enquanto as escolas 
do grupo especial se dedicam, cada 
vez mais, a serem plataformas de 

comunicação de variadas marcas na 
busca por maiores patrocinadores, 
as escolas do grupo de acesso ainda 
precisam investir maiores esforços na 
gestão do processo produtivo.

Com relação aos blocos, a sua 
enorme heterogeneidade se traduz na 
multiplicidade de modelos de negócio, 
de maneira que se verificam blocos 
extremamente profissionalizados, 
patrocinados e com atividades ao 
longo de todo o ano; blocos que 
atuam apenas na proximidade do 
carnaval  e que realizam eventos 
fechados; outros que possuem grande 
importância cultural na cidade, mas 
que encontram di f iculdades  em 
transformar essa riqueza cultural em 
valor econômico, principalmente ao 
longo do ano; e por fim, existe ainda 
uma variedade imensa de blocos 
formados por amigos que assumem 
os custos do evento ou recorrem a 
modelos de financiamento coletivo.

Ainda há muito a se investigar 
sobre o carnaval do Rio de Janeiro, 
mas certamente todos reconhecem 
que ele é um dos principais exemplos 
de integração entre o conhecimento 
tradicional ,  a  cultura,  a  arte e a 
economia de uma cidade.
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Q u e  re p re s e n t a m  o s 
megaeventos para a área de meio 
ambiente da cidade do Rio de 
Janeiro? 

Os megaeventos que acontecerão 
no Rio de Janeiro nos próximos anos 
são uma grande oportunidade não só 
para a área de meio ambiente mas, 
principalmente, para a cidade. Trazem em 
si a possibilidade de aglutinação de forças, 
de energia e de recursos e, ao mesmo 
tempo, são uma grande vitrine que precisa 
ter conteúdo, legado, que melhore a vida 
da população.

Eu vejo com muita alegria que 
tenhamos conseguido ser vitoriosos 
em trazer  para  a  c idade  esses 
megaeventos, pois estão sendo tratados 
do ponto de vista de compatibilizar 
desenvolvimento com o meio ambiente: 
a cada projeto incorporamos o máximo 
de possibilidades tecnológicas e de 
cultura da sustentabilidade − uma política 
correta, conduzida pelo prefeito Eduardo 
Paes, para trazer soluções a problemas 
que se arrastam há muitos anos.

Para nós, por exemplo, a Vila Olímpica 
precisa ter captação de água da chuva, 

Eventos, obras e 
meio ambiente

Secretário Municipal de Meio Ambiente, 
Carlos Alberto Muniz acredita que os 
megaeventos possibilitarão mostrar o Brasil 
entrando de forma galharda e efetiva na área 
de desenvolvimento. “Queremos realizar as 
Olimpíadas mais sustentáveis que os recursos 
e o atual estado da arte possibilitem. É uma 
preocupação de todos que estão envolvidos 
com os Jogos Olímpicos de 2016”, afirma 
Muniz em entrevista à Revista TCMRJ. 

Carlos Alberto Muniz
Secretário Municipal de Meio Ambiente

maior permeabilidade do solo, o uso 
de energias renováveis, acesso viável e 
estacionamento adequado para bicicletas. 
O objetivo é incorporar a maior quantidade 
de medidas sustentáveis a cada um dos 
projetos que estão sendo executados 
dentro dos equipamentos olímpicos. 
Estamos acompanhando de perto cada 
projeto desde a fase do licenciamento.

Em que consiste o licenciamento 
ambiental?

O l icenciamento ambiental  é 
o mais novo instrumento de gestão 
ambiental da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente - SMAC, (Decreto nº 
28.329, de 17/08/2007), para permitir 
a realização de empreendimentos e 
atividades de impacto ambiental local. 
Não são consideradas de impacto local 
os empreendimentos e as atividades, 
em áreas com mais de 50 hectares, que 
dependam da elaboração de Estudo Prévio 
de Impacto Ambiental e de seu respectivo 
Relatório de Impacto Ambiental e, ainda, 
aqueles localizados ou desenvolvidos nas 
florestas e demais formas de vegetação 
natural de preservação permanente. 

Nestes casos, o licenciamento ambiental 
continua sendo efetuado pelo órgão 
estadual. Quando o empreendimento 
é numa área de pequeno porte e baixo 
potencial de impacto ambiental, que já seja 
do domínio técnico e do conhecimento da 
área municipal, é licenciado aqui mesmo 
no município. 

 
Que ações têm sido implementadas 

para minimizar os impactos causados 
ao meio ambiente por todas as obras 
que estão sendo realizadas na 
cidade?

A verdade é que estamos tendo 
oportunidade de executar grandes obras 
viárias que estavam adormecidas em 
papel e faziam parte de estudos feitos 
há muito tempo, além de outros planos 
que foram realizados a partir do pleito, 
para que a cidade pudesse trazer os 
grandes eventos. E, ao executarmos 
os projetos, temos a preocupação de 
adaptar, ao atual estado da arte, a visão 
política de desenvolvimento do meio 
ambiente; são adaptações nas quais a 
visão da sustentabilidade vem sendo 
permanentemente enfocada. Como é o 
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caso da Transcarioca, em que, conforme 
o projeto de anos atrás, se reservou o 
canteiro central da Avenida Ayrton Senna 
para ali implantar o equipamento de 
transporte rápido da cidade. Entretanto, 
hoje, o atual estado da arte e a visão 
política de sustentabilidade fizeram 
com que o corredor exclusivo do BRT 
da Transcarioca passasse a ocupar uma 
via, outrora de automóveis, fortalecendo 
e mantendo o canteiro, retirando, 
exclusivamente, os lugares onde serão 
instaladas as estações de embarque e 
desembarque, mas preservando toda a 
arborização, que é um acervo da cidade. 

Da mesma maneira, hoje vemos com 
clareza a necessidade de ampliar a malha 
cicloviária da cidade, dentro de uma ótica 
modal de transporte; o uso da bicicleta 
não só como instrumento de lazer, mas 
como alternativa de transporte. Para 
isso, estamos construindo, sempre que 
possível, ciclovias que se interliguem 
às vias exclusivas de ônibus e ao metrô 
de superfície, disponibilizando, ainda, 
bicicletários em cada estação.

Estamos implantando também um 
programa que irá construir 250 mil 
moradias na cidade. Quando fazemos 
alguma desapropriação, estamos fazendo 
para viabilizar a execução de um programa 
que já faz parte do planejamento da cidade 
há décadas; pagamos o valor do imóvel de 
forma justa, correta, compatível com o que 
o mercado define para aquela área. No 
caso de pessoas mais humildes, podem até 
se integrar aos programas “Minha casa, 
minha vida” ou “Morar Carioca”. Estamos 
conseguindo retirar uma comunidade 
de baixa classe média, que está situada, 
principalmente, na faixa marginal do rio 
que chega na lagoa de Jacarepaguá, área 
do atual autódromo – coisa que deveria 
ter sido evitada antes – e realocando em 
um projeto habitacional de muito mais 
qualidade, a apenas 500 metros dali. 

A secretaria está atenta também, 
permanentemente, fazendo com que a 
visão da sustentabilidade acompanhe as 
questões relativas às mudanças climáticas. 
Isto tem sido um programa que não está 
relacionado só às Olimpíadas e aos 
grandes eventos, mas sim ao conjunto 
de ações da prefeitura. Atualizamos o 
inventário dos gases do efeito estufa da 

cidade e continuamos identificando que 
os principais problemas estão ligados 
à emissão, primeiramente, através dos 
motores de explosão dos transportes 
coletivo e individual da Cidade do Rio de 
Janeiro. Em segundo lugar, às emissões 
das disposições inadequadas do lixo. A 
Secretaria de Transportes está ajudando 
muito com a instalação dos BRTs, dos 
BRS, da mesma forma que o governo 
do estado, com o desenvolvimento do 
metrô, da supervia, ou seja, a política de 
melhorar a questão do transporte coletivo 
e a melhoria do fluxo do transporte da 
cidade; ao mesmo tempo, desenvolvendo 
a cultura junto à população de incorporar 
as bicicletas e deixar os carros na garagem, 
porque carro é o agente pernicioso desse 
processo.

Por outro lado, recentemente, 
inauguramos o Centro do Tratamento 
de Resíduos, em Seropédica, que vai 
permitir encerrar o aterro de Gramacho 
e, com isso, eliminar o lançamento 
de gases de efeito estufa. A par disso, 
estamos desenvolvendo várias políticas 
mitigadoras, como arborização urbana 
acelerada e reflorestamento da cidade. 
O Rio já apresenta um bom panorama. 
Temos hoje uma cobertura verde perto de 

40% da cidade, 29% de Mata Atlântica, o 
que é um exemplo.

A sinergia dos grandes eventos 
está possibilitando soluções que foram, 
demagogicamente, empurradas há anos: 
demagogia barata, mas que só é barata 
para quem faz, porque é cara para quem 
corre risco de vida, que é a população mais 
carente da cidade.

O senhor acredita que a população 
tenha consciência dos benefícios e 
aprove as obras realizadas atualmente 
na cidade?

Críticas vão existir sempre, pois faz 
parte da nossa cultura milenar: espiar 
permanentemente, sempre apontando o 
dedo para o problema. Mas as melhorias 
vão acontecendo e a população vai 
percebendo. Porém, não conseguiríamos 
chegar aonde chegamos se não houvesse a 
atitude dirigente e construtiva do TCMRJ, 
a ação positiva da Câmara dos Vereadores, 
discutindo e aprovando as leis que estão 
mudando a cara da cidade, que permitem 
ao executivo executar o que prometeu. 
Enfim, a união das três esferas é que vem 
possibilitando a vitória. E isto se reflete 
positivamente na população, que é a razão 
de ser de uma cidade.

Obras do metrô na Barra da Tijuca
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O Rio de Janeiro vive momento 
extremamente positivo. 
Atualmente identificada como 
“Cidade Temática Ambiental”, 

pois sediou a Rio 92 e vai sediar, neste 
ano, a Rio + 20, nossa cidade demonstra 
preocupação com sustentabilidade e 
mudanças climáticas. É também conhecida 
como a cidade que mais protege sua 
cobertura vegetal. Hoje, abrigamos 29% da 
Mata Atlântica, nossa floresta preservada, 
que nos presenteia com toda essa beleza e 
que, também, sob aspecto socioambiental, 
oferece qualidade de vida à população.

Recentemente, na África do Sul, o Rio 
de Janeiro foi convidado, junto a quatro 
outras megacidades (Nova Iorque, Londres, 
Tóquio e Berlim), a participar de discussão 
das Nações Unidas sobre redução das 
emissões de gases causadores do efeito 

Rio se prepara para 
mudanças climáticas

Nelson Moreira Franco
Gerente de Mudanças Climáticas 
da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente

O Rio de Janeiro é a única 
cidade da América Latina 
que tem o Inventário de 
Emissões dos Gases de 
Efeito Estufa atualizado. 
A afirmativa é do Gerente 
de Mudanças Climáticas 
da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, Nelson 
Moreira Franco.

estufa (COP 17). Esse convite não veio à 
toa: nosso secretário [de Meio Ambiente] 
assumiu a política ambiental e traçou 
diretrizes, que associam a disseminação 
de conceitos e práticas de sustentabilidade 
à redução de gases de efeito estufa. Hoje, 
cada projeto da prefeitura está imbuído do 
propósito de carbono zero; trata-se do uso 
de tecnologias limpas numa visão holística, 
compartilhando informações, interagindo 
com outras secretarias, buscando soluções, 
em processo de continuidade. 

Os nossos maiores transmissores 
de gás de estufa são transporte (40%) e 
resíduos – lixo (20%). Todas as grandes 
obras, inclusive as Trans (Carioca, Oeste 
e Olímpica), estão dentro do propósito 
do prefeito de neutralizar a emissão de 
gases do efeito estufa. Não se discute 
mais o grau de responsabilidade do ser 

humano quanto ao aquecimento global. 
Diante da crise econômica mundial que 
estamos vivendo, se a questão climática do 
aquecimento global não for considerada, 
as soluções sustentáveis de curto prazo 
se perderão, porque a crise retornará 
com muito mais intensidade. Acredito 
que tenhamos de trabalhar esse conceito 
ambiental dentro da lógica empresarial 
de geração de negócio e de qualidade de 
vida. 

No meu ponto de vista, o grande 
problema ambiental não é o progresso; o 
grande mal é a pobreza, que devasta o meio 
social, devasta o meio ambiental, polui e 
gera violência. A melhor forma de se fazer 
uma adaptação aos impactos climáticos 
seria avançar na concepção da pobreza, 
que inclusive é um dos temas da Rio + 20 
(combate à pobreza).

ESTRATéGIAS DE MITIGAçãO E ADAPTAçãO ÀS MUDANçAS CLIMÁTICAS

O Rio de Janeiro está hoje, 
indiscutivelmente, na situação 
de ponta nas relações de 
avanços na área de mudanças 

climáticas. Somos a única cidade da 

América Latina que tem o “Inventário 
de Emissões dos Gases de Efeito 
Estufa” atualizado. Criamos o Fórum 
Carioca, formado por representantes 
dos governos, da sociedade civil e 

do meio acadêmico, cujo objetivo é 
discutir propostas de sustentabilidade 
e políticas públicas voltadas para o meio 
ambiente. Temos a Defesa Civil, com 
todo o programa de emergência, e o 



69 Revista TCMRJ    n. 49 - janeiro 2012

Centro de Operações Rio, entre os mais 
modernos do mundo, com o objetivo de 
monitorar e otimizar o funcionamento 
da cidade, além de antecipar soluções 
e minimizar as ocorrências. A unidade 
alerta os setores responsáveis sobre os 
riscos e as medidas urgentes que devem 
ser tomadas em casos de emergências, 
como chuvas fortes, acidentes de trânsito 
e deslizamentos.  Contamos, ainda, 
com o “Mapa de Vulnerabilidade”, onde 
podemos detectar os pontos do Rio de 
Janeiro mais vulneráveis aos impactos das 
mudanças climáticas nas áreas social, de 
saúde e ambiental.

A Terra está aí, há bilhões de anos, 
e vai continuar; vai se autorregular, 
independentemente de nós. O ser 
humano é que tem de se preservar; criar 
meios de adaptação. E é indiscutível a 
determinação e a seriedade com que 
a administração de hoje vem agindo 
nesse sentido, como, por exemplo, com o 
sistema de modernização do transporte 
coletivo e a criação de bicicletários, além 
dos já citados ao longo do texto. A cidade 
do Rio de Janeiro dispõe, hoje, da segunda 
rede de ciclovia da América Latina, com 
quase 200 km. – só perde para Bogotá, 
que tem 300 Km. A bicicleta não pode ser 
encarada somente como objeto de lazer; 
é também um instrumento de redução 
de gás de efeito estufa, que melhora 
a qualidade de vida da população. É 
preocupação da atual gestão melhorar as 
condições das ciclovias e integrá-las com 
terminais do metrô e de ônibus.

Para resolver o problema do lixo, a 
prefeitura inaugurou, recentemente, o 
Centro de Tratamento de Seropédica, 
ambientalmente correto, e que não é um 
simples depósito de resíduos; ali, vamos 
trabalhar e aproveitar o metano (que é 
a maior carga do lixo), como, também, 
transformar o carbono para gerar energia 
para a população.

O u t r o  p r o j e t o  d e  a l c a n c e 
socioambiental é o nosso programa 
“Mutirão de Reflorestamento”. Só em 
2011 e 2012, estaremos plantando 1.500 
hectares de plantas. A árvore sequestra 
carbono, regula os aspectos climáticos, 
protege contra deslizamentos. Assim, a 
cidade se oxigena. É um projeto de grande 
alcance que tem despertado interesse de 

outras cidades.
Temos, também, de trabalhar com as 

oportunidades. A cidade vai sediar, nos 
próximos anos, quatro megaeventos: a 
Rio + 20, em 2012; o Encontro do Papa 
com a juventude (Jornada Mundial da 
Juventude), que vai reunir mais de 150 
mil jovens, em 2013; a Copa, em 2014; e 
os Jogos Olímpicos, em 2016. Dentro do 
possível, a cidade está se preparando para 
suportar toda essa iniciativa e contribuir 
para melhorias da qualidade de vida do 
cidadão. Esses megaeventos vão trazer 
três vantagens não materializadas para o 
Rio: a primeira é o resgate da cidadania; 
o humor e o calor do carioca; o amor que 
ele tem pela cidade.  

A segunda é a marca do Rio de 
Janeiro, que não está mais sendo vista, 
somente, como a “Terra do Futebol” 
ou do “Samba”. Temos de aproveitar o 
momento e consolidar a imagem do Rio 
como uma cidade global. E o terceiro 
bem é o problema do planejamento 
a longo prazo. Geralmente, os nossos 
governantes são imediatistas, até porque 
quatro anos de mandato é muito pouco 
tempo. Mas, por causa dos compromissos 
internacionais assumidos com o COI e 
com a FIFA, mesmo mudando o governo, 
o próximo dirigente será obrigado 
a continuar e cumprir com todo o 
planejamento. E é esse o legado que 
considero intangível.

Cascatinha - Floresta da Tijuca
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Desde 1912 brindando cariocas e visitantes 
com uma das vistas mais lindas do mundo

Peça de fomento ao turismo nacional 
e à imagem do Brasil mundo afora, o 
Bondinho do Pão de Açúcar foi o primeiro 
teleférico a existir no país e o terceiro no 
mundo. Quando ficou pronto, em 27 de 
outubro de 1912, só existiam outros dois. 
Maria Ercilia Leite de Castro, diretora-
geral da Companhia Caminho Aéreo Pão 
de Açúcar faz, no ano do centenário,  uma 
retrospectiva da história do Bondinho desde 
a sua construção.

Maria Ercilia Leite de Castro
Diretora-geral da Companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar

Co n s i d e ra d o  p a t r i m ô n i o 
histórico para o turismo do 
Rio de Janeiro e do mundo, o 
Bondinho do Pão de Açúcar 

convida diariamente visitantes nacionais 
e estrangeiros a desfrutarem de uma 
das vistas mais privilegiadas da Cidade 
Maravilhosa. 

Tombado em 1973 pelo Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan), o Pão de Açúcar 
foi eleito, em 2007, a primeira das 
Sete Maravilhas do Rio em concurso 
promovido pelas organizações O Globo, 
que contou com votos da população para 

os principais pontos turísticos da cidade 
e do Estado.

O sonho de construir um teleférico 
que ligasse o Morro da Urca ao Pão de 
Açúcar foi idealizado pelo visionário 
Augusto Ferreira Ramos, engenheiro 
com larga experiência na profissão. 
Após analisar a viabilidade do projeto, 
ele fundou, em 14 de junho de 1911, 
a Companhia Caminho Aéreo Pão de 
Açúcar (CCAPA), empresa privada de 
capital 100% nacional. Na época, muitos 
questionaram a iniciativa, alegando que 
seria impossível construir uma obra de tal 
porte, apenas com engenheiros e capitais 

nacionais. Diziam até, ironicamente, que 
a terceira linha do teleférico deveria 
ligar o Pão de Açúcar ao Pinel (Instituto 
Psiquiátrico localizado na Urca).

Contrariando os mais pessimistas, 
a construção foi concluída dois anos 
depois e, a partir de então, foi possível 
avistar, pela primeira vez, a cidade de 
uma altura de 396 metros, com destaque 
para bairros como Copacabana, Urca, 
Flamengo, Botafogo e Centro.  Desde 
sua inauguração, mais de 40 milhões de 
turistas, entre brasileiros e estrangeiros 
foram transportados pelo Bondinho com 
total segurança e conforto.

Bondinho do Pão de Açúcar 
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O Bondinho Pão de Açúcar foi o 
primeiro teleférico a existir no Brasil e o 
terceiro no mundo. Quando ficou pronto, 
em 27 de outubro de 1912, só existiam 
outros dois: o teleférico de Monte Ulia, 
construído em 1907 na Espanha, e o de 
Wetterhorn, na Suíça, construído em 
1908. 

O trajeto do bondinho ligava a Praia 
Vermelha ao Morro da Urca e de lá ao 
Pão de Açúcar. O trecho inicial, entre a 
Praia Vermelha e o Morro da Urca, tinha 
extensão de 528 metros e 220 metros 
de altura, e transportou, naquela época, 
aproximadamente 577 passageiros 
durante a inauguração. O segundo trecho 
entrou em funcionamento logo depois, 
no dia 18 de janeiro de 1913, ligando 
o Morro da Urca ao Pão de Açúcar, com 
uma extensão de 750 metros e 396 
metros de altura. 

O “Camarote Carril”, como era 
conhecido o bondinho naquela época, 
foi construído em madeira e tinha 
capacidade para 24 pessoas. O trajeto 
era feito suspenso em dois cabos-trilho, 
sobre os quais deslizava com oito pares 
de roldana. Cada viagem durava, em 
média, seis minutos, a uma velocidade 
de dois metros por segundo (nos dois 
trechos).

Os bondinhos atuais transportam 
65 passageiros por viagem e cada 
trajeto tem duração de três minutos. 
Novos modelos, importados da empresa 
suíça CWA foram encomendados pela 
Companhia Caminho Aéreo Pão de 
Açúcar, em 2007, e instalados em 12 de 
junho de 2008 (bondes no trecho Praia 
Vermelha/Morro da Urca) e em 23 de 
junho de 2009 (bondes no trecho Morro 
da Urca/Praia Vermelha). 

Os investimentos da Companhia 
na cidade não se limitaram apenas 
às áreas de concessão da empresa. A 
região próxima à estação do Bondinho 
era desprovida de condições de acesso 
e conforto para os visitantes. Por isso, 
a empresa, sob gestão de Augusto 
Ferreira Ramos, promoveu uma série de 
melhorias no entorno da Praia Vermelha, 
calçando, arborizando e iluminando ruas 
próximas. 

A organização passou por diferentes 

administrações. Após a direção de 
Augusto Ferreira Ramos, de 1911 a 
1934, a companhia ficou sob o comando 
de Carlos Pinto Monteiro, industrial e 
banqueiro, que dirigiu a empresa por 28 
anos, revertendo o conturbado momento 
de queda de turistas durante o período 
da Segunda Guerra Mundial. 

Em 1962, o engenheiro Cristóvão 
Leite de Castro, meu pai, assumiu o 
cargo, do qual foi Diretor-Presidente até 
1999 e peça fundamental na recuperação 
financeira do cartão-postal nos anos 
subsequentes à crise econômica. Sob 
sua gestão, a Companhia adquiriu 
um novo perfil, moderno e eficiente, 
proporcionando aos visitantes uma 
experiência única e inesquecível. Fez 
isso ao modernizar as estruturas do 
bondinho e aumentando em 10 vezes 
a capacidade de atendimento com a 
duplicação da linha aérea e a idealização 
de quatro novos bondinhos em formato 
de diamante.

 Em 1993, assumi a Diretoria Geral 
da empresa, cargo que ocupo com 
muito orgulho e dedicação até hoje. Ao 
relembrar a trajetória da empresa e dos 
bondinhos nestes 100 anos de existência, 
a contribuição não é só para o turismo 
do Rio de Janeiro, mas para o turismo do 
Brasil. Sei que nossa missão com o cartão-
postal vai muito além do transporte de 
turistas nacionais e estrangeiros para 
um passeio inesquecível. O Bondinho 
Pão de Açúcar é peça de fomento ao 
turismo nacional e à imagem de nosso 
país mundo afora, que hoje vive um 
momento positivo, fato confirmado por 
diversas pesquisas.

Completar 100 anos de vida é 
um caminho que poucas empresas 
c o n s e g u e m  t r i l h a r.  P o r é m ,  s ó 
conseguimos chegar até aqui graças à 
manutenção dos valores fundamentais 
dos fundadores, pela ética e correção na 
conduta empresarial e pela valorização e 
respeito à nossa equipe de funcionários, 
que assim como seus idealizadores, 
acreditaram neste sonho e renovam 
seus ideais com comprometimento, 
todos os dias.  Tão grande quanto o 

desafio de construir a empresa é a 
nossa responsabilidade em manter os 
serviços e aprimorá-los cada vez mais, 
com criatividade e modernidade.

O centenário da Companhia acontece 
num momento mágico para a cidade, 
com a autoestima do carioca elevada 
por conta da realização de dois mega-
eventos: Copa do Mundo e Olimpíadas. 
Também chegamos aos 100 anos 
assistindo a nova classe C ingressando 
e consumindo lazer e turismo. 

Inauguramos um ousado projeto 
de modernização no início desse 
milênio, começando pelos teleféricos, 
quando substituímos as quatro cabines 
anteriores por outras mais modernas, 
inclusive com novo sistema de comando 
digital.   Construímos o Espaço Baía de 
Guanabara e inauguramos o Espaço 
Cultural Cocuruto:  “A historia de um fio”.  
Substituímos os mobiliários do parque e 
inauguramos a praça dos bondinhos. 

Em outubro de 2011, foi realizado o 
10º Congresso Mundial da Indústria de 
Teleféricos (OITAF), evento que acontece 
a cada seis anos e que foi, pela primeira 
vez, realizado na América do Sul. O 
Rio de Janeiro foi escolhido como sede 
deste evento e o bondinho do Pão de 
Açúcar eleito ícone dos teleféricos pela 
Organização Mundial de Teleféricos.  

 Em novembro de 2012 iniciaremos 
a construção do novo teatro, com centro  
cultural e salas de exposições. Criaremos 
novos mirantes e ampliaremos ofertas de 
lazer e gastronomia.  Com previsão de 
um ano e meio de obra e investimentos 
na ordem de R$ 20 milhões, esta nova 
instalação proporcionará, além de 
um novo equipamento para cidade, 
também o enriquecimento do passeio ao 
Complexo Turístico do Pão de Açúcar.  

Sabemos que ainda há muito por fazer 
e por sonhar e isso é o que continuaremos 
a fazer, sempre, para transformar cada 
vez mais o Pão de Açúcar não só no mais 
conhecido teleférico do mundo, mas, 
também, no que presta o melhor serviço 
e atendimento ao visitante. Que venham 
mais 100 anos.  
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Retrato 

dos 

Bairros 
Piedade
Pouco comércio; 
muitas residências

Bairro de classe média da 
Zona Norte do Rio de Janeiro, 
Piedade integra a XIII Região 
Administrativa e tem como 

vizinhos os bairros de Quintino 
Bocaiúva, Abolição, Encantado, Água 
Santa, Tomás Coelho e Cavalcante.

Em meados do século XVIII, a região 
de propriedade de Curvelo Cavalcanti e 
do coronel Antonio Botafogo começou 
a ser ocupada, ao longo da Estrada Real 
de Santa Cruz.

À época do Brasi l  Colônia ,  a 
designação “Estrada Real” era alusiva 
a qualquer via terrestre percorrida no 

Com o ir e vir dos trens, o lugar 
começou a ficar conhecido, atraindo 
fazendeiros, comerciantes e moradores. 
Mas o nome “Parada Gambá” não 
agradava aos habitantes.

Conta a História que a esposa de Assis 
Carneiro – leiloeiro, dono de chácara 
junto à área montanhosa da Serra dos 
Pretos Forros – escreveu uma carta 
ao diretor da Estrada de Ferro Central 
do Brasil, no fim do século XIX, com o 
seguinte texto: “Por piedade, doutor, 
mude o nome de nossa estaçãozinha”. 
O diretor da Central do Brasil entendeu 
que o texto da carta sugeria o novo nome 

processo de povoamento e exploração 
econômica; era o caminho oficial, 
único autorizado para a circulação de 
pessoas e mercadorias. E assim nascia 
a Piedade.

Origem do bairro

Durante uma das viagens de expansão 
ferroviária em direção à Zona Norte do 
Rio, o imperador D. Pedro II fez uma 
parada numa região onde havia muitos 
gambás. Em abril de 1873, foi criada uma 
nova Estação, a que o imperador deu o 
nome de “Parada Gambá”. 

Igreja do Divino Salvador
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e batizou a estação de “Piedade”.
No r i tmo dos trens e  com a 

implementação dos bondes logo após, 
Piedade começou a ganhar forma e vida 
de bairro.

De Parada Gambá a Piedade

Primeiro bairro do subúrbio carioca 
a ter energia elétrica (em 1905), 
Piedade abriga, em 389 hectares de área 
territorial, a Capela Pública de Nossa 
Senhora da Piedade, benta e inaugurada 
em outubro de 1882; a Igreja do Divino 
Salvador, em estilo gótico, datada de 
1910; o River Futebol Clube, fundado em 
1914, primeiro clube do jogador Zico; a 
Fábrica de Refino de Açúcar, inaugurada 
em 1927, ainda em funcionamento; e 
a Universidade Gama Filho, primeira e 
maior faculdade da Zona Norte do Rio, 
construída na década de 50.

Piedade é também o bairro onde 
nasceram o poeta, teatrólogo, cantor e 

compositor, Catulo da Paixão Cearense; 
os componentes do grupo de rock 
Renato e seus Blue Caps; e o grande 
mestre Alfredo da Rocha Vianna Júnior 
“Pixinguinha”. Foi ainda palco do fato 

histórico denominado “Tragédia da 
Piedade”: o assassinato do famoso 
escritor Euclides da Cunha, em 1909, 
pelo capitão Dilermando, morador do 
bairro.

Estação Piedade

Universidade Gama Filho.
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Bairro da Zona Central do 
Rio de Janeiro, Santa Teresa 
vem se posicionando como 
uma das principais atrações 

culturais e históricas da cidade. As ruas 
estreitas, entrecortadas pelos trilhos 
dos folclóricos bondes, compõem as 
grandes ladeiras tortuosas que ligam 
Santa Teresa aos bairros vizinhos do 
Centro, Glória, Laranjeiras, Cosme Velho, 
Catumbi, Catete e Rio Comprido. 

Atraídos pelo cenário de charme 
e magia, estilistas, pintores, artesãos 
e artistas em geral exibem suas obras 
em ateliês caprichosamente montados 
em antigos sobrados do bairro. Por este 
bucólico visual, Santa Teresa tem sido 
comparada ao famoso bairro francês de 
Montmartre.

Santa Teresa
A “Montmartre carioca”

Largo do Curvelo

Largo das Neves
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 Um pouco da história

A região que hoje é conhecida por 
Santa Teresa foi, inicialmente, batizada de 
Morro do Desterro, logo após a construção 
da capelinha de N. S. do Desterro, em 1629. 
Mas o povoamento da área só começou a 
crescer a partir da edificação, em 1750, 
do Convento de Santa Teresa, responsável 
pelo nome do bairro.

À época, só existiam duas ladeiras de 
acesso à região: a de Santa Teresa, que 
mantém o nome até hoje, e a do Castro, 
entre Mata-Cavalos (atual Riachuelo) 
e o Largo dos Guimarães (formado, 
em 1857, na chácara de João Joaquim 
Marques de Castro). Havia, também, 
uma pequena trilha (mais tarde, Rua do 
Aqueduto, atual Almirante Alexandrino), 
que cruzava o morro acompanhando os 
canos do Aqueduto da Carioca – Caminho 
das Águas.

Situada em uma colina de clima ameno, 
Santa Teresa serviu de abrigo às famílias 
abastadas, que fugiam da insalubridade 
e das epidemias do Rio colonial. Logo, 
então, apareceram grandes chácaras 
e requintados casarões, construídos 
aos moldes da rebuscada arquitetura 
francesa. 

Em 1872, para facilitar o acesso 
ao bairro já intensivamente ocupado, 
a Empresa de Carris de Ferro de Santa 
Teresa construiu a primeira linha de 
bondes puxados a burros, que seguia até 

o Largo da França. Vinte e quatro anos 
depois, a Companhia Ferro Carril Carioca 
inaugurou a primeira linha de bondes 
elétricos em Santa Teresa, que saía do 
Largo da Carioca (como ainda é até hoje), 
passava sobre os Arcos da Lapa e seguia 
até o Largo da França. Em 1897, a linha 
foi estendida até a região do Silvestre e o 
Morro Paula Matos, consolidando, assim, 
a ocupação do bairro.

Um passeio de bondinho

Tombado como patrimônio histórico 
e o único que ainda circula em todo 
o Brasil, o bondinho de Santa Teresa 
serve de meio de transporte diário para 
os moradores da região, além de ser 
mais uma peculiar atração do bairro. O 
bilhete - apenas R$ 0,60 - é adquirido na 
estação do Largo da Carioca, ponto de 
partida ao agradável passeio pelo bairro 
de castelos históricos, centros culturais 
e paisagens deslumbrantes da cidade do 
Rio de Janeiro. 

Logo após passar pelos Arcos da Lapa, 
a primeira parada, para conhecer o Museu 
do Bonde, onde réplicas preservadas no 
tempo contam tudo sobre os veículos. 
Seguindo o sinuoso caminho dos trilhos, 
o bondinho continua a subir, dividindo, 
com os carros, espaço nas ruas estreitas 
de Santa; e no percurso, os passageiros, 
surpresos, podem deslumbrar: 

a escada, que une Santa Teresa à Lapa, • 

construída pelo artista chileno, Jorge 
Selaron, com 215 degraus compostos 
por 1990 azulejos de todo o mundo;
 a • Igreja e o Convento de Santa Teresa, 
que abriga religiosas pertencentes à 
Ordem das Carmelitas Descalças;
o • Largo do Curvelo, que faz esquina 
com a Rua Almirante Alexandrino, 
a mais antiga do bairro, onde foi 
construída a “Casa Navio”, ousada 
arquitetura imitando o convés de uma 
embarcação. Da mesma rua avista-se o 
Castelo Valentim, fortaleza erguida em 
estilo neo-romântico, no final do século 
XIX; hoje, prédio de apartamentos;
o • Largo dos Guimarães, coração do 
bairro, onde se concentram os mais 
badalados restaurantes e bares;
o • Largo das Neves, onde se encontra 
um belo casario de 1850 e a Igreja de 
Nossa Senhora das Neves, erguida em 
1860;
o • Parque das Ruínas, casa de três 
andares, que pertenceu à grande 
mecenas carioca, Laurinda Santos 
Lobo; transformado em centro 
cultural, o parque oferece espaço para 
exposições e espetáculos, além de uma 
das mais privilegiadas vistas da Baía 
de Guanabara;
o C• entro Cultural Municipal Laurinda 
Santos Lobo, criado em 1979, no espaço 
do casarão erguido, em 1907, pela 
Baronesa de Parina, realiza exposições 
e projeções fotográficas, oficinas de 
dança e música, apresentações teatrais, 
atividades infantis, recitais e eventos 
diversos ao ar livre;
o • Museu Casa de Benjamin Constant, 
antiga chácara onde viveu Benjamin 
Constant, hoje totalmente restaurada 
com móveis, livros, objetos, fotografias 
e acervos de artes plásticas;
o•  Museu Chácara do Céu, ex-residência 
do colecionador Raymundo Castro 
Maya, remodelada e transformada 
em Museu, em 1957, e hoje possui 
importante acervo de arte moderna, 
com destaque para as assinadas por 
Portinari, Di Cavalcanti, Guinard, 
Picasso, Matisse e Dali.
Em virtude de acidente recente, os 

trilhos e grades de proteção estão em 
manutenção e o bondinho, inoperante – 
espera-se que por pouco tempo.Parque das Ruínas
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Onde o senhor nasceu? 
Como foi sua infância? O senhor já 
tinha interesse por livros?

Eu  n a s c i  e m  1 8 . 0 6 . 1 9 6 0  e m 
Aquidabã, Sergipe. Minha infância 
foi de muita pobreza e com muito 
trabalho. Aos sete anos eu já ajudava 
a minha mãe a cortar junco para fazer 
esteiras. Amei o livro, mesmo antes de 
saber escrever, ouvindo literatura de 
Cordel na feira de Aquidabã, aonde ia 
com a minha mãe toda segunda-feira. 
Mas só aprendi a ler, através da Bíblia, 
aos 18 anos, na Igreja Batista em Vista 
Alegre, no Rio de Janeiro, com o pastor 
José Evangelista. 

Como surgiu o desejo de montar 
uma biblioteca?  E de que maneira o 
senhor começou?

Surgiu no dia 17.07.98, quando 
eu ia fazer o reparo em uma válvula 
de descarga na casa de uma amiga, no 
bairro da Penha e, de repente, avistei no 
balcão de uma loja de autopeças vários 
livros, e perguntei ao dono, Sr.Cozolino, 
se era para vender. Ele me surpreendeu 
dizendo que era para doar e que se 
me interessasse eu poderia levá-los. 
Peguei-os, coloquei-os em um saco e os 
trouxe para casa. A princípio deixei-os 
na sala, mas depois resolvi arrumá-los 
na garagem.

C o m o  s u r g i u  a  B i b l i o t e c a 
Comunitária Tobias Barreto? Ela já 
tinha o formato que tem hoje?

Surgiu de repente, depois que ganhei 
do Sr.Cozolino aqueles maravilhosos 50 
livros. A ideia da Biblioteca como é hoje 
ainda não existia.

 
Sua atuação à frente da biblioteca 

lhe trouxe problemas? De que modo 
o senhor superou os problemas e 
quais pessoas o ajudaram?

Não. Como foi Deus quem me deu 
a ideia de montar uma biblioteca, 
assim também quando surge alguma 
dificuldade, Ele mesmo me ajuda a 

Evando dos Santos, pedreiro, 52 anos, 
até os 18 anos não leu nenhum livro. 
Nem uma frase inteira. Conhecido como 
Homem-Livro, Evando, morador da Vila 
da Penha, construiu um patrimônio 
cultural inestimável: a Biblioteca 
Comunitária Tobias Barreto de Menezes 
que, fundada em 1998 com apenas 50 
livros, conta hoje com um acervo de 55 
mil exemplares.

“O livro tem um poder transformador; ele 
mudou completamente a minha história”

Evando dos Santos

Evando dos Santos, vestido de Homem-Livro, no interior da Biblioteca
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Evando diante da Biblioteca Tobias Barreto de Menezes

superá-la.  Quem apoiou a minha ideia foi 
minha mãe, Zelita da Mata, minha esposa, 
Maria José Santos, o Dr. Oscar Niemeyer, 
que doou o projeto arquitetônico para 
a construção de nossa sede própria, 
o BNDES, que deu R$ 651.000,00 
(seiscentos e cinquenta e um mil reais) 
para construção e compra de mobiliários, 
e alguns professores e amigos.

De que maneira a biblioteca atua e 
como são feitos os empréstimos e 
recebimentos de livros? 

A biblioteca funciona de maneira 
livre, onde as pessoas podem ficar 
com o livro por quanto tempo lhe for 
necessário, pois na minha opinião, 
o livro foi feito para circular, então a 
pessoa, na saída, preenche em nosso 
caderno, o seu nome, o endereço, o 
telefone, a data que pegou o livro, a 
data em que pretende devolvê-lo, e 
a relação dos livros que estão sendo 
emprestados. E caso não o devolva, não 

tem nenhum problema, pois certamente 
onde ele [o livro] estiver, estará fazendo 
o seu papel.

De que modo o senhor imagina o 
futuro da biblioteca e do seu 
trabalho?

Imagino a nossa Biblioteca dando 
mais frutos, pois até aqui ela já tem 
51 minibibliotecas filiais espalhadas 
mundo à fora, e imagino-me também 
dando continuidade a este simples e 
humilde trabalho de divulgação do 
livro e da leitura, que são a base para 
um futuro melhor, para todo e qualquer 
cidadão.

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

Ter consciência de que jamais 
poderei perder o alvo que é: Jesus, o 
livro, a leitura, a educação e o trabalho; 

são as únicas soluções para todo o tipo 
de violência.

De que maneira o trabalho na 
Biblioteca Tobias Barreto influiu na 
sua vida?

Verdadeiramente, o livro tem um 
poder transformador; ele mudou 
completamente a minha história, me 
levando de um simples e humilde 
pedreiro desconhecido ao Homem-Livro 
reconhecido.

De que livros o senhor gosta/gostou 
de ler?

A Bíblia Sagrada; Dias e Noites, 
de Tobias Barreto; Emília no País da 
Gramática e da Aritmética, de Monteiro 
Lobato; O Homem que Calculava, de 
Malba-Tahan; O Triste Fim de Policarpo 
Quaresma, de Lima Barreto; O Alienista, 
de Machado de Assis; O Chapadão do 
Bugre, de Mário Palmério; e a Arte da 
Guerra, de Sun-Tzu.
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Uma histó-
r i a  m e 
atravessa. 
Mal posso 

adivinhá-la. Um fio 
suspenso.  Minhas 
pupilas bebem uma 
a u s ê n c i a  d e  l u z . 
Um ponto de fuga 
n a  m e m ó r i a .  O s 
episódios se dilatam 
como os fantasmas de 
Pedro II e Ouro Preto. 
Rua da Misericórdia. 
Rua Fresca. Mercado 
v e l h o .  T u d o  s e 
perde. As investidas 
d a  c ava l a r i a  n o s 
domínios irreais da 
palavra. Pouco mais 
ao sul do forte de São Tiago. Como quem diz: o acaso e o 
destino regem uma história indefinida. Tudo se perde e as 
noites se sucedem. Terceiro reinado sem Isabel. História 
dentro da história. Labirinto sem janelas. Imerso nas nuvens 
da Tabacaria Africana.  Um vulto indistinto. E o ritmo de 
uma história inabordável. Sonhada pelos gatos da rua do 
Ouvidor. Posso apenas pressenti-la. Um coche branco puxado 
por cavalos negros. Três horas da manhã. Olhos fundos para 
atingir a superfície das coisas. Tudo se perde. A estátua 
insone de Osório. Ferida pela noite, marcada pela guerra. 
Parte do cais Pharoux a última barca. E atinge a espessura 
do nada.  Um ponto em que se apagam as luzes da baía. Um 
tempo zero. Fora do Rio. Dentro do Rio. Todo navio submerso 
é um livro cujas páginas encerram o avesso de uma história. 
Um pensamento que o véu das águas tímido recobre. A 
Candelária é um navio de mastros elevados. Como a igreja da 
Cruz dos Militares. Ouço os passos leves da estátua de Osório. 
Insone. Marcado pela noite, ferido pela guerra. Tudo se perde. 
Dois cavalos negros arrastam um coche branco. E o Arco do 
Teles surge elevado a uma potência inversa. Leporello e dom 
Giovanni não dizem palavra. Estanques como a ilha Fiscal 
e das Cobras. A nebulosa de Órion flutua sobre as torres do 
Carmo. E um gato errante salta pelos telhados da velha rua 
Direita. Tudo se perde. Olhos para alcançar a superfície das 
coisas. E a guarda negra parece uma sombra indecifrada. 
Ponto de fuga. Desvio para o vermelho.  Galáxias sem lastro. 
Sem destino. E capitão. Silêncio a bordo do Alagoas. Um 
coche negro puxado por cavalos brancos. História oblíqua.  
E inacabada. 

Marco Lucchesi
Acadêmico, Segundo Secretário da 
Academia Brasileira de Letras - ABL

Praça XV Madrugada
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Revista TCMRJ – O que 
motivou o senhor a apresentar  
o  p ro j e to  d e  l e i  i n s t i t u i n d o  a 
a u t o v i s t o r i a  p e l o s  c o n d o m í -
nios?

No início da década de 90, mais 
especificamente, 08/11/1990, uma 
marquise desabou em Copacabana, na 
Rua Barata Ribeiro nº 391, levando a 
morte uma mulher. No dia 13 /11/1990 
protocolei na Câmara Municipal do 
Rio de Janeiro, um Projeto de Lei 
que instituía a autovistoria pelos 
condomínios, prédios residenciais e 
comerciais e suas instalações, e dava 
outras providências. O projeto, que 
recebeu o número 1115, tramitou 
com sucesso por todas as comissões 
listadas e, depois de seis anos, foi 
aprovado pelo Plenário daquela Casa 
de Leis. Em seguida, como é de praxe, 
foi enviado ao Prefeito Cesar Maia, 
para sanção. Surpreendentemente o 
prefeito da cidade deu veto total ao 
texto.

Tragédia da Treze de Maio 
poderia ter sido evitada

Chocado com a tragédia que abateu o Rio em 
25/01/2012, na qual 17 pessoas morreram e cinco 
estão desaparecidas, no desabamento de três prédios  
no centro da cidade, o Conselheiro Nestor Rocha, do 
TCMRJ, ex-vereador do município do Rio de Janeiro, 
assegura que a tragédia poderia ter sido evitada se a Lei 
nº 2550/97, de sua autoria, estivesse vigente.

Há quase 12 anos, quando uma marquise ruiu em 
Copacabana, matando uma mulher, Nestor Rocha, 
então vereador, propôs um projeto de lei que institui a 
autovistoria pelos condomínios dos prédios residenciais 
e comerciais e suas instalações. Em entrevista à Revista 
TCMRJ, o conselheiro Nestor relembra medidas que, se 
tivessem sido tomadas, teriam evitado o acontecimento.

Veto total? Quais foram os motivos 
alegados?

 Na verdade a leitura do prefeito foi 
totalmente contrária ao entendimento 
da Câmara dos Vereadores. No entanto, 
com o veto, o processo retornou à 
Câmara e, em 5 de junho de 1996, 
os vereadores fizeram valer a sua 
vontade, derrubando a decisão do 
prefeito.

A lei proposta por mim, com o 
objetivo de assegurar a segurança dos 
prédios e suas instalações finalmente foi 
promulgada pela Câmara, em junho de 
1997, recebendo o número 2550/97.

 
Se aprovada, por que não entrou 

em vigência a Lei?
 Bem, com a promulgação, o Executivo 

logo se manifestou. Novamente de forma 
contrária à decisão da Câmara. Um 
novo prefeito havia sido eleito. Com a 
eleição do arquiteto Luiz Paulo Conde, 
esperávamos que ele acatasse a lei. Pelo 

contrário, ele também não gostou e 
entrou com uma representação arguindo 
sua inconstitucionalidade, em processo 
que tomou o número 98.007.000.44. 
Desta vez, porém, a argumentação foi 
outra: Conde considerou que a Câmara 
dos Vereadores não tinha capacidade de 
legislar sobre o assunto. Neste momento  
eu não estava mais na Câmara. Em 1º 
de janeiro de 1999, assumi o cargo de 
Conselheiro do Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro. Quatro 
meses depois, por meio do Diário Oficial, 
soube da decisão. No dia 14 de abril de 
1999, a Câmara publicou o resultado da 
representação imposta pelo Prefeito Luiz 
Paulo Conde, considerada procedente 
pelo Tribunal de Justiça.  

Dada a importância da matéria, 
não entendo porque o Executivo não 
legislou por decreto ou mesmo enviou 
à Câmara uma mensagem. O problema 
seria resolvido da mesma maneira. A 
ideia da lei está viva, em discussão 

Conselheiro Nestor Rocha
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há 21 anos. É necessário, porém, que 
seja aprimorada. Porque muito mais 
importante do que a paternidade é a 
vigência da lei. 

  
S u a  p r e o c u p a ç ã o  c o m  a  

segurança dos prédios e instalações 
permanece?

Ainda mais do que antes. Veja 
o  n ú m e r o  d e  a p a r e l h o s  d e  a r 

Retirada de entulho no local do desabamento

para avaliar os riscos da obra.
  

O que o Senhor sugere?          
Sugiro que o Prefeito Eduardo Paes 

aproveite o momento para adaptar a lei. 
Como a autovistoria gera despesas, para 
não causar ônus para os condôminos, o 
custo desta poderia ser compensado de 
alguma forma, como o desconto no IPTU, 
por exemplo.

condicionado em todos os prédios 
da cidade, a maioria com bandejas 
desgastadas, parafusos enferrujados; 
vasos sem o gradil de segurança, 
elevadores sem manutenção. Como 
não há uma fiscalização por parte da 
prefeitura nem uma autovistoria por 
parte dos síndicos, as obras não são 
contratadas com empresas capacitadas 
e sim com pedreiros sem habilitação 
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O presente artigo, mais do 
que apresentar conclusões, 
tem por objetivo fomentar 
e contribuir para o debate 

concernente a criação, pela Lei Federal 
nº  12.462/2011,  de um Regime 
Diferenciado de Contratações Públicas, 
com vistas à celebração dos inúmeros 
contratos necessários à realização da 

pode o Estado se comportar como 
um vendedor de carros usados?

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

disciplinadoras da contratação pública, 
com especial atenção ao artigo 6º 
do mencionado diploma legal, que 
institui o Orçamento Sigiloso para as 
contratações feitas com base no sistema 
ali criado.

Nosso primeiro passo será, portanto, 
expor, em linhas gerais, o que vem a ser  
Análise Econômica do Direito.

“Uma política de engajamento moral não é apenas um ideal 
mais inspirador do que uma política de esquiva do debate. Ela é 
também uma base mais promissora para uma sociedade justa”. 

Michael J. Sandel, Justiça* 

Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas 
de 2016. Para tanto, utilizaremos o 
referencial epistemológico da chamada 
Análise Econômica do Direito para, 
a partir deles, indagar quais seriam 
os limites impostos ao legislador 
infraconstitucional, pelo artigo 37 da 
Constituição da República Federativa 
do Brasil – CRFB, na criação de normas 

A Análise econômicA do direito: umA novA formA de olhAr pArA A lei?

Normalmente,  assim que 
ouvimos sobre “economia”, 
a s s o c i a m o s  a  p a l av ra s 
à questões como taxas de 

juros e de câmbio, bancos e instituições 
financeiras, transações comerciais 
e creditícias, bolsas de valores e de 
commodities, títulos, ações e commercial 

papers, dentre outras tantas expressões 
que, em regra, não são do uso corrente 
de juristas. Contudo, podemos afirmar, 
sem medo de errar, que a menção à 

Regime Diferenciado de 
Contratação, Orçamentos Sigilosos 
e Assimetria da Informação: 

1* Michael J. Sandel, Justiça – O que é fazer a coisa certa?, p. 330.
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“economia” implica em muitas outras 
questões além daqueles que vemos nas 
manchetes de jornais.

Na verdade,  quando ouvimos 
“economia” deveríamos, na verdade, 
entender a palavra como “a ciência da 
escassez”. Após longa digressão acerca dos 
diversos modos que a Ciência Econômica 
utiliza para definir seu objeto de estudo, 
o economista Lionel Robbins afirma que 
a Ciência Econômica é “(...) a ciência que 
estuda o comportamento humano como 
uma relação entre fins e meios escassos 
que possuem usos alternativos1”. Da 
mesma forma, N. Gregory Mankiw, ao 
definir economia, afirma que esta é “(...) 
o estudo da forma pela qual a sociedade 
administra seus recursos escassos2”. Isso 
significa que você, leitor, está, neste 
momento, aplicando princípios da teoria 
econômica.

Ora, seu tempo é escasso, pois o dia 
só tem 24 (vinte e quatro) horas. Isso 
significa dizer que, para ler o presente 
artigo, você deixou de fazer alguma 
outra coisa. Em outras palavras: você 
tomou uma decisão econômica, pois 
decidiu onde e como aplicar um recurso 
– “tempo” – escasso, de molde a que este 
recurso atendesse uma certa necessidade 
– “informação”. Como você já deve ter 
bem compreendido, o atendimento da 
necessidade “informação” com o recurso 
“tempo” implicou no não-atendimento de 
outras necessidades que você porventura 
possa ter, como “sono”, “alimentação”, 
“prática de esportes”, etc.

Este equilíbrio, sempre tênue 
e cambiante, entre atendimento de 
necessidades humanas infinitas por 
meio de recursos finitos e limitados, é 
denominado por Viceconti e Neves como 
o “problema econômico fundamental3”, 

também chamado, pelos economistas 
anglo-saxões, de “tradeoff 4”. O chamado 
“problema econômico fundamental” 
se apresentará sempre que houverem 
escolhas, opções ou decisões a serem 
tomadas.

Neste ponto, você já deve estar 
se perguntando: onde fica o “Direito” 
mencionado no título? A resposta é 
simples: como já mencionado não são só 
os economistas que se vêem diante de 
“tradeoffs”, mas também, dentre muitos 
outros, os legisladores, os formuladores 
de políticas públicas, os órgãos estatais e 
os gestores públicos se vêem, diariamente, 
em suas atividades profissionais, diante 
de inúmeros “tradeoffs”, uma vez que 
os recursos públicos são escassos e as 
necessidades públicas, como podemos 
perceber pela mera leitura de um 
jornal, são amplíssimas. O “problema 
econômico fundamental” surge, com 
clareza ainda maior, quando da confecção 
das leis que compõem o chamado “ciclo 
orçamentário5”: o Plano Plurianual (PPA), 
a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
e a Lei Orçamentária Anual (LOA). Afinal, 
são nestes momentos em que se definem 
quais serão as necessidades públicas 
(ilimitadas) que serão atendidas por 
meio do dispêndio de recursos públicos 
(escassos), sendo certo que a opção 
pelo atendimento de determinadas 
necessidades implica, necessária e 
inescapavelmente, no não-atendimento 
de outras tantas necessidades.

A s s i m ,  d i a n t e  d a  f l a g r a n t e 
possibilidade de aplicar os métodos de 
pesquisa da ciência econômica6 aos mais 
diversos ramos do conhecimento, entre 
eles o Direito, é que surge a noção de 
que é possível uma análise econômica 
do Direito, sendo esta “(...) a aplicação 

do instrumental analítico e empírico da 
economia, em especial da microeconomia 
e da economia do bem-estar social, 
para se tentar compreender, explicar 
e prever as implicações fáticas do 
ordenamento jurídico, bem como da lógica 
(racionalidade) do próprio ordenamento 
jurídico (...)”7. Em outros termos: trata-
se de olhar as normas de Direito à luz 
dos postulados do método econômico, 
de maneira a verificar: (i) quais as 
consequências práticas da aplicação de 
uma dada norma jurídica e (ii) que norma 
jurídica deve ser adotada.

Importante destacar que algumas 
das constatações feitas pela Ciência 
Econômica já são, há muito, aceitas pelos 
juristas e pelos legisladores, sendo até 
mesmo utilizadas por estes como parte da 
técnica legislativa. Veja-se, por exemplo, 
a noção de que as pessoas respondem à 
incentivos. Um dos postulados do método 
econômico é o de que, se as pessoas, no 
momento em que decidem sobre a adoção 
de uma ou outra escolha, ponderam 
entre custos e benefícios de cada opção 
ao seu alcance, a criação de um incentivo 
(ou seja, uma redução nos custos ou 
aumento nos benefícios decorrentes 
de uma determinada opção) poderá 
modificar a decisão dos agentes. Esta 
noção econômica de “incentivo” (como 
forma de influenciar as decisões dos 
agentes) nada mais é do que a chamada 
“sanção premial”, inserida em uma noção 
de que o ordenamento jurídico deve, 
além de punir, fomentar determinadas 
condutas, naquilo que Norberto Bobbio 
denominou “função promocional do 
Direito”8.

Caveat lector: a análise econômica do 
Direito não deve, porém, ser considerada 
uma panacéia para todos os males da 

1. No original:  Economics is the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses.  In ROBBINS, Lionel, 
An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, 2nd Ed. Rev. and Ext. London: Macmillan and Co., Limited., 1945, p. 16. Disponível no endereço www.mises.
org/books/robbinsessay2. pdf, acesso em 22/12/2011.
2. MANKIW, N. Gregory.. Introdução à Economia – Princípios de Micro e Macroeconomia, Trad. 2ª Ed. Americana.Rio de Janeiro: Elsevier, 2001, p. 4.3. VICECONTI, Paulo E. 
V. e NEVES, Silvério. Introdução à Economia, 5ª Ed. São Paulo: Frase, 2002, p. 1-2.
3. VICECONTI, Paulo E. V. e NEVES, Silvério. Introdução à Economia, 5ª Ed. São Paulo: Frase, 2002, p. 1-2.
4.  MANKIW, N. Gregory.. Introdução à Economia – Princípios de Micro e Macroeconomia, Trad. 2ª Ed. Americana.Rio de Janeiro: Elsevier, 2001, p. 4.
5. Conforme arts. 165 e seguintes da Constituição da República Federativa do Brasil.
6. A lição é de Sir John Maynard Keynes: ” The Theory of Economics does not furnish a body of settled conclusions immediately applicable to policy. It is a method rather than 
a doctrine, an apparatus of the mind, a technique of thinking, which helps its possessor to draw correct conclusions.”, in Introdução de John Maynard Keynes in HENDERSON, 
Hubert D. Supply and Demand. With Introduction by J. M. Keynes. New York: Harcourt, Brace, 1922, p. V. Disponível em www.gutenberg.org/dirs/1/0/6/1/10612/10612.
txt, acesso em 22/12/2011.
7. GICO JR. Ivo T. Metodologia e Epistemológica da Análise Econômica do Direito, in Economic Analysis of Law Review, V. 1, nº 1, p. 7-32, Jan-Jun, 2010, disponível em www.
ealr.com.br, acesso em 22/12/2011.
8. BOBBIO, Norberto. Da Estrutura à Função: Novos Estudos de Teoria do Direito. São Paulo: Manole, 2007.
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interpretação jurídica. E isso por uma 
razão simples: o método da ciência 
econômica não leva em consideração 
o mérito das “finalidades” pretendidas 
pelos agentes econômicos em suas 
escolhas, ou, em outros termos, “Mesmo 
quando realizando uma análise normativa, 
a AED é incapaz de dizer o que é justo, o 
que é certo ou errado”9, uma vez que 
“Essas categorias [justo, certo e errado] 
encontram-se no mundo dos valores e 
são, portanto, questões subjetivas”10. A 
ciência jurídica, porém, pode – e deve – se 
preocupar com os valores: com aquilo que 
é justo, com o que é certo ou errado, sendo 
esta, inclusive, o seu objetivo principal: 

definir o que é justo, permitindo, com isso, 
a vida em sociedade.

Embora nem sempre o legal tenha 
coincido com o justo11, temos por certo 
que foi a necessidade de reaproximar o 
Direito e sua interpretação dos valores 
éticos que são caros às coletividades e 
aos indivíduos que motivou a “virada 
kantiana”12, colocando a dignidade da 
pessoa humana como vetor central de 
interpretação jurídica e permitindo 
o surgimento do movimento “neo-
constitucionalista”, cujo marco filosófico, 
na lição de Luis Roberto Barroso, combina 
os seguintes elementos: “(...) atribuição 
de normatividade aos princípios e a 

definição de suas relações com valores e 
regras; a reabilitação da razão prática e 
da argumentação jurídica; a formação de 
uma nova hermenêutica constitucional; 
e o desenvolvimento de uma teoria dos 
direitos fundamentais edificada sobre o 
fundamento da dignidade humana (...)”13.

Feitas estas breves considerações, 
a título de contextualização do tema, e 
marcada, conforme exposto, a diferença 
fundamental entre o instrumental da 
análise econômica e a finalidade precípua 
do ordenamento jurídico, bem como o 
imbricamento entre um e outro sistema 
de conhecimentos, sigamos adiante.

AssimetriA dA informAção: o peculiAr mercAdo de cArros usAdos

Em regra, o instrumental da 
ciência econômica permite a 
produção de hipóteses através 
da criação de modelos, onde se 

reduzem as complexas variáveis operantes 
na realidade fática, desprezando-se 
aquelas que não influem de maneira 
significativa no comportamento do 
modelo e levando-se em consideração 
apenas àquelas que são relevantes para a 
questão que se pretende responder.

Um destes modelos corresponde à 
noção de “mercados”, podendo ser estes 
definidos como quaisquer “(...) contextos 
sociais onde a interação entre os agentes 
é livre para realizar trocas por meio de 
barganhas (...)14”, onde, em virtude da 
simplificação pretendida, presume-se 
que todos os agentes econômicos – por 
exemplo, compradores e vendedores de 

um determinado produto/serviço – têm 
pleno conhecimento acerca de todas 
as informações relevantes (qualidade, 
quantidade, preço, etc.) atinentes aos bens 
objeto de negociação. Como sabemos, 
porém, esta simplificação pode ser válida 
para alguns produtos/serviços, não sendo 
aplicável, contudo, à grande maioria 
deles, ainda mais se considerarmos a 
complexa sociedade de consumo onde 
hoje vivemos.

Face à esta constatação, o economista 
George Akerlof faz surgir a expressão “as-
simetria da informação”15 para designar a 
“falha de mercado”16 que ocorre quando 
“(...) dois ou mais agentes econômicos esta-
belecem entre si uma transação econômica 
com uma das partes envolvidas detendo 
informações qualitativa ou quantitativa-
mente superiores aos da outra parte”17. 

Nestes casos, a alocação dos recursos 
disponíveis para os agentes não será a 
mais eficiente, ou, para utilizar o jargão 
econômico, não será eficiente “no sentido 
de Pareto”18. Em termos mais simples: 
sempre que um dos agentes econômicos 
dispõe de mais, ou de melhores, infor-
mações acerca do objeto da transação 
econômica, uma das partes envolvidas 
– ou, por vezes, em situações de maior 
complexidade, a sociedade como um todo 
– experimentará uma desvantagem.

O exemplo clássico utilizado para 
demonstrar a assimetria da informação é 
o mercado de compra e venda de carros 
usados. Neste mercado bastante peculiar, 
no mais das vezes, os compradores de 
carros usados não têm condições de 
observar a qualidade dos carros que 
pretendem adquirir, não lhes sendo dado 

9. GICO JR. Ivo T. Metodologia e Epistemológica da Análise Econômica do Direito, in Economic Analysis of Law Review, V. 1, nº 1, p. 7-32, Jan-Jun, 2010, disponível em www.
ealr.com.br, acesso em 22/12/2011.
10. GICO JR. Ivo T. Metodologia e Epistemológica da Análise Econômica do Direito, in Economic Analysis of Law Review, V. 1, nº 1, p. 7-32, Jan-Jun, 2010, disponível em www.
ealr.com.br, acesso em 22/12/2011.
11. Já que o positivismo jurídico operou, no dizer de BOBBIO, a separação do ordenamento jurídico do conhecimento moral e dos demais campos de conhecimento, conforme 
BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. 4ª ed. Maria Celeste Cordeiro Leite dos Santos (Trad.). Revisão Técnica de Cláudio De Cicco. Brasília: EdUNB, 1994
12. A expressão é mencionada por TORRES, Ricardo Lobo, Tratado de Direito Constitucional, Financeiro e Tributário, Vol.V, 2ª Ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 140.
13. BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito. O triunfo tardio do Direito Constitucional no Brasil. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 
851, 1 nov. 2005, disponível em: http://jus.com.br/revista/texto/7547, acesso em: 22 dez. 2011.
14. GICO JR. Ivo T. Metodologia e Epistemológica da Análise Econômica do Direito, in Economic Analysis of Law Review, V. 1, nº 1, p. 7-32, Jan-Jun, 2010, disponível em www.
ealr.com.br, acesso em 22/12/2011.
15. Valendo frisar que, no ano de 2001, o citado economista foi agraciado com o Prêmio Nobel de Economia por seu artigo  The Market for Lemons: Quality Uncertainty 
and the Market Mechanism , publicado em 1970 no The Quarterly Journal of Economics.
16. As  falhas de mercado , de acordo com a definição dada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE ocorrem, em tradução livre, quando  
(...) os preços de mercado não refletem o custo de oportunidade social de sua produção ou consumo (...) . Confira-se em http://www.oecd.org/glossary/0,3414,en_2649_37
425_1970394_1_1_1_37425,00.html#m, acesso em 22/12/2011.
17. Conforme verbete  Informação Assimétrica , disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Informa%C3%A7%C3%A3o_assim%C3%A9trica, acesso em 22/12/2011.
18. Vilfredo Pareto (1848-1923) foi o economista italiano que foi um dos primeiros a examinar as implicações do conceito de eficiência. Diz-se que uma determinada 
alocação/distribuição de recursos é eficiente  no sentido de Pareto  quando tal alocação/distribuição não pode ser modificada, para melhorar a situação de um agente, 
sem, no mesmo momento, piorar a situação de outro agente. Confira-se, por todos, VARIAN, Hal R. Microeconomia – Princípios Básicos. Maria José Cyhlar Monteiro (trad.) 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2003, p. 15.
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afirmar se o carro que estão comprando é 
de boa ou de má qualidade, sendo certo, 
porém, que os vendedores, em regra, 
conhecem a efetiva qualidade do veículo 
que pretendem alienar. Nestes casos 
“(...) os compradores têm de adivinhar 
quanto o carro vale”19. Vamos admitir, 
para dar forma ao exemplo, que 100 
(cem) vendedores pretendem receber 
R$ 1.000,00 (um mil reais) por um carro 
de má qualidade e R$ 2.000,00 (dois mil 
reais) por um carro de boa qualidade. 
Na outra ponta, 100 (cem) compradores 
pagarão R$ 1.200,00 (um mil e duzentos 
reais) por um carro de qualidade inferior 
e R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos 
reais) por um bom veículo. 

Considerando que os compradores 
sabem que existem 50 (cinquenta) 
carros de má qualidade e 50 (cinqüenta) 
carros de boa qualidade no mercado, 
e que estes mesmos compradores 
conhecem a qualidade do veículo que 
estão adquirindo, o problema é de 
simples solução: os carros de qualidade 
inferior terão preço entre R$ 1.000,00 e 
R$ 1.200,00 e os melhores carros serão 
vendidos por preços entre R$ 2.000,00 
e R$ 2.400,00. O problema surge quando 
os compradores não podem observar a 
qualidade do que compram. Neste último 
caso, os compradores terão que admitir 
que sua chance de adquirir um veículo de 
boa qualidade é igual a chance de adquirir 
um veículo de má qualidade, o que nos 
leva à um valor esperado, por veículo, de 
R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais)20.

no mercado. Isso reduz o preço que 
elas estão propensas a pagar pelo 
carro médio e, portanto, prejudica 
as pessoas que tentam vender bons 
carros. É essa externalidade que cria 
a falha de mercado.
Os carros com maior probabilidade 
de serem oferecidos para venda são 
aqueles dos quais as pessoas mais 
querem se livrar. O simples fato de 
pôr algo à venda envia um sinal 
para o provável comprador sobre a 
qualidade desse bem. Se itens demais 
de qualidade baixa forem postos à 
venda, isso trará dificuldades para 
que os proprietários de itens de alta 
qualidade vendam seus produtos.21

A lógica por trás do exemplo 
é impecável, e parte dos próprios 
pressupostos da ciência econômica: as 
pessoas, quando em ambiente livre para 
trocas e negociações, agirão de forma a 
maximizar os seus recursos –escassos por 
definição - buscando, para tanto, atuar 
de forma racional, sendo certo que, em 
determinadas situações – como no caso 
da assimetria de informações – a atuação 
concertada dos agentes econômicos – 
cada qual buscando a melhor alocação 
possível dos seus recursos - pode acabar 
causando prejuízos coletivos, em que 
pese as vantagens individuais por eles 
obtidas.

Neste ponto, cabe indagar: como 
o ordenamento jurídico lida com a 
assimetria de informações?

Ora, trata-se, certamente, de um bom 
preço – mas apenas para os vendedores 
de carros de má qualidade! Os vendedores 
de carros de boa qualidade exigem, pelo 
menos, R$ 2.000,00 por carro, o que 
significa dizer que, com este preço, os 
compradores terão, além da morte e dos 
impostos, uma outra certeza: a de que 
estão comprando não um carro, mas um 
“abacaxi”.

Se dermos mais um passo adiante, 
podemos perceber que os compradores, 
cientes de que estarão adquirindo um 
“abacaxi”, não pagarão R$ 1.800,00 por 
carro, mas apenas algo compreendido 
entre R$ 1.000,00 e R$ 1.200,00 (ora, se 
é certo que o carro é de má qualidade, 
não faz qualquer sentido pagar mais 
do que o preço estabelecido para esses 
veículos, qual seja, R$ 1.200,00). Se 
os compradores passarem a oferecer 
este preço de compra (já que estes têm 
absoluta certeza de que estão comprando 
carros de baixa qualidade), somente os 
vendedores de carros de má qualidade 
aceitarão vendê-los (Se o seu carro é de 
boa qualidade, também não faz sentido 
vendê-lo por menos do que o preço 
estabelecido, a saber, R$ 2.000,00). De 
acordo com Hal R. Varian:

(...) O problema é que existe uma 
externalidade entre os vendedores 
de carros bons e de carros ruins. 
Quando uma pessoa resolve tentar 
vender um carro ruim, ela afeta 
as percepções dos compradores 
sobre a qualidade do carro médio 

19. VARIAN, Hal R. Microeconomia – Princípios Básicos. Maria José Cyhlar Monteiro (trad.) Rio de Janeiro: Elsevier, 2003, p. 717
20. Matematicamente, temos: 1/2 R$ 1.200,00 + 1/2 R$ 2.400,00 = R$ 600,00 + R$ 1.200,00 = R$ 1.800,00.
21. VARIAN, Hal R. Microeconomia – Princípios Básicos. Maria José Cyhlar Monteiro (trad.) Rio de Janeiro: Elsevier, 2003, p. 718
22. Colhe-se em Varian que  (...) Se houver externalidades, o mercado não apresentará necessariamente uma provisão de recursos eficiente no sentido de Pareto. Há, no entanto, 
outras instituições sociais, como o sistema legal, ou a intervenção do governo, que podem ‘imitar’ o mecanismo do mercado em algum grau e, portanto, obter eficiência de 
Pareto (...)  in VARIAN, Hal R. Microeconomia – Princípios Básicos. Maria José Cyhlar Monteiro (trad.) Rio de Janeiro: Elsevier, 2003, p. 646

A lei e A AssimetriA dA informAção: o legislAdor como inibidor de “falhas de mercado”

Em regra, quando a Ciência 
Econômica aborda as questões 
afetas às “falhas de mercado”, 
costuma-se afirmar que o 

Estado deve, por meio dos instrumentos 
que tem à sua disposição – como os 
poderes de criar normas cogentes e de 
aplicar sanções – impedir a ocorrência 
destas “falhas” corrigindo o mecanismo 
de mercado a fim de permitir alocações 

de recursos eficientes “no sentido de 
Pareto”22. 

Se a eficiência “no sentido de Pareto” 
significa, como vimos, a impossibilidade 
de melhorar a posição de um agente 
econômico sem piorar a de outro, 
podemos concluir que a “eficiência de 
Pareto” pode ser adotada, na falta de 
um outro critério qualquer, como um 
parâmetro de justiça, ou, melhor ainda, 

que as “falhas de mercado” impeditivas da 
“eficiência de Pareto” são intrinsecamente 
injustas, já que impedem a ótima alocação 
dos recursos econômicos. Se assim é, 
temos que concluir, forçosamente, que 
as situações em que há uma assimetria 
da informação disponível aos agentes 
econômicos devem ser corrigidas pelo 
Estado, de molde a permitir que a 
“eficiência de Pareto” se instale. 
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Este raciocínio,  do ponto de 
vista jurídico-legal, parece encontrar 
confirmação nas diversas normas legais 
vigentes que determinam a disseminação 
das informações relevantes ao mercado 
bem como naquelas que impedem o 
uso de informações privilegiadas ou 
desconhecidas pela outra parte para obter 
vantagens em transações econômicas. Os 
exemplos são variados, e encontradiços 
tanto no âmbito do Direito Privado como 
no âmbito do Direito Público: no que 

Já no que toca às normas proibitivas 
da obtenção de vantagens a partir de 
eventual assimetria da informação, 
podemos mencionar, dentre outras 
tantas, o art. 155, incisos I a III e §§ 
1º a 4º26 da Lei nº 6.404/76 – que 
estabelece o “dever de lealdade” do 
administrador da sociedade anônima 
– o art. 39, incisos IV e V27 do Código 
de Defesa do Consumidor – que declara 
abusivas situações decorrentes da 
assimetria da informação – e, no âmbito 

23. Art. 157. O administrador de companhia aberta deve declarar, ao firmar o termo de posse, o número de ações, bônus de subscrição, opções de compra de ações e 
debêntures conversíveis em ações, de emissão da companhia e de sociedades controladas ou do mesmo grupo, de que seja titular.
§ 1º O administrador de companhia aberta é obrigado a revelar à assembléia-geral ordinária, a pedido de acionistas que representem 5% (cinco por cento) ou mais do 
capital social:
a) o número dos valores mobiliários de emissão da companhia ou de sociedades controladas, ou do mesmo grupo, que tiver adquirido ou alienado, diretamente ou através 
de outras pessoas, no exercício anterior;
b) as opções de compra de ações que tiver contratado ou exercido no exercício anterior;
c) os benefícios ou vantagens, indiretas ou complementares, que tenha recebido ou esteja recebendo da companhia e de sociedades coligadas, controladas ou do mesmo grupo;
d) as condições dos contratos de trabalho que tenham sido firmados pela companhia com os diretores e empregados de alto nível;
e) quaisquer atos ou fatos relevantes nas atividades da companhia.
§ 2º Os esclarecimentos prestados pelo administrador poderão, a pedido de qualquer acionista, ser reduzidos a escrito, autenticados pela mesa da assembléia, e fornecidos 
por cópia aos solicitantes.
§ 3º A revelação dos atos ou fatos de que trata este artigo só poderá ser utilizada no legítimo interesse da companhia ou do acionista, respondendo os solicitantes pelos 
abusos que praticarem.
§ 4º Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembléia-
geral ou dos órgãos de administração da companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do 
mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia.
§ 5º Os administradores poderão recusar-se a prestar a informação (§ 1º, alínea e), ou deixar de divulgá-la (§ 4º), se entenderem que sua revelação porá em risco interesse 
legítimo da companhia, cabendo à Comissão de Valores Mobiliários, a pedido dos administradores, de qualquer acionista, ou por iniciativa própria, decidir sobre a prestação 
de informação e responsabilizar os administradores, se for o caso.
§ 6o Os administradores da companhia aberta deverão informar imediatamente, nos termos e na forma determinados pela Comissão de Valores Mobiliários, a esta e às 
bolsas de valores ou entidades do mercado de balcão organizado nas quais os valores mobiliários de emissão da companhia estejam admitidos à negociação, as modificações 
em suas posições acionárias na companhia.
24. Art. 9° O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança deverá informar, de maneira ostensiva e adequada, a respeito 
da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto.
Art. 10. O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à 
saúde ou segurança.
25. Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoçãodo 
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 
Art. 7o As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte seqüência:
( ...)
§ 2o As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:
I - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório;
II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários; 26. Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à 
companhia e manter reserva sobre os seus negócios, sendo-lhe vedado:
26. Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os seus negócios, sendo-lhe vedado:
I - usar, em benefício próprio ou de outrem, com ou sem prejuízo para a companhia, as oportunidades comerciais de que tenha conhecimento em razão do exercício de 
seu cargo;
II - omitir-se no exercício ou proteção de direitos da companhia ou, visando à obtenção de vantagens, para si ou para outrem, deixar de aproveitar oportunidades de 
negócio de interesse da companhia;
III - adquirir, para revender com lucro, bem ou direito que sabe necessário à companhia, ou que esta tencione adquirir.
§ 1º Cumpre, ademais, ao administrador de companhia aberta, guardar sigilo sobre qualquer informação que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do 
mercado, obtida em razão do cargo e capaz de influir de modo ponderável na cotação de valores mobiliários, sendo-lhe vedado valer-se da informação para obter, para si 
ou para outrem, vantagem mediante compra ou venda de valores mobiliários.
§ 2º O administrador deve zelar para que a violação do disposto no § 1º não possa ocorrer através de subordinados ou terceiros de sua confiança.
§ 3º A pessoa prejudicada em compra e venda de valores mobiliários, contratada com infração do disposto nos §§ 1° e 2°, tem direito de haver do infrator indenização por 
perdas e danos, a menos que ao contratar já conhecesse a informação.
§ 4o É vedada a utilização de informação relevante ainda não divulgada, por qualquer pessoa que a ela tenha tido acesso, com a finalidade de auferir vantagem, para si 
ou para outrem, no mercado de valores mobiliários. 
27. Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: 
(...)
IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou 
serviços;
V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

concerne à normas que determinam a 
disseminação de informações relevantes 
aos agentes econômicos podemos citar o 
art. 157, §§ 1º a 6º23 da Lei nº 6.404/76 
(determinando a disseminação, ao 
mercado, das informações relevantes 
acerca da Sociedade Anônima aberta), 
os arts. 9º e 1024 do Código de Defesa do 
Consumidor, e os arts. 3º e 7º, §2º, incisos 
I e II25 da Lei nº 8.666/93, que disciplina 
o processo licitatório na Administração 
Pública.
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da legislação, afeta compras e contratos 
da Administração Pública (Lei nº 
8.666/93), dentre outros, o art. 9º, 
incisos I a III e §§ 1º a 4º28 - proibindo os 
agentes públicos envolvidos na licitação 
de se aproveitarem das informações 
privilegiadas de que dispõem – o art. 
21, incisos I a III e §§1º a 4º29 - que 
trata da divulgação dos termos do 
certame, visando garantir a simetria 
de informações entre os licitantes, com 

28. Art. 9o Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários:
I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;
II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou 
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;
III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
§ 1o É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa a que se refere o inciso II deste artigo, na licitação de obra ou serviço, ou na execução, como consultor 
ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada.
§ 2o O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua a elaboração de projeto executivo como encargo do contratado ou pelo 
preço previamente fixado pela Administração.
§ 3o Considera-se participação indireta, para fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou 
trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens 
e serviços a estes necessários. 
§ 4o O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos membros da comissão de licitação.
29. Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição 
interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez: 
I - no Diário Oficial da União, quando se tratar de licitação feita por órgão ou entidade da Administração Pública Federal e, ainda, quando se tratar de obras financiadas 
parcial ou totalmente com recursos federais ou garantidas por instituições federais; 
II - no Diário Oficial do Estado, ou do Distrito Federal quando se tratar, respectivamente, de licitação feita por órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou 
Municipal, ou do Distrito Federal; 
III - em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver, em jornal de circulação no Município ou na região onde será realizada a obra, prestado o serviço, 
fornecido, alienado ou alugado o bem, podendo ainda a Administração, conforme o vulto da licitação, utilizar-se de outros meios de divulgação para ampliar a área de 
competição. 
§ 1o O aviso publicado conterá a indicação do local em que os interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação.
§ 2o O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento será: 
I - quarenta e cinco dias para: 
a) concurso; 
b) concorrência, quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada integral ou quando a licitação for do tipo «melhor técnica» ou «técnica e preço»; 
II - trinta dias para: 
a) concorrência, nos casos não especificados na alínea «b» do inciso anterior; 
b) tomada de preços, quando a licitação for do tipo «melhor técnica» ou «técnica e preço»; 
III - quinze dias para a tomada de preços, nos casos não especificados na alínea «b» do inciso anterior, ou leilão; 
IV - cinco dias úteis para convite. 
§ 3o Os prazos estabelecidos no parágrafo anterior serão contados a partir da última publicação do edital resumido ou da expedição do convite, ou ainda da efetiva 
disponibilidade do edital ou do convite e respectivos anexos, prevalecendo a data que ocorrer mais tarde. 
§ 4o Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inqüestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
30. Art. 44.No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas 
e princípios estabelecidos por esta Lei. 
§ 1o É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa ainda que indiretamente elidir o princípio da igualdade 
entre os licitantes. 
31.  Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício 
de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente:
(...)
X - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado;
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, 
apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:
(...)
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente;
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:
(...)
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;
III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo;
IV - negar publicidade aos atos oficiais;
(...)
VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de 
mercadoria, bem ou serviço.

especial atenção ao §4º, que determina 
a republicação do edital,com reabertura 
dos prazos, quando se modificam as 
“regras do jogo” – e o art. 44, º§1º 30 - que 
veda a utilização de elementos sigilosos 
ou reservados que possam “quebrar” a 
isonomia dos licitantes.

Para além de regras aplicáveis em 
relações jurídicas específicas, temos 
também que, regra geral, veda-se ao 
agente público o aproveitamento de 

situações decorrentes de assimetria 
de informações, reputando-se tais atos 
como de improbidade administrativa, 
nos termos da Lei nº 8.429/92, o que 
se percebe, notadamente, nos arts. 9º, 
inciso X, 10, inciso VIII e 11, incisos II, 
III, IV e VII31.

De tudo isto, podemos extrair 
uma singela conclusão: o Direito 
brasileiro, à toda evidência, não admite 
o aproveitamento de situações onde 
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indAgAção finAl: pode o estAdo se comportAr como um vendedor de cArros usAdos?

Como dito inicialmente, mais 
do que apresentar conclusões, 
nosso objetivo é fomentar 
o debate acerca das recém 

promulgadas normas constantes da Lei 
Federal nº 12.462/2011, atinentes ao 
Regime Diferenciado de Contratações 
Públicas – RDC, especialmente a regra 
constante do art. 6º da citada lei, dispondo 
o referido artigo que “Observado o 
disposto no § 3o, o orçamento previamente 
estimado para a contratação será tornado 
público apenas e imediatamente após o 
encerramento da licitação, sem prejuízo 
da divulgação do detalhamento dos 
quantitativos e das demais informações 
necessárias para a elaboração das 
propostas”, sendo certo que o §3º 
mencionado no corpo da regra aduz 
que “Se não constar do instrumento 
convocatório, a informação referida 
no caput deste artigo possuirá caráter 
sigiloso e será disponibilizada estrita e 
permanentemente aos órgãos de controle 
externo e interno”.

Colocando de lado a aparente 
inexistência de sanção específica para 
a eventual violação do sigilo32, a leitura 
da norma em questão parece nos 
encaminhar para a “kafkiana” conclusão 
de que o Estado pretende tornar “sigiloso” 
o orçamento estimado para a contratação 
com vistas a se aproveitar da assimetria 
de informação daí decorrente, uma 
vez que o Estado seria detentor de 
uma informação (o valor estimado 
para aquela contratação, que opera, na 

prática, como limite máximo do valor a 
ser desembolsado pela Administração) 
indisponível aos licitantes. O ordenamento 
jurídico brasileiro, porém, opera sob 
a premissa de que as situações de 
assimetria de informações são injustas, 
e, mais do que isso, imorais, sendo 
que o aproveitamento das vantagens 
decorrentes destas situações pelos 
agentes públicos é considerado violação 
da probidade administrativa.

Por sua vez, a moralidade e a justiça 
são valores sobre os quais se baseiam 
nossas relações jurídicas, ex vi do disposto 
no art. 1º, incisos II e III, 3º, inciso I e 
37, caput33, todos da CRFB, servindo 
estes valores e objetivos albergados pela 
Carta Maior como esteios para a validade 
e para a interpretação da legislação 

infraconstitucional, inclusive daquelas 
regras que determinam a disseminação 
de informações relevantes e a proibição 
da obtenção de vantagens a partir de 
assimetrias de informação.

Assim sendo, impende perguntar: a 
mesma moralidade e justiça que proíbe 
aos agentes econômicos o aproveitamento 
das situações de assimetria da informação 
e determina sua eliminação, pela 
disseminação da informação, permite ao 
Estado CRIAR uma situação de flagrante 
assimetria – ao “esconder” o preço 
máximo que se pagará por tal ou qual 
bem/serviço – e tentar se aproveitar da 
vantagem econômica – menor preço – daí 
decorrente? Em suma: permitiremos ao 
Estado agir como se fosse um vendedor de 
carros usados, “escondendo” informações 
relevantes com vistas à obtenção de uma 
suposta “vantagem econômica”?

Não nos parece, à uma primeira vista, 
que a CRFB tenha adotado uma noção 
“relativa” ou “dualista” de moralidade, 
fazendo valer certas normas morais 
para os particulares e outras normas 
morais, de menor rigor, para o Estado34. 
Diante, porém, da multiplicidade de 
interpretações razoáveis, e em face da 
aparente “excepcionalidade” dos eventos 
regulados pela legislação analisada, 
certamente serão necessárias análises 
mais profundas quanto ao tema em 
questão. Esperamos, pois, com estas 
linhas, ter contribuído para o debate 
do tema, certamente controverso e 
instigante.

haja assimetria de informação, seja no 
âmbito das relações jurídicas privadas, 
seja no âmbito das relações jurídicas 

públicas. Ainda que a ratio legis por trás 
destas normas não tenha considerado 
o raciocínio econômico, percebe-se, 

instintivamente, que a situação de 
assimetria da informação é, na sua 
essência, imoral e, portanto inJustA. 

32. A primeira vista, entendemos ser possível enquadrar a violação de sigilo como ato de improbidade administrativa, conforme art. 11, III, da Lei nº 8.429/92.
33. Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito 
e tem como fundamentos:
(...)
II - a cidadania
III - a dignidade da pessoa humana;
(...)
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
(....)
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)
34. Na verdade, uma leitura atenta da CRFB revelará justamente o contrário: os valores morais impostos por normas jurídicas ao setor público são mAis rigorosos do 
que os valores impostos nas relações privadas.

“

”

A moralidade 
e a justiça 
são valores 
sobre os quais 
se baseiam 
nossas relações 
jurídicas.
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Hoje em dia, a transdiscipli-
naridade da tecnologia de 
geoprocessamento integra 
usuários de diversos setores e 

formações, reunindo em torno da ciência 
chamada “Geomática” todas as disciplinas 
necessárias para a integração de dados 
geográficos.  Também no campo de au-
ditoria, têm sido utilizadas cada vez mais 

O geoprocessamento como 
ferramenta de apoio ao controle 
externo em tempos de globalização

Leonardo Franklin Fornelos  
Engenheiro da 6ª Inspetoria Geral de 
Controle Externo do TCMRJ

Luiz Carlos Teixeira Coelho Filho
Engenheiro da 6ª Inspetoria Geral de Controle Externo do 
TCMRJ, Doutorando em Planejamento Urbano e Regional 
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro

Apresentar o campo da Geomática e suas possíveis aplicações pelos tribunais de 
contas, assim como propor atividades que podem ser realizadas pelo TCMRJ de 
modo a beneficiar suas futuras inspeções e auditorias operacionais, é o objetivo dos 
autores deste trabalho.

1. introdução

ferramentas como sistemas de informação 
geográfica, imagens de sensores remotos, 
mapas, cartas e dados de levantamentos 
GPS.  Além disso, trabalhos pioneiros de 
auditoria operacional têm possibilitado 
a instituições governamentais de audi-
toria verificar a eficácia, eficiência e eco-
nomicidade da geração e uso de dados 
geográficos por parte dos diversos órgãos 

da administração pública.  Este trabalho 
visa a apresentar o campo da Geomática e 
suas possíveis aplicações pelos Tribunais 
de Contas, bem como propor algumas 
atividades que podem ser tomadas pelo 
tribunal de contas do Município do Rio de 
Janeiro  de modo a beneficiar suas futuras 
inspeções e auditorias operacionais.

2. conceitos básicos

Entende-se por geomática 
a aquisição, modelagem, 
análise e gerenciamento de 
dados espaciais.  Por dados 

espaciais, entendem-se aqueles que 
estão referenciados a um sistema de 
coordenadas.  No caso da Geomática, 
interessam mais os dados geográficos: 

aqueles que possuem coordenadas 
espaciais atreladas a um sistema de 
referência da Terra.  Nas mais diversas 
atividades da Geomática, usam-se 
imagens de sensores remotos (como 
imagens de satélite e fotografias 
aéreas), mapas, dados de levantamentos 
topográficos e geodésicos e sistemas de 

informação geográfica.  Tais ferramentas 
são utilizadas para uma miríade de 
aplicações, como planejamento urbano, 
gerenciamento de sistemas de transporte, 
estudos ambientais, projeto de obras 
de engenharia e outras atividades 
profissionais.
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3. A representAção dA terrA

Depois de se ter consagrado 
a ideia de que a Terra 
possui  a lgum t ipo  de 
curvatura, seu primeiro 

modelo geométrico adotado foi a esfera. 
Entretanto, já pelos idos do século XIX, 
sabia-se que o planeta tem um leve 
achatamento em seus polos, causado, 
em grande parte, pela rotação do globo.   
Assim, hoje em dia utiliza-se, como 
modelo para terra, o chamado elipsóide 
de revolução, que é, a grosso modo, 
uma “esfera achatada”.  Ao ser atrelado 
a alguns parâmetros, cria-se o chamado 
sistema geodésico (figura 1).

A s s i m ,  q u a n d o  s ã o  o b t i d a s 
coordenadas de latitude e longitude para 
um determinado ponto na superfície do 
planeta, as mesmas estão referenciadas 
a uma dessas construções geométricas 
simplificadas a fim de facilitar os cálculos 
e aproximar o formato do planeta.  Em 
todo o mundo (inclusive no Brasil), há 
pontos de coordenadas de alta precisão 
marcados no terreno com um pequeno 
disco metálico, a partir dos quais pode-
se calcular outras coordenadas por 
meio de levantamentos topográficos e 
por rastreador GPS (Global Positioning 
System).

Hoje em dia, caminha-se para uma 
unificação dos diferentes sistemas 
geodésicos, permitindo que coordenadas 
obtidas no sistema padrão do sistema 
GPS, por exemplo, não precisem de 
conversão para sua utilização no sistema 
geodésico brasileiro (figura 2). 

Já a altitude é calculada em referência 
ao chamado geóide, que coincide, na 
superfície marinha, com o chamado “nível 
médio dos mares”.  Por isso é comum 
dizer que uma altitude está em referência 
ao “nível do mar”.  Normalmente, para 
obter com precisão a altitude de um 
lugar, é preciso utilizar como referência 
um dos pontos de altitude conhecida, 
obtidos por nivelamento em relação a 
um marégrafo de precisão, onde o nível 
médio dos mares é continuamente 
calculado baseando-se em médias 
históricas. (figura 3)

Fig. 1 - Sistema geodésico 
Fonte: Grupo de Pesquisa GNSS do Real Observatório Belga

Fig. 2 - Rastreador GPS de precisão com antena. 
Fonte: Ashtech

Fig. 3 - Geóide e altitude.
Fonte: Esri
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A l é m  d e  l e va n t a m e n t o s 
t o p o g r á f i c o s  f e i t o s 
tanto com instrumentos 
mais tradicionais,  como 

teodolitos, níveis e estações totais, 
também podem ser adquiridos dados 
sobre a superfície terrestre através de 
sensores remotos.

O  sensoriamento remoto é  a 
“ciência que estuda a aquisição de 
informação sobre objetos remotos por 
meio de sensores” (NOVO, 1992).  Essa 
informação é representada por meio 
de imagens, que são representações 
gráficas da intensidade de energia 
captada pelo sensor para determinada 
região .   Dentro  do  concei to  de 
sensoriamento remoto, insere-se 
a fotogrametria, que se ocupa da 
obtenção sobretudo de informação 
tridimensional (coordenadas) a partir 
dessas imagens.  Quando se possui 
estereoscopia (duas cenas tomadas do 
mesmo lugar, sob ângulos diferentes), 
é possível a restituição da altitude do 
terreno. É possível fazê-la por meio 
de fotografias aéreas, outros sensores 
aerotransportados, além de imagens 
de alguns satélites.

A s  i m a g e n s  t a m b é m  p o d e m 
ser utilizadas como fonte de dados 
temáticos, como classificação de usos 
do solo, acompanhamento temporal 
de variações sazonais da natureza, 
verificação de expansão da atividade 
humana em áreas naturais, entre 
outras.

A l é m  d e  i m a g e n s  o b t i d a s  a 
partir de sensores fotográficos e de 
radar montado em avião, também 
são bastante utilizadas imagens de 
satélites.  Dependendo da altura de voo e 
características da câmera, possuem uma 
variedade de resoluções apropriadas 
a  diferentes f ins (meteorologia , 
cartografia, monitoramento ambiental, 
planejamento urbano etc.).  Quanto 
maior for sua resolução espacial, mais 
detalhes serão perceptíveis, porém a 
área coberta geralmente é menor.

E m  o u t ro s  c a s o s ,  fa l a - s e  d e 
resolução radiométrica ,  que é a 

4. sensoriAmento remoto

Figura 4:  Par estereoscópico de fotografias sobre a área do Maracanã. 
Fonte: Coelho & Brito, 2007

capacidade de se obter imagens numa 
maior quantidade de bandas ou de 
resolução temporal, que é o intervalo 
de tempo entre sucessivas tomadas da 

Figura 5:  Diferentes imagens de sensores remotos com 
aplicações diferenciadas: GOES, Landsat, CBERS, Ikonos 
e fotografia aérea. 
Fonte: INPE

mesma região pelo sensor.  Escolhe-se 
uma resolução maior ou menor de 
acordo com as aplicações desejadas.
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Figura 6: Bandas do satélite Landsat, mostrando sua resolução radiométrica (bandas 
azul, verde, vermelho, infravermelho próximo, duas no infravermelho médio e 
infravermelho distante).  Quanto mais imagens cobrindo diferentes bandas do espectro 
eletromagnético, maior é a resolução radiométrica. 
Fonte: NASA 

Figura 7: Extrato da carta SE-24-Y-A “Governador Valadares” 1:250.000 editada pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Ma p a s  e  c a r t a s  s ã o 
representações gráficas 
da superfície terrestre.  
Neles, as coordenadas de 

diferentes objetos são projetadas em 
uma superfície plana.  Existem diversas 
formas de projetar tais coordenadas, 
levando a diferentes tipos de produtos.  
Algumas projeções cartográficas 
famosas são: cônica, azimutal, de Peters, 
de Mercator, transversa de Mercator 
etc. Cada uma delas tem propriedades 
específicas, e é utilizada de acordo 
com a aplicação final desejada.  Como 
o planeta é tridimensional, e o mapa 
é plano, algum tipo de deformação 
existirá nesse processo. É importante 
então selecionar determinado sistema 
d e  p ro j e ç ã o  q u e  m i n i m i z e  t a i s 
deformações.

A diferença entre mapas e cartas 
reside no fato de os mapas em geral 
representarem determinada área ou 
feição por inteiro, enquanto as cartas 
representam tais atributos em pedaços, 
que são ligados segundo determinado 
projeto. A escala de um mapa ou carta 
representa a proporção matemática 
entre os elementos na carta e no 

5. cArtogrAfiA

terreno. Assim, em uma escala 1:50000, 
os elementos representados na carta 
são 50 mil vezes menores que no 
terreno. Um trecho de estrada de 2 cm, 
neste mesmo exemplo, apresenta, no 
terreno, uma extensão de 1000 m. 

Hoje em dia,  vive-se a era da 

cartografia digital, ou seja, a cartografia 
apoiada por computador.  Mapas digitais 
podem integrar imagens e arquivos 
vetoriais (como por exemplo, arquivos 
CAD - Computer Aided Design).  Uma 
evolução dessa tecnologia é chamada 
sistema de informação geográfica.
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7. geomáticA no plAneJAmento e gestão públicos

Um exemplo  muito  bem 
sucedido de Sistema de 
Informação Geográf ica 
t o t a l m e n t e  o n  l i n e 

é o i3GEO, do Ministério do Meio 
Ambiente.  Trata-se de um aplicativo 
que permite o acesso e a análise 
de bancos de dados de informação 
geográfica através da web.  O sistema 
é um software livre, utiliza padrões 
de interoperabilidade e foi construído 
sobre a plataforma livre MapServer.  
Ele permite que usuários possam 
acessá-lo inteiramente via navegador 
(como Firefox ou Internet Explorer).  
Pode ser instalado e utilizado por 
qualquer instituição sem custos.

E n t re  a s  f u n c i o n a l i d a d e s  d o 
sistema, pode-se elencar a visualização 
de diferentes camadas de dados, 
geração de gráficos, análise de dados 
tabulares e operações espaciais.  No 
website http://mapas.mma.gov.br, é 
possível ver o i3GEO em ação, tanto 
com camadas de dados geográficos 
de agências governamentais (como 
as malhas de municípios do IBGE e 
os mosaicos de imagens do satélite 
Landsat do INPE) quanto com as bases 
de imagens e logradouros do Google 
(Figura 8).

No âmbito do Município do Rio de 
Figura 8 - Captura de tela do i3GEO em ação, exibindo algumas camadas de bases 
geográficas do Brasil. 
Fonte: Ministério do Meio Ambiente

Janeiro, existe o Armazém de Dados, 
coordenado pelo Instituto Municipal 
de Urbanismo Pereira Passos (IPP).  
No website http://portalgeo.rio.rj.gov.
br, é possível encontrar uma série de 
aplicativos que permitem exibição e 
simples análises de dados referentes à 
cidade do Rio de Janeiro.  Por exemplo, 
é possível acessar informações do 
censo 2000 do IBGE, bairros cariocas, 

logradouros, mosaicos de imagens da 
municipalidade e limites de unidades 
de conservação.  O IPP produz tanto as 
bases cartográficas do cadastro urbano 
municipal (ou seja, as plantas de base 
do mapeamento municipal) quanto 
alguns sistemas de informações 
geográficas que permitem aos seus 
técnicos executar análises baseadas 
na localização (Figura 9).

6. SiStemaS de informação GeoGráfica (SiG)

Sistemas de informação são 
encontrados diariamente no 
mundo de hoje: sistemas de 
contas de bancos, a Internet, 

sistemas de distribuição de luz, gás, 
água e telefone etc. Já um sistema de 
informação geográfica apresenta uma 
componente a mais: a informação 
geográfica.  Nele, todos os dados são 
atrelados à sua localização espacial. Esse 
fator abre um leque de possibilidades 
diversas, como a produção de mapas 
temáticos e criação de consultas e 
análise espacial de diferentes tipos 
de dados.  O georreferenciamento dos 
mesmos permite que sejam interligados 

automaticamente. 
Assim,  num SIG,  cada objeto 

contém, além das diversas informações 
relacionadas a ele, um valor referente 
à sua posição no espaço.  E análises 
complexas de caráter espacial podem 
ser executadas a partir desses dados, 
levando a um benefício na escolha de 
medidas a serem tomadas por parte 
do gestor.

Depreende-se que a ferramenta 
SIG é, muito mais que qualquer coisa, 
um auxiliador da tomada de decisões. 
A mente humana tem certa dificuldade 
em realizar análises espaciais de 
grande porte, e é aí que entra o SIG.  

Com o advento das tecnologias web, 
é possível inclusive implementar 
sistemas de informação geográfica 
que podem ser executados na janela 
de um navegador.  O desenvolvimento 
de SIGs com licenças livres também 
permitiu a vários órgãos, entidades e 
associações implementar bancos de 
dados geográficos e disponibilizá-los 
para visualização, consulta e análise 
em ambiente on line, contribuindo para 
a democratização da informação.  No 
tópico a seguir, serão descritos alguns 
exemplos concretos de sistemas de 
informação geográfica utilizados na 
administração pública.
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Figura 9 - Captura de tela do aplicativo de exibição de mosaicos de ortofotos do ano 2000. 
Fonte: Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos

O  T r i b u n a l  d e  C o n t a s  d o 
Município do Rio de Janeiro também 
desenvolveu iniciativa que utiliza 
ferramentas da geomática para o 
aprimoramento do controle externo 
da administração pública.  Trata-
se de arquivo em kml (formato de 

Figura 10 - Captura de tela do aplicativo de catalogação geográfica de obras inspecionadas pelo TCMRJ 
Fonte: TCMRJ

intercâmbio de dados geográficos 
para aplicativos do Google)  com 
a posição geográfica e  banco de 
d a d o s  i n fo r m a t ivo  d e  t o d a s  a s 
obras, contendo informações como: 
situação (Aceita Definitivamente, 
Aceita Provisoriamente, Suspensa, 

Em Licitação, Em Andamento etc), 
Grupo (Bacias Hidrográficas, Cidade 
da Música, Esgoto Sanitário, Esporte 
e  l a zer,  M on u men tos  etc) ,  T ip o 
( C o n s t r u ç ã o ,  E s t u d o  e  P ro j e to , 
Manutenção etc), e outras que se 
fizerem necessárias (Figura 10).



96 janeiro 2012 - n. 49    Revista TCMRJ    Revista TCMRJ    n. 49 - janeiro 2012

A
R

T
IG

O

janeiro 2012 - n. 49    Revista TCMRJ    Revista TCMRJ    n. 49 - janeiro 2012

Figura 11 - Exemplo de Classificação semiautomática de Imagem Landsat-TM. 
Fonte: Embrapa.

8. exemplos de ferrAmentAs de geomáticA no Apoio A AuditoriAs operAcionAis

8.1. uso de sensoriamento 
remoto em auditoria de áreas de 

preservação ambiental

No município do Rio de Janeiro, 
haja vista o crescente processo 
de urbanização causado pela 
maior demanda de moradias 

e encarecimento dos imóveis existentes, 
tem se intensificado a invasão de áreas 
protegidas na cidade. Este fato está 
intimamente ligado à deficiente fiscalização 
pelo poder público em relação a tais 
ocupações ilegais, aliado à dificuldade de 
identificação precisa das áreas ocupadas.

Fa z- s e  e n t ã o  n e c e s s á r i o  u m 
a c o m p a n h a m e n t o  c o n s t a n t e  e 
atualizado das fronteiras das Unidades 
de Conservação (UC) existentes; no 
entanto, devido às grandes dimensões 
territoriais do município e eventual falta 
de segurança para visitas constantes 
em diversas áreas invadidas, este 
acompanhamento fica severamente 
prejudicado.

Dessa maneira, o uso de imageamento 
remoto se mostra uma excelente 
ferramenta para tal acompanhamento; 
o uso de fotografias aéreas ou imagens 
de satélite com resolução espacial 
submétrica analisadas em ambiente 
SIG permitem visualização e medição 

detalhadas de eventuais focos de 
ocupação e/ou supressão vegetal 
dentro dos limites das UCs. É possível 
ainda identificar e classificar o tipo 
de uso do solo presente na área em 
ambiente computacional e de diferentes 
formas, sejam elas supervisionadas 
(manuais e semiautomáticas) ou não 
supervisionadas (automáticas).

O  p ro c e s s o  d e  c l a s s i f i c a ç ã o 
de imagens se resume na extração 
de informação em imagens digitais 
para reconhecimento de padrões e 
objetos homogêneos (figura 11). Em 
sensoriamento remoto, a classificação de 
imagens é utilizada para mapear áreas 
da superfície terrestre que apresentam 
um mesmo significado (Meloni, 2009).

Os seguintes exemplos, retirados do 
estudo “Uso do Solo: Comparativo entre 
áreas urbanizadas dos anos de 2004 e 
2009”, publicado pelo Instituto Pereira 
Passos, expõem a funcionalidade desta 
ferramenta. Através da classificação de 
ortofotos tomadas nos anos de 2004 e 
2009(figura 12), é possível identificar 
a mudança do tipo de uso do solo ao 
longo deste período e quantificação 
das áreas que sofreram algum tipo 
de transformação. Tais informações 
podem servir como instrumento para 
o planejamento de intervenções pelo 
poder público nestas áreas, de modo 

a conter ocupações ilegais e eventuais 
supressões de cobertura vegetal 
nativa.

O cruzamento das informações 
derivadas do mapeamento de uso 
e cobertura do solo com uma base 
cartográfica atualizada e topologicamente 
consistente em ambiente SIG permite a 
rápida identificação dos logradouros 
onde se localizam as áreas em processo 
de antropização, diminuindo o tempo de 
resposta dos órgãos competentes para 
a elaboração de ações corretivas, além 
da maior facilidade de identificação dos 
eventuais infratores, com o levantamento 
dos proprietários dos lotes onde se 
processa a irregularidade.

Tal processo é ilustrado na figura 
13 onde, através do cruzamento de 
informações, verificou-se que houve um 
avanço da área urbana nos limites do 
Parque Estadual da Pedra Branca, Zona 
Oeste do município do Rio de Janeiro, 
com a supressão de áreas verdes para a 
criação de condomínios residenciais.

Estas informações auxiliam o 
trabalho de auditoria, onde, com a 
identificação dos eventuais focos de 
antropização, pode ser questionada a 
atuação do órgão responsável e alvo 
da auditoria em relação à realização 
de intervenções para reversão das 
agressões ao meio ambiente.
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Figura 13 - Perda de cobertura arbórea nos limites do Parque Estadual da Pedra Branca. 
Fonte: IPP

Figura 12 - Movimento de expansão urbana no bairro de Paciência, município do Rio de Janeiro. 
Fonte: IPP
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Figura 14 - Obtenção do mapa de susceptibilidade a escorre-
gamentos do Maciço da Tijuca. 
Fonte: GEO-RIO

Figura 15 -  Superposição da Carta de susceptibilidade a escorre-
gamentos sobre imagem de satélite.

8.2. uso de geoprocessAmento em AuditoriA de áreAs de risco geotécnico

Os acidentes geológicos ur-
banos associados aos escor-
regamentos são, dentre os 
acidentes ambientais, os que 

provavelmente mais têm provocado 
mortes no Brasil (Cerri, 1993; Macedo & 
Akiossi, 1996). Já a cidade do Rio de Janei-
ro, famosa pelo seu relevo de contrastes 
marcantes, com grupos montanhosos 
e pequenas serras em meio a extensas 
planícies, foi marcada por uma forma 
desordenada e desigual de ocupação, o 
que levou grande parte da população a 
fixar moradia em áreas impróprias, como 
as encostas das montanhas.

Tal padrão de ocupação, aliado a 
grandes eventos pluviométricos e um 
comportamento heterogêneo dos terrenos 
da cidade forma um cenário de extrema 
vulnerabilidade para parte da população. 
Faz-se assim necessária a avaliação 
das características destes terrenos 

e a identificação da susceptibilidade 
e da situação geradora dos riscos de 
escorregamentos, de modo a promover 
um melhor gerenciamento por parte 
do poder público e evitando danos 
físicos e consequências sobre a vida 
humana e bens privados, públicos e 
coletivos. Destaca-se nesse sentido o 
Programa de Mapeamento Geológico em 
encostas do município do Rio de Janeiro, 
promovido pela Fundação GEO-RIO. Uma 
de suas iniciativas foi a geração de um 
mapeamento de susceptibilidade aos 
movimentos de massa gravitacionais 
para as encostas da cidade do Rio 
de Janeiro utilizando uma avaliação 
multicriterial (figura 14), através 
da combinação em ambiente SIG de 
diferentes mapeamentos (Declividade, 
Geomorfologia das Encostas, Uso do 
Solo, Geologia e Geotecnia).

Mapeamentos como a carta de 

susceptibilidades a escorregamentos 
podem ser considerados como uma 
primeira estratégia no processo de 
tomada de decisões pelo poder público. 
Sua natureza complementar permite a 
avaliação de questões tanto em áreas 
atualmente ocupadas quanto na avaliação 
de vetores de crescimento urbano.

Assim como tais mapeamentos servem 
como ferramenta auxiliadora aos gestores 
públicos, os mesmos também podem 
auxiliar o processo de auditoria pública: 
com a superposição de informações em 
ambiente SIG (como a visualização da 
Carta de susceptibilidades sobre uma 
fotografia aérea), é possível ao auditor 
verificar a situação das encostas de uma 
determinada ocupação urbana (figura 15) e 
inspecionar, junto ao órgão responsável, os 
programas executados para minimização 
dos riscos nas áreas consideradas como 
de alta susceptibilidade.
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10. conclusão

O u s o  d e  s i s t e m a s  d e 
i n fo r m a ç ã o  g e o g rá f i c a 
pode melhorar em diversos 
aspectos os trabalhos de 

auditoria governamental exercidos pelos 
tribunais de contas, já que os mesmos 
auxiliam o poder legislativo na atividade 
de controle externo da administração 
pública.  Isso inclui diversos órgãos e 
entidades cujas atividades têm uma 
forte interação com o uso e a produção 
de informação geográfica.

Destaca-se, nesse sentido, a iniciativa 
do Tribunal de Contas do Município do 
Rio de janeiro com a adoção de um 
sistema de visualização e consulta 
espacial das atividades de auditoria de 
obras e visitas a escolas baseado em 

Google EarthTM. Contudo, tal iniciativa 
poderia contemplar não apenas tais 
atividades em específico, mas também a 
implementação de sistema com funções 
de análise geográfica mais complexas.

Ta m b é m  n a s  a t i v i d a d e s  d e 
auditoria, análises com ferramentas 
de geoprocessamento poderiam 
ser empregadas para confrontar 
os resultados obtidos pelos órgãos 
e entidades jurisdicionadas com a 
atividade de auditoria exercida pelo 
Tribunal. Alguns exemplos que podem 
ser citados são: 

o acompanhamento dos contratos de • 
reflorestamento executados no âmbito 
da Secretaria de Meio Ambiente 
mediante o processamento de imagens 

de satélite de alta resolução;
a  e s p a c i a l i z a ç ã o  d e  d a d o s • 

socioeconômicos para a determinação 
de áreas de maior necessidade na 
implantação de unidades de saúde 
e educação, a fim de verificar se 
as mesmas estão em concordância 
com as prioridades dos respectivos 
órgãos; 

análise espacial das redes de • 
transporte urbano com o intuito 
de observar se políticas públicas 
n e s s a  á r e a  i n c e n t i v a m  u m a 
melhor distribuição dos modais de 
transporte.

Além dessas e de outras aplicações 
em que o geoprocessamento demonstra 

9. AuditoriAs do uso de informAção geográficA por órgãos e entidAdes do governo

Ou t r a  p o s s i b i l i d a d e  d e 
relevância é realizar auditoria 
operacional que examine se 
determinada estratégia de 

uso de informação geográfica tem 
sido levada adiante de acordo com os 
critérios de economicidade, eficiência, 
eficácia e efetividade.  Neste caso, o SIG 
deixa de ser uma ferramenta de apoio 
ao auditor e passa a ser o próprio objeto 
de auditoria.

Por falta de integração entre órgãos 
e entidades da administração pública, 
muitas vezes há redundância e falta 
de comunicação no compartilhamento 
e aquisição de dados geográficos e 
ferramentas de processamento da 
informação geográfica.  Também há, 
por vezes, o subaproveitamento da 
estrutura de pessoal existente, que 
poderia realizar análises geográficas 
mais avançadas se tivesse sido treinado 
mais eficientemente.  Além disso, 
há uma série de outras variáveis 
que determinam se há um maior ou 
menor aproveitamento dos recursos, 
pessoal e tempo empregados no uso de 
informação geográfica na administração 
pública.

O Escritório de Auditoria Nacional 
do Reino Unido (National Audit Office 
UK) desenvolveu uma metodologia 
inovadora a fim de determinar se o 

Departamento de Assuntos Alimentares, 
Rurais e Ambientais estava empregando 
da melhor maneira possível os cerca 
de 39 milhões de libras empregados 
no desenvolvimento de uma estratégia 
unificada de informação geográfica.  Em 
sintonia com o conceito de auditoria 
operacional, a metodologia não apenas 
verificou se os recursos estavam sendo 
empregados de acordo com o orçamento, 
mas também observou se o departamento 
estava “obtendo os melhores resultados 
possíveis com os investimentos em tal 
estratégia de geoinformação”. O foco 
da auditoria em particular foi sobre 
“políticas e estratégias, governança, 
usos operacionais e pessoas”.  Foram 
entrevistados ,  em um primeiro 
momento, usuários de tecnologias de 
geoinformação dentro da estrutura do 
departamento e órgãos subordinados.  
Em seguida, foram executadas visitas, 
como estudo de caso, em dois órgãos 
do departamento: a Agência Ambiental 
e a Organização de Gerenciamento 
Marinho.  Também foram entrevistados 
“stakeholders”: representantes de 
órgãos e entidades públicos e privados 
que sejam usuários ou tenham interesse 
na informação gerada e utilizada pelo 
Departamento.  Os “stakeholders” 
forneceram documentos e análises 
técnicas com indicadores a serem 

utilizados na mensuração dos dados 
fornecidos pelo órgão auditado.  Ao 
final da metodologia, foi possível a essa 
entidade de auditoria destacar boas 
práticas na condução da política de 
informação geográfica do Departamento, 
bem como localizar falhas no processo 
e apontar recomendações para sua 
melhor condução.

Já o Escritório Federal de Auditoria 
da Suíça realizou auditoria sobre toda 
a estratégia federal de geoinformação, 
executada no órgão produtor de bases 
cartográficas: SwissTopo.  Neste caso, a 
metodologia levou em conta a avaliação 
de todo o processo de produção das 
bases de dados sobre as quais diversos 
órgãos, empresas e usuários realizam 
suas operações de obtenção e análise de 
informação geográfica.  Ou seja, trata-
se dos mapas e cartas do mapeamento 
sistemático, em formato digital.  A 
auditoria enfatizou a necessidade de 
implementação de maior padronização 
na produção de dados geográficos, 
maior harmonização na política de 
preços de venda dos produtos digitais 
e melhor coordenação da produção de 
tais dados entre diferentes cantões.  
Também recomendou medidas a serem 
tomadas pela jurisdicionada a fim de 
que tal implementação ocorresse da 
forma mais segura possível.
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ser de grande valia no apoio às 
atividades de auditoria operacional e 
de conformidade, convém ressaltar que 
também é interessante a execução de 
auditoria operacional sobre a própria 
produção e disseminação de dados 
geográficos. Com isso, os tribunais de 
contas também poderiam se certificar 

se os órgãos produtores de dados 
geográficos têm exercido sua atividade-
fim de produção e distribuição de 
informações geográficas de qualidade, 
segundo a demanda tanto dos demais 
órgãos e entidades da administração 
pública quanto do público em geral.  
Também poderiam analisar se a 

geoinformação gerada e disseminada 
atende aos critérios de economicidade, 
eficiência, eficácia e efetividade.  Assim, 
o Sistema de Controle Externo poderá 
plenamente utilizar a geomática tanto 
como ferramenta quanto como objeto 
de auditoria, acrescendo mais qualidade 
às suas atividades.
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Inicialmente, compete rememorar o 
disposto na legislação pátria acerca 
do direito às férias, bem como a 
interpretação deste pela doutrina.

A Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988 prevê dentre os direitos 
dos trabalhadores urbanos e rurais, 
arrolados no art. 7º, o de gozar “férias 
anuais remuneradas com, pelo menos, 
um terço a mais do que o salário normal” 
(inciso XVII). No que diz respeito aos 
servidores ocupantes de cargo público, 
tal direito encontra-se assegurado pelo § 
3º do art. 39 daquela Carta.

No âmbito desta Comuna, a Lei 

Beatriz Lopes Araujo Tavares
Assessora-jurídica do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

A indenização por férias 
não gozadas nas hipóteses 
de desligamento do serviço 
público municipal

O presente estudo, elaborado a partir de um caso 
concreto, objetiva traçar o histórico a respeito da 
concessão de indenização por férias não gozadas 
de servidor público que venha a se desligar 
dos quadros da municipalidade, levando-se em 
consideração o entendimento firmado ao longo dos 
anos tanto pelo Órgão Jurídico Central da Comuna, 
qual seja, a Procuradoria Geral do Município do 
Rio de Janeiro – PGM/RJ, quanto por esta Corte 
Municipal de Contas e pelo Poder Judiciário.

Orgânica do Município do Rio de Janeiro 
garante o direito às férias anuais em seu 
art. 178. Já o Estatuto dos Funcionários 
Públicos – Lei nº 94/79 – determina 
que o servidor, após o primeiro ano de 
exercício, terá direito a 30 (trinta) dias 
ininterruptos de férias por ano, de acordo 
com escala própria (art. 78 e ss.1). 

As férias destinam-se ao descanso 
periódico, em proveito do serviço público e 
do próprio servidor, posto que objetivam a 
preservação de sua saúde física e mental. O 
pagamento do terço constitucionalmente 
previsto não tem por fim contribuir para 
o aumento do patrimônio do servidor; ao 

contrário, destina-se a lhe proporcionar 
melhor condição financeira para custear 
as atividades inerentes ao período de 
descanso. 

De acordo com Valentin Carrion2, “o 
descanso anual remunerado é consagrado 
em todas as legislações por razões médicas, 
familiais e sociais. No Brasil é princípio 
constitucional e está previsto em Convenção 
Internacional da OIT (n. 52, D. 3.232/38; n. 
132, D. 3.197/99)”. 

Ordinariamente, com escopo de 
preservar a finalidade do instituto, as 
férias devem ser gozadas durante o 
período concessivo, ou seja, no prazo 

1. do direito às fériAs

1. Art. 78. O funcionário gozará 30 (trinta) dias ininterruptos de férias por ano, de acordo com a escala para este fim organizada pelo chefe da unidade administrativa a 
que estiver subordinado e comunicado ao órgão competente.
§ 1º É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao trabalho.
§ 2º Somente depois do primeiro ano de exercício adquirirá o funcionário direito a férias, as quais corresponderão ao ano em que se completar esse período.
§ 3º A escala de férias poderá ser alterada de acordo com as necessidades do serviço, por iniciativa do chefe interessado, comunicada a alteração ao órgão competente.
(...)
Art. 80. É proibida a acumulação de férias, salvo imperiosa necessidade do serviço, não podendo a acumulação, nesse caso, abranger mais de 2 períodos.
Parágrafo único. Haverá presunção de impedimento decorrente da necessidade de serviço, quando o funcionário deixar de gozar férias.
Art. 81. As férias somente poderão ser interrompidas por imperiosa necessidade do serviço.
2. CARRION, Valentin. Comentários à CLT. 34 ed. Atualizada. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 153.
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máximo de até doze meses posteriores ao 
período em que o servidor tiver adquirido 
o direito. Nesse sentido, manifestou-se o 
Ministro do Tribunal de Contas da União, 
Adhemar Guisi, ao proferir seu voto na 
Decisão nº 110/1999:

voto do ministro relator:
A legislação que disciplina o 
assunto não permite a acumulação 
de férias por mais de dois períodos, 
mesmo no caso de necessidade do 
serviço. É o que prescreve a Lei 
nº 8.112/90 e era, igualmente, o 
que previa a já revogada Lei nº 
1.711/52. A não observância deste 
prazo traz para a administração a 
obrigação de reparar o servidor na 
forma de pecúnia, e para evitar tal 

contingência, deve o administra- 
dor zelar pelo cumprimento 
d a q u e l e  p ra z o ,  i n c l u s ive 
compelindo os servidores a se 
afastarem do serviço sempre que 
se fizer necessário (observe-se 
que a definição do período em que 
as férias serão usufruídas deve 
compatibilizar os interesses dos 
servidores com aqueles próprios 
da administração). 2.Indiscutível 
o descaso dos responsáveis pelo 
TRE/SP, dessarte, ao possibilitar 
que servidores permanecessem até 
quinze anos, de forma ininterrupta, 
sem oficialmente gozarem suas 
férias. Penso, inclusive, que teria 
sido apropriada a aplicação de 

multa a tais administradores, 
sanção não mais cabível nesta 
etapa por configurar o reformatio 
in pejus. (...)
No entanto, há casos em que o 

usufruto do direito dentro do período 
concessivo pode tornar-se inviável a vista 
de declarada imperiosa necessidade do 
serviço ou de sua presunção. Nessas 
situações, compete a cada órgão cuidar 
para que seus servidores não ultrapassem 
o limite legal de acumulação estabelecido 
pelo art. 803 da Lei nº 94/79, qual seja, de 
02 (dois) períodos. 

Situação distinta observa-se quando a 
impossibilidade de gozo do afastamento 
remunerado se dá por desligamento do 
serviço público.

3. Art. 80. É proibida a acumulação de férias, salvo imperiosa necessidade do serviço, não podendo a acumulação, nesse caso, abranger mais de 2 períodos.
Parágrafo único. Haverá presunção de impedimento decorrente da necessidade de serviço, quando o funcionário deixar de gozar férias.
Art. 81. As férias somente poderão ser interrompidas por imperiosa necessidade do serviço.
4. Vide parágrafo único do art. 80 do Estatuto dos Funcionários Públicos – Lei nº 94/79.
5. CARRION, Valentin. Ob. cit., p. 145.
6.  Art. 178. O servidor público municipal poderá gozar licença especial e férias na forma da lei ou de ambas dispor sob a forma de direito de contagem em dobro para 
efeito de aposentadoria ou tê-la transformadas em pecúnia indenizatória, segundo sua opção. (trecho declarado inconstitucional pelo TJ/RJ).

2. dA indenizAção por fériAs não usufruídAs 

A indenização por férias não 
usufruídas tem lugar nas 
hipóteses em que o servidor, 
desligado do serviço público 

por motivo de exoneração, demissão 
ou aposentadoria, não tenha gozado os 
períodos de repouso a que teria direito 
pelo exercício regular de suas funções.

Mister ressaltar que, a indenização não 
se opera por eleição do servidor, mas 
sim em caráter substitutivo à ausência 
do regular exercício de um direito. Isto é, 
presume-se que o trabalho desenvolvido 
pelo servidor em período em que poderia 
descansar se faz por necessidade do 
serviço4; de modo que, quando o gozo 
do direito já não puder mais se efetivar, 
implementar-se-á o ressarcimento 
financeiro dos prejuízos causados, sob 

pena de ser configurado locupletamento 
indevido do estado.

Convém advertir que a indenização 
por férias não usufruídas não se confunde 
com a possibilidade de sua conversão 
em pecúnia. A conversão de férias em 
pecúnia é uma faculdade aos servidores 
em atividade ,  que somente pode 
ser deferida se amparada por norma 
específica contendo sua previsão. Ainda 
assim, a possibilidade de conversão de 
todo o período de férias em dinheiro é 
inteiramente rechaçada pela doutrina5, sob 
pena de ferir o intuito do instituto, qual seja 
a preservação da saúde do trabalhador.

Corroborando tal entendimento, o art. 
143 da Consolidação das Leis do Trabalho 
apenas faculta ao empregado “converter 
1/3 (um terço) do período de férias a que 

tiver direito em abono pecuniário, no valor 
da remuneração que lhe seria devida nos 
dias correspondentes.”.

Já a Lei Orgânica do Município do Rio 
de Janeiro possibilitava em seu o art. 1786 
a conversão do período das férias em 
pecúnia. Contudo, a parte que continha 
tal previsão foi declarada inconstitucional 
pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça, 
por meio da Representação nº 26/90, cujo 
acórdão foi publicado em 24.06.2002 no 
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, 
na parte que trata do poder judiciário.

Esclarecida a diferença, passaremos 
a tratar da indenização por férias não 
usufruídas, objeto do presente estudo, 
tomando por base os posicionamentos 
adotados ao longo do tempo por esta 
Comuna.

3 .  entendimento AdotAdo pelo município do rio de JAneiro

No  â m b i t o  d o  S i s t e m a 
Municipal de Administração 
de Pessoal – SMA, o norte 
sobre o assunto foi traçado 

pela Orientação Administrativa nº 39/
VRVL/96, subscrita pela i. procuradora 

do Município Vanice Regina Lírio do 
Valle, então Subsecretária Municipal de 
Administração, e inserta nos autos do 
Processo nº 01/005.030/95. 

Em síntese, a supracitada Orientação 
Administrativa versou acerca da natureza 

jurídica do direito às férias e sobre o 
cabimento do pagamento proporcional 
deste direito. Quanto à natureza jurídica 
do instituto, restou assentado como sendo 
uma norma constitucional de eficácia 
plena, ou seja, prescinde de qualquer 
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outra norma regulamentando-a. Seu 
exercício encontra amparo legal direto 
na Constituição. Outrossim, afirmou-
se o caráter fracionário das férias, 
considerando cabível o pagamento de 
férias proporcionais ao número de meses 
trabalhados, posto que o período legal de 
um ano para a fruição do direito não se 
apresenta como condicionante absoluta 
ao seu exercício. 

Abaixo se transcrevem as principais 
conclusões alcançadas naquele trabalho:

direito AdministrAtivo. fun-
cionário público. nAturezA 
JurídicA do direito às fériAs. 
cAbimento do pAgAmento 
proporcionAl. incidênciA dA 
regrA prescricionAl sobre 
A mAtériA.
Senhor Secretário:
1 .  Tr a t a - s e  d e  p r o c e s s o 
administrativo (...) onde se 
pleiteia o recebimento do 
valor correspondente às férias 
proporcionais, relativas ao período 
de fevereiro a julho de 1995.
(...)
3. Segundo informações trazidas 
aos autos (...) a querelante gozou 
férias (...) relativas ao exercício 
de 1995, e tendo sido exonerada 
e m  a g o s to  d e  1 9 9 5 ,  ve m 
requerer o valor relativo às férias 
proporcionais correspondente aos 
meses restantes trabalhados ainda 
no ano civil de 1995.
(...)
Do  Perfil  Constitucional 
Atribuído Ao Direito Ao Gozo 
De Férias Anuais
5. Preliminarmente, objetivando 
proporcionar a perfeita intelecção 
da matéria, cumpre-nos mencionar, 
à luz da Constituição Federal, o 
perfil atribuído ao instituto das 
férias.
(...)
9. Erigido portanto o benefício 
à sede constitucional, não pode, 
ainda que por via transversa, ser 
negado ou restringido, obrigando-
se, desta forma, a administração 
pública a assegurar a vantagem 
nos termos postos pelo Diploma 
Maior.

10. Se tal obrigatoriedade encontrou 
ainda alguma discussão – houve 
quem sustentasse a necessidade de 
edição de norma local, reguladora 
do benefício –, tal paradoxo restou 
logo superado com a edição do 
Parecer PG/PPE/04/89-SLBN, 
que dirimiu a dúvida, concluindo 
pela aplicação de imediato do 
benefício, independentemente 
de regulamentação local, por se 
cuidar de norma constitucional 
de eficácia plena.
(...)
14.  Assentada portanto a 
aplicabilidade imediata do direito 
às férias, e a inexistência de 
condicionante constitucional ao 
seu exercício, volta-se à indagação 
original. É possível reconhecer-
se direito a férias a servidor 
exonerado, seja ele titular de 
cargo de provimento efetivo ou 
em comissão?
15. Quero crer que outra não 
pode ser a conclusão que não 
pela resposta positiva, sob pena 
de se ter irremediavelmente 
comprometido o próprio direito, 
como se passará a expor.
Do Caráter Fracionário do 
Direito às Férias
16. Embora se cuide, como já se 
viu, de comando de aplicabilidade 
imediata, para sua boa aplicação, 
fundamental é o entendimento do 
propósito mesmo do benefício. E 
esse, quero crer, inequivocamente 
é permitir ao servidor um período 
de repouso, depois de longo 
intervalo de dedicação à atividade 
laboral.
17. Assim é que o dispositivo refere-
se a férias anuais relacionando 
indiscutivelmente o benefício ao 
decurso do prazo de doze meses. 
(...)
20. Cabe destacar porém que 
em nenhum momento fixa, seja 
a Constituição, seja a legislação 
federal, seja a local, o exercício de 
atividade laboral por um ano como 
condicionante absoluta ao direito 
às férias. Ao contrário, as normas 
guardam sim uma relação de 

proporcionalidade. Em verdade 
– diga-se, por pertinente – nem 
poderia ser outra a conduta do 
legislador ordinário, já que não 
se pode condicionar aquilo que 
a Magna Carta não limitou nem 
deferiu à complementação pelo 
legislador infraconstitucional.
21. Não vejo portanto base legal 
ou exegética que permita a 
conclusão pela inadmissibilidade 
do reconhecimento às férias 
proporcionais ,  quando o 
desligamento  do servidor se 
dá antes que se tenha completo 
o interstício suficiente ao 
reconhecimento de um trintídio 
de férias como devido. 
22. A negativa que se vem 
empreendendo às férias in casu, 
ao argumento de inexistência 
de norma reguladora, quero 
crer que em verdade importa 
em verdadeira negativa de 
direito constitucionalmente 
assegurado, e mais, direito 
incondicionado  – conduta 
i n a c e i t á v e l  d e  p a r t e  d a 
administração pública.
23. Quero crer portanto que, 
por ocasião do desligamento 
do servidor dos quadros da 
m u n i c i p a l i d a d e ,  s e j a  p o r 
exoneração ou demissão, é de se 
verificar a existência de fração 
relacionada a direito a férias, e se 
lhe reconhecer tal benefício.
(...)
27.  Com o exposto,  quero 
crer  tornado c laro  que o 
direito às férias, acrescidas do 
adicional, existe, é de natureza 
incondicionada, relacionada à 
ideia de proporcionalidade com o 
anuênio de trabalho, e prescinde 
de lei local assecuratória, vez que 
tal dispositivo existe em sede 
estatutária, e não foi atingido por 
fenômeno de revogação, estando a 
merecer tão somente interpretação 
conforme a Constituição posta.
Da Possibilidade do Pagamento 
do Valor Correpondente às 
Férias Proporcionais
28. Superada a análise do instituto 
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das férias, e sua aplicabilidade em 
esfera administrativa municipal, 
cumpre-nos a partir de agora 
atacar o ponto sensível desta 
discussão, qual seja, a possibilidade 
de se efetuar o pagamento do 
valor correspondente às férias 
proporcionais aos servidores 
exonerados anteriormente à 
integralização do interstício de 12 
(doze) meses de efetivo exercício.
(...)
30. Assim é que, por exemplo, 
nos casos de demissão, a própria 
prática da falta grave determinante 
da punição está a recomendar 
o afastamento incontinenti do 
servidor. De outro lado, uma 
exoneração requerida para fins de 
viabilizar, por exemplo, posse em 
outro cargo público, igualmente 
não se harmoniza com a mantença 
do vínculo funcional por tempo 
suficiente ao gozo das férias 
titularizadas pelo servidor.
31. Em um caso ou em outro, o 
que não se pode ter é a negativa 
do direito – volte-se a dizer, de 
sede constitucional federal, e 
incondicionado.
(...)
34. A matéria não resta mais hoje 
sem qualquer tipo de tratamento. 
Em verdade, a União Federal já 
a regrou no que pertine a seu 
contingente funcional. Com intuito 
de ilustrar ainda mais a linha de 
raciocínio traçada, embora em 
nada se aplique a legislação 
federal ao regime jurídico dos 
servidores desta comuna, traz-
se à colação dispositivo constante 
do Estatuto dos Servidores 
Federais, que trata da matéria em 
referência, qual seja, art. 78, § 3º 
da Lei no.8.112/90 (...)
35. De acordo com o dispositivo 
supra, o servidor público federal 
exonerado de cargo efetivo ou em 
comissão, merecerá remuneração 
proporcional ao número de meses 
trabalhados, dentro do ano, relativa 
ao período incompleto de férias a 
que adquiriu direito.
36. Embora o diploma legal 

o servidor um efeito decorrente 
diretamente do direito às férias que 
não foi exercido, a saber, direito ao 
cômputo em dobro desse prazo.    
(...)
Conclusão
Por todo o exposto, creio que se 
pode sintetizar as conclusões 
ora expendidas nos seguintes 
tópicos:
o direito às férias, acrescido do seu • 
adicional de 1/3, veio ao mundo 
jurídico com a edição da Carta 
de 1988, desde já revestido das 
características de eficácia plena, e 
incondicionado;
como tal, deve ser assegurado • 
a todos os servidores sujeitos a 
vínculo estatutário, sejam efetivos, 
sejam comissionados;
na hipótese de vir a se tornar • 
inviável o reconhecimento do 
direito in natura, ele há de ser 
indenizado proporcionalmente, 
sob pena de fulminar-se o direito 
constitucional;
os•  requerimentos eventualmente 
postos, relacionados a direito a férias 
proporcionais, hão de ser examina-
dos tendo-se por limites o prazo 
prescricional, e a própria edição da 
Carta Magna.
(...)
Situações que venham a fugir 
das linhas base ora traçadas, 
quero crer, devam ser objeto de 
apreciação caso a caso, até que se 
tenha restabelecida a normalidade 
no trato da matéria.
(...)
Rio de Janeiro, 1º de outubro de 
1996.
VANICE REGINA LÍRIO DO VALLE
Procuradora do Município
Subsecretária Municipal de 
Administração
Aprovo a Orientação Normativa 
nº 39/96-VRLV, conferindo-
lhe caráter vinculante aos 
órgãos setoriais do Sistema de 
Administração de Pessoal.
Em 02 de outubro de 1996.
GILBERTO RAMOS
Secretário Municipal de Adminis-
tração

anteriormente mencionado, volto 
a frisar, em nada se aplique a 
esta esfera municipal, constitui 
sem sombra de dúvida como 
um referencial de que não só é 
possível, juridicamente, proceder 
a administração pública, ao 
pagamento relativo às férias 
proporcionais, como também de 
que tal conduta é recomendável 
sob o prisma de se emprestar 
efetividade à norma constitucional 
em causa.
37. Em razão dessa assertiva, quer 
nos parecer mais adequado, admitir 
que, nas hipóteses de exoneração 
ou demissão do servidor sem que 
este tenha ainda completado o 
interstício de 12 (doze) meses para 
gozo de férias, a ele reservar-se-á 
o direito de perceber – a título 
de férias proporcionais – o valor 
correspondente a tantos avos 
quantos forem os meses de 
efetivo exercício.
38. Destaco aqui que o pagamento 
se dará a título de indenização, 
à vista da impossibilidade 
prática de se proceder ao 
reconhecimento do direito em 
sua forma tradicional.
(...)
44. Nem se diga – também aqui 
– que a tradução em espécie do 
direito não seria viável à falta 
de previsão legal. O fato é que 
o pagamento em pecúnia só se 
põe em casos que tais, em que 
o servidor, inequivocamente 
detentor do direito às férias, vê-
se impossibilitado de gozá-las 
por seu iminente desligamento 
dos quadros da municipalidade. 
Destaco, por cautela, que a 
interpretação em causa há de 
se dar restritivamente, não se 
podendo estender a presente 
afirmativa a outras situações, 
notadamente à de acúmulo de 
férias não gozadas em período 
superior a dois. E isso se diz, 
porque no caso específico, existe 
regra legal expressa conferindo 
outro tratamento que importa 
igualmente em fazer gerar para 
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Assim, com lastro na supracitada 
Orientação Administrativa, editou-se a 
Resolução SMA nº 8517, de 29.11.1996, 
estabelecendo procedimentos para 
apuração de tempo de exercício necessário 
à concessão de férias. Entre outras posturas, 
a mencionada resolução estabeleceu em 
seu art. 8º a possibilidade de indenização 
por férias não gozadas, nos seguintes 
termos:

Art. 8º Na eventualidade de 
restarem férias não gozadas, 
inclusive proporcionais, por 
força de desvinculação do serviço 
público municipal – exoneração, 
demissão, aposentadoria – haverá 
o pagamento correspondente, a 
título de indenização.
parágrafo único. Caberá aos 
órgãos setoriais de pessoal e/
ou equivalentes, a indicação de 
existência de férias remanescentes, 
imediatamente após a publicação 
d o  a t o  d e s v i n c u l a t ó r i o , 
por intermédio de informe 
padronizado, a ser remetido à 
Coordenadoria Geral de Despesa 
de Pessoal desta Secretaria 
Municipal de Administração.
Instada a manifestar-se acerca da 

aplicação da Resolução SMA 851/96 
no âmbito da corte de contas, a então 
assessora-jurídica-chefe da Assessoria 
Jurídica da Presidência do TCMRJ, Drª Cleia 
Cardoso F. Moreira, em 22.07.1997, opinou 
no seguinte sentido:

“(...)
O ilustre secretário-geral, por 
outro lado, sugeriu aguardar 
a decisão da augusta Câmara 
Municipal, que publicou Projeto de 
Decreto Legislativo de nº 202/96, 
sustando os efeitos do mencionado 
ato do Sr. Secretário Municipal de 
Administração.
Entretanto, até a presente data, 
não houve qualquer decisão sobre 
a matéria no poder legislativo, 
encontrando-se, o citado projeto, 
na Comissão de Justiça.
Assim,  a  f im de  evi tar  o 
sobrestamento do presente por 
tempo indeterminado, passo a 
examinar a questão, devidamente 
exposta.
Preliminarmente, devo salientar 
que este Tribunal tem competência 
para editar suas próprias normas 
internas para administração de 
seu pessoal, face a sua autonomia 
organizativa, com fundamento 
no artigo 73 da Constituição 
Federal (art. 95 da Lei Orgânica 
do Município do Rio de Janeiro).
Do mesmo modo, nada há que 
impeça este Órgão de adotar 
procedimentos vigentes no 
Executivo.
Assim é que a Sra. Diretora de 
Pessoal, que já se dispôs a aceitar 
o parágrafo 1º do artigo 2º da 
Resolução nº SMA 851/96, poderá 

redigir a minuta de resolução que 
considerar de interesse desta 
Corte, reproduzindo, alterando, 
aditando ou eliminando normas 
daquele ato.
É o que submeto a V. Exa.”
Diante da sugestão apresentada, 

o então conselheiro-presidente do 
TCMRJ, conselheiro Mauro Tavares de 
Souza, determinou “como cautela, que 
se aguarde a tramitação do Projeto de 
Decreto Legislativo, em curso na Câmara 
Municipal.”.

Posteriormente, em 30.10.1997, 
novamente instada a manifestar-se, a 
assessora-jurídica-chefe da AJU/TCMRJ 
opinou por “estender a aplicação da citada 
orientação8 no âmbito deste Tribunal”. 
Justificou seu pronunciamento afirmando 
que a “sugestão se deve a necessidade (...) de 
sempre que possível buscar homogeneidade 
no tratamento dos servidores deste 
Município”. A solução aventada no parecer 
exarado foi endossada pelo conselheiro 
presidente.

A Procuradoria Geral do Município 
pronunciou-se sobre a matéria inicialmente 
admitindo o pagamento das férias no 
momento da exoneração, até um máximo 
de dois períodos aquisitivos completos, 
não havendo qualquer direito decorrente 
dos períodos fracionários, conforme se 
depreende da leitura do Parecer PG/
PPE/10/97/PRSM:

pArecer pg/ppe/10/97/prsm
em 20 de maio de 1997.

7. resolução smA nº 851 de 29 de novembro de 1996
Estabelece procedimentos para apuração de tempo de exercício necessário à concessão de férias, ante à nova interpretação dos dispositivos que menciona e dá outras 
providências.
o secretário municipAl de AdministrAção, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o constante do Processo nº 01/005.030/95 e, CONSIDERANDO a 
necessidade de se adotar, no âmbito do Sistema Municipal de Administração de Pessoal, a linha de conduta recomendada na Orientação Administrativa nº 39/VRVL/96, 
em reverência à norma constitucional – art. 7º, inciso VII, imprimindo, ainda, nova interpretação ao art. 25, §§ 3º e 4º do Decreto nº 1.546, de 08 de maio de 1978, que 
aprova o Manual do Agente de Pessoal do Município do Rio de Janeiro; CONSIDERANDO que a exegese empreendida na citada Orientação Administrativa, mereceu plena 
aprovação do signatário da presente, tornando-se assim, impositiva a observância da nova vertente adotada pela pública administração; CONSIDERANDO que a novel 
intelecção, norteadora das futuras concessões, impõe procedimentos uniformes no campo de ação dos órgãos setoriais de pessoal. resolve:
Art. 1º As férias do funcionário, ocupante de cargo em provimento efetivo ou comissionado, são anuais, adquiridas após cada período de 12 (doze) meses, a partir do 
início do vínculo, neles computados, tão somente, a atividade laborativa real e os períodos considerados de efetivo exercício, nos termos do art. 64 da lei nº 94, de 14 de 
março de 1979.
Art. 2º O interstício de 12 (doze) meses necessários à concessão do gozo de férias será, doravante, denominado período aquisitivo tendo como referência, para a identificação 
do inaugural, o primeiro dia e mês de ocupação do cargo, completando-se o mesmo na véspera desse dia e mês do ano seguinte.
§ 1º Os períodos aquisitivos vindouros terão início, sempre, na data imediatamente seguinte àquela do término do período aquisitivo já completado, desde que todo esse 
percurso esteja caracterizado como de efetivo exercício.
§ 2º Pelas novas disposições, os períodos aquisitivos serão registrados por datas completas – dia, mês e ano, de início e término, ainda que abranjam lapso de tempo 
maior que 1 (um) ano.
(...)
Art. 9º Os casos omissos serão apreciados no âmbito do Órgão Central do Sistema Municipal de Administração.
Art. 10. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos, quanto ao gozo de férias, a partir de 1º de janeiro de 1997, revogados os 
entendimentos em contrário.
D. O RIO 02.12.1996 / Retif. em 11.12.1996
8. Orientação Administrativa nº 39/VRVL/96.
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fériAs. servidores munici-
pAis exonerAdos ou demi-
tidos. impossibilidAde de 
pAgAmento proporcionAl. 
indispensável A edição de 
lei municipAl específicA. 
direito às fériAs AdQuire-
se Após um Ano de serviço.  
possibilidAde do pAgAmen-
to dos períodos de fériAs 
AdQuiridos e não gozAdos, 
Até um máximo de dois (Art. 
80, lei nº 94/79).
Trata-se de consulta do ilustre 
procurador do Município titular 
da 5ª AJU, atualmente responsável 
pelo expediente da Subsecretaria 
Municipal de Administração, a 
respeito da forma de aplicação da 
Orientação Administrativa nº 39/
VRLV/96, relativa ao regime de 
férias dos servidores municipais. 
(...)
A questão jurídica mais relevante 
que se coloca é relativa à 
possibilidade da conversão em 
pecúnia dos períodos de férias 
não gozados, no caso de servidores 
exonerados no Município, que 
ficariam impossibilitados de 
usufruir do benefício de sua 
contagem em dobro no momento 
de sua aposentadoria, previsto pelo 
artigo 65, VII  da Lei nº 94/79.
(...)
E m  r e l a ç ã o  à q u e l e s  q u e 
completaram o período aquisitivo 
das férias e posteriormente 
foram exonerados de seus cargos 
municipais, tem procedência o 
pagamento dos períodos de férias 
adquiridos e não gozados, até 
o limite de dois, uma vez que o 
artigo 80 da Lei nº 94/79 veda 
a acumulação de mais de dois 
períodos de férias.
Acresça-se que o artigo 80, 
parágrafo único do Estatuto 
Funcional,  ainda cria uma 
presunção de impedimento do 
gozo das férias por necessidade 
de serviço, na hipótese da sua 
acumulação, o que só vem a 
fortalecer o entendimento de que 
o valor correspondente deverá 

ser pago em caso de exoneração, 
uma vez que o direito não foi 
exercido por razão legalmente 
presumida como alheia à vontade 
do servidor. 
(...)
Em função do limite do artigo 
80 do Estatuto, a opção que se 
coloca é aquela de seu artigo 64, 
inciso VII, que prevê a contagem 
em dobro dos períodos de 
férias não gozados, para fins de 
aposentadoria. Esta contagem 
em dobro representa a única 
vantagem existente, para quem 
acumula mais de dois períodos, 
não sendo aplicável qualquer outra 
de natureza diversa.  Ainda que 
tal situação possa vir a penalizar 
aqueles ocupantes de cargos em 
comissão, estranhos aos quadros 
do município, não há, no presente 
contexto, qualquer possibilidade 
de outra compensação, sendo 
na realidade um risco inerente à 
própria titularização de cargos 
dessa natureza, que são de livre 
nomeação e exoneração, de 

acordo com o artigo 37, inciso II 
da Constituição Federal. Em tais 
circunstâncias, a melhor opção 
para o titular de cargo fiduciário é 
a não acumulação de mais de dois 
períodos de férias não gozados.
Na mesma situação se encontram 
os servidores efetivos, que venham 
a se exonerar do Município ou 
a ser demitidos. No primeiro 
caso, é do interesse do próprio 
servidor a ruptura do vínculo 
funcional com a municipalidade, 
abrindo ele mão, na prática, do 
direito instituído pela legislação 
de se aposentar mais cedo.  Na 
segunda hipótese, o interesse 
público serviu de motivação para a 
demissão do servidor pela prática 
de falta funcional, após a devida 
apuração administrativa de sua 
responsabilidade.  Também aqui, 
o direito à aposentação precoce 
não poderá ser exercido, por não 
contabilizar o servidor demitido 
o tempo de serviço exigido por lei 
para tanto, quando de sua exclusão 
compulsória do serviço público 
municipal.
(...)
Por todo o exposto, pode-se 
concluir que:
a) o direito às férias é adquirido 
anualmente, na forma do art. 7º, 
inciso XVII c.c. art. 39, parág. 2º, 
ambos da Constituição Federal.  
Dessa forma, não há como ser 
efetuado o pagamento de férias 
proporcionais aos servidores 
exonerados do município, sem 
que seja editada lei nesse sentido, 
a exemplo do que ocorre com o 13º 
vencimento, instituído pela Lei nº 
714/85;
b) o pagamento das férias no 
momento da exoneração somente 
se dará em relação aos períodos 
aquisitivos completos, até um 
máximo de dois, de acordo com 
o disposto no artigo 80 da Lei nº 
94/79, não havendo qualquer 
direito decorrente dos períodos 
fracionários, pelos fundamentos 
expostos no item anterior;
c) inexiste qualquer direito ao 

O colendo Superior 
Tribunal de Justiça 
vem entendendo 
que a indenização 
por férias 
vencidas e não 
gozadas é devida, 
independentemente 
de previsão em lei 
infraconstitucional.

“

”
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recebimento em dinheiro dos 
períodos acumulados de férias, que 
excederem ao número de dois, pois 
o Estatuto, em seu artigo 64, VII, 
autoriza a sua contagem em dobro 
para fins de aposentadoria, sendo 
este o único favor legal previsto, 
uma vez que o artigo 178 da Lei 
Orgânica do Município, que admitia 
sua conversão em pecúnia, se 
encontra liminarmente suspenso 
pelo Tribunal de Justiça;
d) apesar de prejudicado em parte 
o entendimento manifestado 
na Orientação Administrativa 
nº 39/VRLV/96, julgo bastante 
recomendável a edição de lei 
que venha a instituir, no âmbito  
m u n i c i p a l ,  o  p a g a m e n t o 
proporcional dos períodos 
aquis i t ivos  de  fér ias  não 
completados, em termos análogos 
aos do artigo 146, parágrafo único 
da CLT e do art. 78, parág. 3º da 
Lei Federal nº 8.112/90, a fim de 
que não seja deixada ao desabrigo 
a situação daqueles servidores 
exonerados com 10 ou 11 meses 
de serviço, por exemplo, que 
possuem uma sensível expectativa 
de direito em relação às férias 
e hoje nenhuma compensação 
recebem.
Este é o parecer que submeto à sua 
superior apreciação. 
pAulo roberto soAres 
mendonçA
Procurador do Município do Rio 
de Janeiro
Contudo, o parecer supra recebeu 

visto divergente do procurador-chefe da 
Procuradoria de Pessoal (este endossado 
pelo procurador-geral do Município), que 
concluiu, em suma, pela impossibilidade 
de indenização de períodos de férias não 
gozados, sejam eles períodos aquisitivos 
completos ou fracionários, por inexistir 
lei municipal específica prevendo tal 
possibilidade. Asseverou-se, ainda, que 
o pagamento das verbas em questão só 
poderia ser obtido através da via judicial.

Ademais, fixou o Órgão Central do 
Sistema Jurídico Municipal que “nossa 
legislação previu forma de recomposição 
do direito às férias que não a pecuniária”, 

referindo-se à possibilidade de contagem 
em dobro do período relativo a férias não 
gozadas, na forma do art. 65, inc. VIII, da 
Lei nº 94/79. 

Por ser considerado leading case na 
municipalidade, transcrevem-se excertos 
daquela manifestação:

v i sto  Ao  pA r ec e r  pg /
ppe/10/97/prsm
Senhora procuradora-geral,
Manifesto-me em divergência 
com o Parecer PG/PPE/10/97/
PRSM, na forma das razões que 
se seguem.
Embora a consulta inicialmente 
formulada esteja adstrita à 
possibilidade de pagamento do 
terço de férias assegurado ao 
funcionalismo pelo art. 5o., inc. 
XVII, fine, c/c art. 39, § 2º., ambos da 
Constituição Federal, na hipótese 
de direito à férias proporcionais, 
a análise da questão passa, antes, 
pelo exame da própria viabilidade 
jurídica de proceder-se à conversão 
em pecúnia do período de férias 
não usufruído por servidor em 
razão de sua posterior exoneração 
ou demissão do cargo público 
municipal.
A prática vem a ser implementada 
no âmbito da administração 
municipal  em decorrência 
d a  e d i ç ã o  d a  O r i e n t a ç ã o 
Administrativa no. 39/96, cuja 
cópia acha-se encartada às fls. 
03, usque, 33, a qual mereceu, da 
parte do Sr. Secretário Municipal 
de Administração de então, a 
outorga de caráter vinculante 
aos órgãos setoriais do Sistema 
de Administração de Pessoal (fls. 
34). 
A  t e s e  d e f e n d i d a  p e l o 
pronunciamento referido, e 
ratificada pelo parecer sob 
visto, busca amparo no atual 
ordenamento constitucional, mais 
especificamente na inquestionável 
autoaplicabilidade da regra contida 
no art. 7º, inc. XVII, da Lei Magna. 
Em sendo plenamente eficaz o 
direito às férias, a impossibilidade 
do seu exercício conduziria à igual 
auto-executoriedade da reparação 

mediante pagamento de verba 
indenizatória (item 38, da AO 
39/96).
Assim, contudo, não me parece.
n a  ve rd a d e ,  a  g a ra n t i a 
constitucional restringe-se ao 
direito ao gozo de férias, instituto 
que visa unicamente preservar a 
saúde do trabalhador público ou 
privado, sem qualquer conteúdo 
de ordem patrimonial. é justo 
cogitar-se da reparação desse 
direito quando, por qualquer 
circunstância, inviabilizado seu 
exercício. todavia, medidas de 
caráter indenitário que venham 
a obrigar a administração 
pública, máxime aquelas que 
criem despesa e instituam 
direito para o servidor, devem 
ser implantadas mediante 
autorização legal ou através da 
jurisdição civil, dado o caráter 
estritamente mandatário da 
atuação do administrador 
público.
A estipulação de indenização 
a servidor na hipótese de 
descumprimento de obrigação 
por parte do município é, 
pois, tarefa que não compete 
à jurisdição administrativa, 
senão à lei em sentido formal. 
Ausente esta, inviabilizada está a 
recomposição do direito pela via 
administrativa, até porque não 
estão delimitados os critérios e 
a forma de reparação.
Acresce, ainda, que o legislador 
municipal não se furtou a dispor 
sobre a hipótese em questão, tendo 
a Lei nº 94/79, em seu art. 65, inc. 
VIII, determinado a contagem em 
dobro do período relativo a férias 
não gozadas. 
Tem-se, pois, que nossa legislação 
previu forma de recomposição 
do direito às férias que não a 
pecuniária. O caso não é, portanto, 
sequer de vácuo legislativo – que já 
seria suficiente para desautorizar 
o pagamento em pecúnia.
(...)
penso que até o eventual adven-
to de norma legal disciplinadora 
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da situação, a qual, por certo, 
seria saudada como justa e 
bem-vinda, a autorização para 
pagamento das verbas em ques-
tão só poderá ser obtida através 
da via judicial. 
Neste quadrante, convém esclarecer 
que as perspectivas do Município 
são bastante promissoras. Basta 
que se atente para o fato de que 
a Constituição Estadual e a Lei 
Orgânica contêm já dispositivos 
legais contemplando a conversão 
das férias e da licença especial 
não fruídas em dinheiro. Ambas 
as disposições acham-se, contudo, 
com seus efeitos suspensos por 
força da concessão de medida 
liminar em representações por 
inconstitucionalidades aforadas 
junto ao STF e ao Órgão Especial 
do TJ, respectivamente. Malgrado 
o manifesto vício de iniciativa, 
deve-se considerar que as medidas 
judiciais dificilmente alcançariam 
êxito em sede liminar se os preceitos 
citados fossem materialmente 
inexoráveis.
Aduza-se, por outro lado, que o 
mencionado entendimento do 
STF no tocante à matéria não é 
isolado. De fato, ao julgar o Recurso 
Extraordinário no. 195227-0 – 
DF, o supremo pretório decidiu, 
em hipótese análoga, que a 
prévia autorização legislativa é 
indispensável para legitimar a 
remuneração de período de férias 
não utilizado pelo servidor. Eis a 
parte da ementa aqui interessante: 
(...)
A adoção da conduta preconizada 
na AO 39/96 esbarra, portanto, 

em posicionamentos até aqui 
perfilhados pelas instâncias 
supremas estadual e federal.
Finalmente, não parece demasiado 
mencionar a posição da douta 
Procuradoria Geral da Câmara 
Municipal, vazada no Parecer 
017/96/FNB, subscrito pelo i. 
procurador Francisco das Neves 
Baptista, que honrou já esta 
PGM com marcante passagem 
por seus quadros. Enfrentando a 
mesma controvérsia, o referido 
p ro n u n c i a m e n to  c o n c l u i u 
igualmente pela impossibilidade 
jurídica de composição patrimonial 
na espécie, mercê da inexistência 
de determinação legislativa a 
legitimar tal conduta.
Por estas razões é que entendo im-
plausível, em sede administrativa, 
a troca do direito às férias por in-
denização em dinheiro, ressalvada 
a existência de previsão legal, que 
hoje não se verifica.
Com estas considerações, elevo 
a matéria ao conhecimento de V. 
Exa.
Rio de Janeiro, 26 de novembro 
de 1997.
FERNANDO B.M. DE CARVALHO
Procurador-Chefe da Procuradoria 
de Pessoal
Em 6 de Março de 1998.
Aprovo a manifestação retro, 
que contou com o visto do ilustre 
Procurador-Chefe da PG/PPE.
Com efeito, é de se concluir, a 
d e s p e i t o  d a s  b r i l h a n t e s 
manifestações em outro sentido, 
constantes destes autos, que, na 
legislação municipal, não cabe 
pagamento em dinheiro por férias 

não gozadas, inclusive em caso 
de exoneração, demissão ou 
aposentação.
De outro lado, o direito a férias 
sob a lei carioca se adquire ano 
a ano, sendo descabida qualquer 
porporcionalização de períodos 
inferiores a doze meses, para 
quaisquer efeitos que sejam.
Não obstante as razões, já 
referidas,  que doutamente 
apontam outros caminhos na 
interpretação da teia normativa, 
o principio da legalidade, a 
prudência no trato dos meios do 
Tesouro e a natural limitação, 
em caso de ônus ao Erário, do 
exercício da construção jurídica 
extralegislativa,  impõem a 
conclusão aqui adotada.
Ao procurador chefe de gabinete, 
alvitrando remessa à Secretaria 
Municipal de Administração.
Denis Borges Barbosa
Procurador Assessor Coordenador 
da Consultoria
Tendo em vista o despacho 
retro, encaminhe-se o presente 
à Secretaria Municipal  de 
Administração.
Rio de Janeiro, 06 de março de 
1998.
J O S É  L U I Z  C U N H A  D E 
VASCONCELOS
Procurador Chefe de Gabinete da 
Procuradoria Geral do Município
De fato ,  o  Supremo Tribunal 

Federal já se manifestou no sentido da 
necessidade de lei infraconstitucional 
que amparasse o direito à indenização 
por período de férias não gozadas nos 
autos dos Recursos Extraordinários 
nº 195227/DF9 e nº 210105 AgR/

9. recurso extrAordinário. constitucionAl e AdministrAtivo. servidores do governo do distrito federAl. indenizAção de fériAs não gozAdAs 
por ocAsião dA AposentAdoriA. direito superveniente à inAtividAde do servidor. lei gdf nº 159/91. retroAtividAde dA normA. impossibilidAde. 
AplicAção do Art. 40, § 4º, dA cf. não cAbimento. 1. A lei federal (Lei 8.112/90), aplicável aos servidores do Governo do Distrito Federal por força da Lei local nº 
119/90, não previu a possibilidade de pagamento das férias não gozadas, por ocasião da aposentadoria do servidor. A lei distrital nº 159/91, em razão da autonomia outorgada 
pela constituição aos entes federados, reprisando disposição do Regime Jurídico Único dos Servidores Federais, acresceu-lhe a hipótese de pagamento das férias vencidas 
e não gozadas ao servidor que viesse a se aposentar, direito esse a ser conferido a partir da publicação da lei. 1.1 Inatividade do servidor em data anterior à lei distrital. 
Impossibilidade de deferir-se a indenização das férias não gozadas, em face do princípio da legalidade. Não há como estender o direito às hipóteses anteriores à vigência 
da lei, às situações já constituídas e acabadas antes da edição da norma, que não previa efeitos retroativos, quer limitadamente, quer ilimitadamente, sob pena de ofensa ao 
princípio da legalidade: a administração pública, em toda a sua atividade, está sujeita aos mandamentos da lei, deles não se podendo afastar, sob pena de invalidade do ato 
e responsabilidade de seu autor. (...) 3. Direito de perceber um terço a mais do que o salário normal, referente às férias proporcionais. Art. 7º, XVII, da Constituição Federal. 
Impossibilidade. Não há que se falar em direito a férias proporcionais, acrescidas de um terço. O direito a perceber um terço a mais do que o salário normal foi assegurado 
pelo constituinte federal, “no gozo das férias anuais”. A aposentadoria voluntária do servidor, no curso do exercício da função pública por um período de um ano - pressuposto 
para o gozo das férias - afasta o direito à percepção do terço constitucional. (...) Precedente. Recurso extraordinário conhecido e provido, para julgar improcedente a ação. (RE 
195227/DF. Órgão Julgador:  Segunda Turma. Relator(a):  Min. MAURÍCIO CORRÊA. Julgamento:  27/09/1996. DJ 06-12-1996)
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4 . QuAnto à necessidAde de revisão do temA

Como é sabido, a Emenda 
Constitucional nº 20, de 
15.12.1998, alterou o regime 
de previdência social para, 

dentre outras modificações, proibir a 
contagem de qualquer tempo ficto para 
fins de aposentadoria, conforme descrito 
no § 10 do art. 40 da Carta Magna.

A nova redação empreendida pela 
referida Emenda se relaciona ao tema em 
análise, uma vez que, a partir da data de sua 
publicação, em 16.12.1998, a contagem em 
dobro de períodos de férias não usufruídos 
deixou de ser permitida, ressalvando-se 
apenas os casos dos servidores que já 
haviam conquistado o direito de fazê-lo 
sob a égide do sistema legal anterior, como 
se infere da leitura de seu art. 3º, § 3º, bem 
como do Decreto Municipal nº 19.157, de 
17 de novembro de 2000.

Desse modo, o servidor que não 
tenha gozado período(s) de férias 
durante a existência de seu vínculo 
com a administração pública fica 
desamparado, prejudicado, uma vez 
que já não poderá mais contar com a 
possibilidade de convertê-lo em tempo 
para aposentadoria.

Outrossim, após pesquisa realizada 
nos sítios do Superior Tribunal de Justiça12 
e do Supremo Tribunal Federal13, percebe-
se que, desde 2001, houve mudança de 
entendimento jurisprudencial sobre o 
assunto em tela.

O colendo Superior Tribunal de Justiça 

vem entendendo que a indenização por 
férias14 vencidas e não gozadas é devida, 
independentemente de previsão em lei 
infraconstitucional, entre outros motivos, 
com fundamento na responsabilidade 
civil do estado e na vedação ao seu 
enriquecimento ilícito. 

Nesse sentido, vale ressaltar trecho 
do voto proferido pela ministra Maria 
Thereza de Assis Moura no AgRg no 
Ag 83415915, “(...) Com efeito, se houve 
o desempenho da função e o não gozo 
do benefício, negar o pagamento de 
retribuição imposta por lei implica, 
evidentemente, enriquecimento sem causa 
daquele que se beneficiou do trabalho”.

Sob os mesmos fundamentos, em 
12.12.2005, decidiu de maneira cristalina 
o ministro Felix Fischer no RMS 14.665/
PB16, cujos excertos do voto merecem 
transcrição:

ementA: constitucionAl. 
recurso ordinário em 
mAndAdo de segurAnçA. 
servidor público ocupAnte 
de cArgo em comissão. 
exonerAção. AusênciA de 
gozo de dois períodos 
de fériAs. indenizAção. 
AusênciA de previsão legAl 
no estAtuto dos servidores 
públicos do estAdo dA 
pArAíbA. desnecessidAde. 
obrigAção Que se extrAi 
dA própriA constituição 

federAl (Art. 7º, xvii) e do 
dever de indenizAr AQuele 
Que cAusA preJuízo A outrem 
(Arts. 159 do código civil 
Anterior e 186 do novo 
código civil). precedente 
do colendo stf. I- Tendo o 
servidor sido exonerado ex officio 
sem ter gozado dois períodos 
de férias, por conveniência do 
serviço, faz jus à indenização, por 
imperativo da regra constitucional 
que assegura o direito ao gozo 
de férias anuais, bem como pelo 
dever de indenizar àquele que 
sofreu prejuízo por ato de outrem 
(art. 159 do vetusto Código Civil 
e 189 do Código Civil atual). II- 
Precedente do c. Supremo Tribunal 
Federal. III- Indenização fixada nos 
termos do art. 137 da CLT. IV- 
Recurso ordinário provido para 
conceder a segurança.
voto
o exmo. sr. ministro felix 
fischer (relator): Discute-se 
nestes autos sobre a obrigação da 
administração indenizar servidor, 
ocupante de cargo em comissão, 
pelo fato de ter sido exonerado 
sem ter gozado férias, suspensas 
por conveniência do serviço. 
O tribunal recorrido entendeu 
inexistir previsão legal no estatuto 
dos servidores estaduais para 

10. constitucionAl. AdministrAtivo. fériAs proporcionAis: indenizAção: Acréscimo de um terço. Lei 159, de 16.08.91, do D.F., art. 14. I. - Férias 
vencidas ou proporcionais serão pagas ao servidor exonerado, aposentado ou aos dependentes deste, no caso de seu falecimento. O direito à indenização por tais férias 
decorre, portanto, de norma infraconstitucional, Lei 159, de 16.08.91, do D.F., art. 14. II. - Acréscimo constitucional, art. 7º, XVII. III. - Agravo não provido. (RE 210105 
AgR/DF. Órgão Julgador:  Segunda Turma. Relator(a):  Min. CARLOS VELLOSO. Julgamento:  16/09/1997. DJ 07-11-1997)
11. RESOLUÇÃO N° 904 DE 21 DE JANEIRO DE 1999.
Suspende, temporariamente, a eficácia do art. 8° e parágrafo único da Resolução SMA n° 851, de 29 de novembro de 1996.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
R E S O L V E:
Art. 1° Suspender, temporariamente, os efeitos financeiros do art. 8° e parágrafo único da Resolução SMA n° 851, de 29 de novembro de 1996.
Art. 2° Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 1999.
VANICE REGINA LÍRIO DO VALLE
12. www.stj.gov.br
13. www.stf.jus.br
14. Assim também quanto à licença-prêmio.
15. AgRg no Ag 834159/SC. Relator(a):  Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. Órgão Julgador:  Sexta Turma. DJe 09-11-2009.
16. RMS 14.665/PB. Relator(a):  Min. FELIX FISCHER. Órgão Julgador:  Quinta Turma. DJ 12-12-2005.

DF10, cujos acórdãos foram proferidos 
respectivamente em 1996 e 1997. 
Considerando todo o exposto, em 

22.01.1999, foi publicada a Resolução 
n º  9 0 4 / 1 9 9 9 1 1  s u s p e n d e n d o 
temporariamente os efeitos financeiros 

decorrentes do supramencionado art. 
8º e seu parágrafo único, fato que 
perdura até os dias atuais.
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o pagamento da indenização 
pleiteada.
Penso, porém, que a solução 
para o caso deve ser buscada na 
própria Constituição Federal, que 
é o fundamento de validade do 
direito às férias, previsto em todos 
os estatutos de servidores.
(...)
Referido direito, como se percebe, 
desdobra-se em obrigação de 
fazer (concessão de descanso) e 
em obrigação de dar (pagamento 
de remuneração adicional – pelo 
menos 1/3 a mais).
(...)
Assim, levando-se em conta que 
o direito a férias é um direito 
irrenunciável do trabalhador e, 
tendo em vista que o impetrante 
não exerceu tal direito por motivo 
alheio a sua vontade (afinal foi 
desligado contra a sua vontade), 
é incompreensível, e até mesmo 
imoral, deixar a administração 
de compensar financeiramente 
(indenizar) o servidor, vez que 
este prestou serviço àquela, em 
vez de gozar do descanso que lhe 
é reconhecido pelo direito.
(...) Em vista da ausência de 
previsão legal no estatuto dos 
servidores do estado da Paraíba, 
creio que, por analogia, deve-se 
aplicar a regra do art. 137 da CLT, 
que fixa a indenização no valor 
do dobro da remuneração que o 
empregado faz jus por ocasião 
das férias.
Com essas considerações, dou 
provimento ao recurso para 
conceder a segurança.
É o voto.
Ademais, trazemos à colação outras 

decisões do STJ referentes aos casos de 
servidores exonerados:

ementA: constitucionAl. 
recurso ordinário em 
mAndAdo de segurAnçA. 
servidor público ocupAnte 
de cArgo em comissão. 
exonerAção. AusênciA de 
gozo de dois períodos 
de fériAs. indenizAção. 
AusênciA de previsão legAl 

no estAtuto dos servidores 
públicos do estAdo dA 
pArAíbA. desnecessidAde. 
obrigAção Que se extrAi 
dA própriA constituição 
federAl (Art. 7º, xvii) e 
do dever de indenizAr 
AQuele Que cAusA preJuízo 
A outrem (Arts. 159 do 
código civil Anterior e 
186 do novo código civil). 
precedente do colendo 
stf. I- Tendo o servidor sido 
exonerado ex officio sem ter 
gozado dois períodos de férias, 
por conveniência do serviço, faz 
jus à indenização, por imperativo 
da regra constitucional que 
assegura o direito ao gozo de 
férias anuais, bem como pelo 
dever de indenizar àquele que 
sofreu prejuízo por ato de outrem 
(art. 159 do vetusto Código Civil, 
e 189 do Código Civil atual). 
II- Precedente do c. Supremo 
Tribunal Federal. III- Indenização 
fixada nos termos do art. 137 da 
CLT. IV- Recurso ordinário provido 
para conceder a segurança.
(RMS 14.665/PB. Relator(a):  Min. 
FELIX FISCHER. Órgão Julgador:  
Quinta Turma. DJ 12-12-2005 
PP-397)
embArgos de declArAção. 
Questão relAtivA à inde-
nizAção de fériAs. omissão 
configurAção. vício sAnA-
dA. efeitos infringentes. 
necessidAde. Acórdão fun-
dAdo nA responsAbilidAde 
civil do estAdo de inde-
nizAr o servidor Que não 
gozou dAs fériAs nA AtivA. 
princípio dA legAlidAde 
AfAstAdo. 1. O acórdão proferi-
do pelo tribunal de origem foi ex-
presso em reconhecer o direito do 
recorrente à indenização relativa 
às férias não gozadas, sendo certo 
que a questão foi devidamente 
aventada nas contrarrazões ao 
recurso especial, o que impõe o 
conhecimento da questão por 
esta Corte Superior de Justiça. 
2. Deve ser afastada a aplicação 

do Princípio da Legalidade, no 
tocante à indenização de férias 
não gozadas, em razão do alicerce 
constitucional do direito às férias 
anuais, a teor do art. 7º, inciso 
XVII, c.c. art. 39, § 4º, da Cons-
tituição Federal, bem como da 
responsabilidade civil do Estado. 
3. Estando o acórdão recorrido 
fundado na responsabilidade civil 
do estado de indenizar o servidor 
pelas férias não gozadas, não cabe 
a esta Corte Superior de Justiça, 
em sede de recurso especial, ve-
rificar a existência dos pressupos-
tos da referida responsabilidade, 
devendo o acórdão recorrido 
ser mantido. 4. Embargos de de-
claração acolhidos com efeitos 
infringentes.
(EDcl no REsp 248164 / SC. 
Relator(a):  Min. LAURITA VAZ. 
Órgão Julgador:  Quinta Turma. 
DJ 22-05-2006 PP-00241)
ementA: AdministrAtivo. 
servidor público. exone-
rAção A pedido. publicAção 
condicionAdA à QuitAção 
de débitos com o erário. 
ilegAlidAde. indenizAção 
por fériAs proporcionAis. 
cAbimento. recurso espe-
ciAl conhecido e improvido. 
1 .  A p ó s  a  exo n e ra ç ã o  o u 
demissão, o servidor público tem 
o prazo de 60 (sessenta) dias 
para quitar eventuais débitos 
com o erário. Na hipótese de 
inobservância da obrigação legal, 
caberá tão somente a inscrição 
na dívida ativa. Não é possível 
condicionar a publicação do ato 
de exoneração ao pagamento do 
débito. Inteligência do art. 47 
da Lei 8.112/90. 2. Nos termos 
do art. 78, § 3º, da Lei 8.112/90, 
o servidor público exonerado 
do cargo efetivo tem direito ao 
recebimento de indenização por 
férias vencidas e não gozadas e, 
ainda, por férias proporcionais, 
sob pena de enriquecimento 
i l í c i t o  d a  a d m i n i s t ra ç ã o . 
Ilegalidade do Ofício-Circular 
MARE 70/95, que impede o 
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pagamento de indenização por 
férias proporcionais a servidor 
público exonerado a pedido. 3. 
Recurso especial conhecido e 
improvido.
(REsp 782.694/RS. Relator(a):  
Min. ARNALDO ESTEVES LIMA. 
Órgão Julgador: Quinta Turma. DJ 
05-11-2007 PP-348)
ementA: servidorA públi-
cA estAduAl. exonerAção. 
fériAs não gozAdAs. inde-
nizAção. mAndAdo de segu-
rAnçA. cAbimento. inúme-
ros precedentes. AgrAvo 
regimentAl improvido.
(AgRg no AgRg no Ag 1095084/
GO. Relator(a):  Min. NILSON 
NAVES. Órgão Julgador: Sexta 
Turma. DJe 03-05-2010)
e m e n tA :  m A n dA d o  d e 
s e g u r A n ç A .  s e rv i d o r 
p ú b l i c o .  f é r i A s . 
exonerAção. período não 
usufruído. indenizAção 
d e v i d A .  s e g u r A n ç A 
concedidA. I - O servidor 
exonerado do cargo efetivo, ou em 
comissão, perceberá indenização 
relativa ao período das férias a 
que tiver direito, na proporção de 
um doze avos por mês de efetivo 
exercício, ou fração superior 
a quatorze dias. II - In casu, a 
impetrante trouxe 24/12 (vinte 
e quatro doze avos) de férias 
adquiridos no órgão de origem 
e devidamente averbados nos 
seus assentamentos funcionais, 
mais 235/12 (duzentos e trinta 
e cinco doze avos) relativos ao 
tempo de efetivo exercício do 
cargo em comissão no extinto 
TFR e, posteriormente, neste e. 
STJ. Como efetivamente gozou 
240/12 (duzentos e quarenta 
doze avos), remanesce saldo de 
19/12 (dezenove doze avos) 
de férias indenizáveis, eis que 
impossibilitado o gozo diante 
da exoneração da impetrante. 
Segurança concedida.
(MS 14681/DF. Relator(a):  Min. 
FELIX FISCHER. Órgão Julgador:  
Corte Especial. DJe 23-11-2010 

PP-397)
Valendo-se dos mesmos argumentos, 

já há 10 anos vem decidindo o egrégio 
STF, conforme se verifica dos julgados 
abaixo transcritos:

ementA: Administrativo. 
servidores paulistas. férias não 
gozadas. indenização devida. 
fundamento suficiente do 
acórdão não impugnado no re. 
regimental não provido.
(AI 311829 AgR/SP - Relator(a):  
Min. NELSON JOBIM. Órgão 
Julgador:  Segunda Turma. DJ 08-
06-2001 PP-00013).
ementA: imposto de renda. 
incidência na fonte sobre 
o pagamento de férias não 
gozadas por servidor estadual 
em virtude de necessidade de 
serviço. - Saber se indenização 
é, ou não, renda, para o efeito do 
artigo 153, III, da Constituição, 
é questão constitucional, como 
entendeu o acórdão recorrido, 
até porque não pode a lei 
infraconstitucional definir como 
renda o que insitamente não o 

seja. No caso, porém, ainda que 
se entendesse, como entende o 
recorrente, que o critério para 
caracterizar determinado valor 
como renda é legal, e que, no caso, 
teria havido ofensa ao artigo 3º da 
Lei 7.713/88, esse entendimento 
não lhe aproveitaria, porquanto 
o Superior Tribunal de Justiça 
não conheceu do recurso 
especial ,  nestes autos,  no 
qual se alegava, entre outras 
violações, a concernente a 
esse dispositivo legal, e dele 
não conheceu por entender que 
“não incide o imposto de renda 
sobre o pagamento de férias 
não gozadas por necessidade de 
serviço, em razão do seu caráter 
indenizatório”. - Nesse sentido 
decidiu esta 1ª Turma, ao julgar 
o RE 195.059. Recurso não 
conhecido.
(RE 188684/SP – Relator(a):  Min. 
MOREIRA ALVES. Órgão Julgador:  
Primeira Turma. DJ 07-06-2002 
PP-00095).
ementA: AgrAvo regimentAl 
em recurso extrAordiná-
rio. conversão de fériAs em 
pecúniA. servidor Aposen-
tAdo. constituição federAl, 
Artigo 40, § 4º. observÂn-
ciA. precedente do pleno. 
Férias. Conversão em pecúnia. 
Servidor aposentado. Condenação 
da administração pública ao 
pagamento de férias proporcionais 
não gozadas pelo servidor antes da 
concessão de sua aposentadoria. 
Aplicação analógica do artigo 
40, § 4º, da Constituição Federal. 
Alegação de ofensa ao princípio da 
legalidade e do direito adquirido. 
Improcedência. Precedente do 
Tribunal Pleno. Agravo regimental 
não provido.
( R E  3 0 7 1 0 2 / D F  A g R / D F. 
Relator(a):  Min. MAURÍCIO 
CORRÊA.  Órgão Julgador:  
Segunda Turma. DJ 02-08-2002 
PP-00102)
ementA: recurso extrAor-
dinário. inAdmissibilidAde. 
servidor público. Aposen-

É preciso 
expurgar do 
pensamento que 
o pagamento 
indenizado a 
servidor por férias 
não gozadas 
seja espécie 
de vantagem 
funcional.

“

”
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tAdoriA. fériAs e licençA-
prêmio não gozAdAs nA 
AtividAde. indenizAção. 
direito reconhecido. ve-
dAção do enriQuecimento 
sem cAusA e responsAbi-
lidAde civil do estAdo. 
fundAmentos Autônomos 
infrAconstitucionAis. 
ofensA indiretA à consti-
tuição. AgrAvo regimentAl 
não provido. precedentes. 
A questão de indenização, na 
aposentadoria de servidor público, 
por férias e licença-prêmio não 
gozadas na atividade, fundada 
na proibição do enriquecimento 
sem causa da administração e na 
responsabilidade civil do Estado, 
é matéria infraconstitucional, 
insuscetível de conhecimento em 
recurso extraordinário.
(RE 239552 AgR/RJ. Relator(a):  
Min. CEZAR PELUSO. Órgão 
Julgador:  Primeira Turma. DJ 
17-09-2004 PP-00076)
ementA: servidor dA fun-
dAção educAcionAl do dis-
trito federAl: direito Ao 
pAgAmento dAs fériAs pro-
porcionAis e do respecti-
vo AdicionAl de um terço 
previsto no Art. 7º, xvii, dA 
constituição, QuAndo dA 
AposentAdoriA: preceden-
tes (t. pleno, rree 202.626, 
dJ 18.6.2001 e 196.569, dJ 
29.11.2002, galvão.
(RE 234068/DF. Relator(a):  Min. 
SEPÚLVEDA PERTENCE. Órgão 
Julgador:  Primeira Turma. DJ 03-
12-2004 PP-00042)
ementA: AgrAvo regimentAl. 
recurso extrAordinário. 
servidor público estAduAl. 
f é r i A s .  p e r í o d o s  não 
gozAdos em AtividAde. 
recebimento em pecúniA. 
A c r é s c i m o  d o  t e r ç o 
constitucionAl. inciso xvii 
do Art. 7o dA mAgnA cArtA. 
AdmissibilidAde. O Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo, 

ao acolher o pedido do autor, 
apenas conferiu efetividade ao 
disposto no inciso XVII do art. 
7o da Lei das Leis. Com efeito, 
se o benefício não é usufruído, 
porque a administração indeferiu 
requerimento tempestivo do 
servidor, ao argumento de absoluta 
necessidade do serviço, impõe-se 
a indenização correspondente, 
acrescida do terço constitucional. 
De outra parte, o fato de o servidor 
não haver usufruído o direito, 
não lhe acarreta punição ainda 
maior; qual seja, a de deixar de 
receber a indenização devida, 
com o acréscimo constitucional. 
Procedimento esse que acarretaria, 
ainda, enriquecimento ilícito do 
Estado. Agravo regimental a que 
se nega provimento.
(RE 324.880 AgR/SP. Relator(a):  
Min. CARLOS BRITTO. Órgão 
Julgador:  Primeira Turma. DJ 10-
03-2006 PP-00026)
ementA: AgrAvo regimentAl 
no AgrAvo de instrumento. 
servidor público Aposen-
tAdo. direito A indenizAção 
por fériAs não gozAdAs 
em AtividAde. reexAme de 
provAs. impossibilidAde em 
recurso extrAordinário. 
1. Reexame de fatos e provas. 
I nv i a b i l i d a d e  d o  re c u r s o 
extraordinário. Súmula nº 279 
do STF. 2. O servidor público 
aposentado tem direito  à 
i n d e n i z a ç ã o  p o r  fé r i a s  e 
licença-prêmio não gozadas, 
com fundamento na vedação 
d o  e n r i q u e c i m e n t o  s e m 
causa da administração e na 
responsabilidade civil do Estado. 
Agravo regimental a que se nega 
provimento.
(AI 594.001 AgR/RJ. Relator(a):  
Min. EROS GRAU. Órgão Julgador:  
Segunda Turma. DJ 06-11-2006 
PP-00042)
ementA: AgrAvo regimentAl 
em AgrAvo de instrumento. 
2 .  r e c u r s o  Q u e  n ã o 

demonstrA o desAcerto dA 
decisão AgrAvAdA. 3. cArgo 
em comissão. indenizAção 
de fériAs vencidAs não 
gozAdAs. possibilidAde. 
precedentes. 4. AgrAvo 
regimentAl A Que se negA 
provimento.
(AI 324.656 AgR/RJ. Relator(a):  
Min. GILMAR MENDES. Órgão 
Julgador:  Segunda Turma. DJ 02-
03-2007 PP-00044)
Com efeito, após inúmeras decisões 

similares e considerando que a solução 
jurídica a ser adotada ultrapassaria os 
limites subjetivos da causa, em fevereiro 
de 2008, o Supremo Tribunal Federal, 
nos autos do processo que veiculava o 
re 570.908/rn, declarou a questão 
constitucional em comento como de 
repercussão geral.

A chamada ‘repercussão geral’, 
implementada através do art. 102, § 
3º, da CRFB/88, por meio da Emenda 
Const i tucional  nº  45/2004,  fo i 
regulamentada pelas Leis nº 11.418, de 
19 de dezembro de 2006, e nº 11.672, de 
09 de maio de 2008.

Trata-se de exigência imposta aos 
recursos especial e extraordinário, 
caracterizando-se como requisito de 
admissibilidade específico destas espécies 
recursais, que deve ser apresentada como 
preliminar de mérito. 

O conceito de repercussão geral 
encontra-se no § 1º do art. 543-A, segundo 
o qual: “Para efeito da repercussão geral, 
será considerada a existência, ou não, 
de questões relevantes do ponto de vista 
econômico, político, social ou jurídico, 
que ultrapassem os interesses subjetivos 
da causa”.

Sobre a abrangência do instituto, 
esclarece o i. professor Edward Carlyle 
Silva17:

Com o novo dispositivo, o Supremo 
deverá restringir seu julgamento 
àquelas causas que tenham o 
condão de produzir efeitos em 
uma série de outros processos 
cuja relação jurídica seja a mesma, 
uma vez que a relevância deverá 
ultrapassar os limites subjetivos 

17. SILVA, Edward Carlyle. Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Impetus, 2007. P. 442.
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da causa. Isto nada mais significa 
que a decisão poderá produzir 
efeitos em relação a quem não 
participa da relação processual. 
[Grifamos]
Apesar de, diferentemente dos 

demais requisitos de admissibilidade 
recursal, o reconhecimento da existência 
de “repercussão geral” ser matéria de 
competência exclusiva do Supremo 
Tribunal Federal (art. 543-A, § 2º), o § 1º 
do art. 543-B do CPC ressalva os casos em 
que haja multiplicidade de recursos com 
fundamento em idêntica controvérsia, 
hipótese em que caberá ao tribunal de 
origem selecionar um ou mais recursos 
representativos da controvérsia que serão 
analisados pelo STF, sobrestando-se os 
demais até pronunciamento definitivo.

Segue abaixo transcrição de excertos 
da decisão que alçou o assunto em voga 
nestes autos à temática da repercussão 
geral, bem como da decisão final proferida 
pela egrégia Corte:

direito de servidor público 
comissionAdo A perceber 
fériAs não usufruídAs 
AcrescidAs de um terço. 
O tribunal, por ausência de 
manifestações suficientes para a 
recusa do recurso extraordinário 
(art. 324, parágrafo único, do 
RISTF), reputou existente a 
repercussão geral da questão 
constitucional suscitada. Não se 
manifestou o ministro Joaquim 
Barbosa, tendo manifestado pela 
recusa do recuso extraordinário 
os ministros Carlos Britto, Celso 
de Mello, Cezar Peluso, Eros Grau, 
Cármen Lúcia, Menezes Direito 
e Ricardo Lewandowski e pelo 
reconhecimento da repercussão 
geral da questão constitucional 
suscitada os ministros Ellen 
Gracie, Gilmar Mendes e Marco 
Aurélio.
( R E  5 7 0 9 0 8  R G / R N  - 
REPERCUSSÃO GERAL NO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA. 
Julgamento: 08/02/2008. DJe-
036 Divulgado em 28-02-2008. 
Publicado em 29-02-2008)
ementA: direitos constitu-

cionAl e AdministrAtivo. 
servidor público estAduAl. 
cArgo comissionAdo. exo-
nerAção. fériAs não gozA-
dAs: pAgAmento Acrescido 
do terço constitucionAl. 
previsão constitucionAl 
do benefício. AusênciA de 
previsão em lei. Jurispru-
dênciA deste supremo tri-
bunAl. recurso Ao QuAl se 
negA provimento.
1. O direito individual às férias 
é adquirido após o período de 
doze meses trabalhados, sendo 
devido o pagamento do terço 
constitucional independente do 
exercício desse direito. 
2. A ausência de previsão legal 
não pode restringir o direito ao 
pagamento do terço constitucional 
aos servidores exonerados de 
cargos comissionados que não 
usufruíram férias. 
3. O não pagamento do terço 
constitucional àquele que não 
usufruiu o direito de férias é 
penalizá-lo duas vezes: primeiro 
por não ter se valido de seu direito 
ao descanso, cuja finalidade é 
preservar a saúde física e psíquica 
do trabalhador; segundo por 
vedar-lhe o direito ao acréscimo 
financeiro que teria recebido se 
tivesse usufruído das férias no 
momento correto. 
4. Recurso extraordinário não 
provido.
VOTO
A senhora ministra cármen 
lúcia – (relatora):
1. Para análise do caso, faz-
se necessária a leitura do art. 
39, § 3, c/c art. 7º, XVII, assim 
dispostos:

“(...)
§ 3º Aplica-se aos servidores 
ocupantes de cargo público o 
disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, 
IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, 
XIX, XX, XXII e XXX, podendo as 
leis estabelecer requisitos dife-
renciados de admissão quando 
a natureza do cargo o exigir.
Art. 7º. São direitos dos traba-

lhadores urbanos e rurais, além 
de outros que visem à melhoria 
de sua condição social:
(...)
XVII – gozo de férias anuais 
remuneradas com, pelo menos, 
um terço a mais do que o salá-
rio normal”.

Da leitura desses dispositivos tem-
se que, em nenhum momento, 
a  Constituição condiciona 
o pagamento de, no mínimo, 
um terço do salário a mais ao 
trabalhador ao gozo de férias, 
mas, sim, atribuiu-lhe o direito 
de férias anuais com o pagamento 
de sua remuneração acrescida do 
citado benefício. 
2. Em seu parecer, o Ministério 
Público Federal opinou pelo 
não conhecimento do recurso 
e, se conhecido, pelo seu não 
provimento.
Com razão o Ministério Público 
Federal, quanto ao não provimento 
do extraordinário.
3. O direito às férias, que é um 
direito individual e, por isso, 
indisponível ,  é  adquir ido 
após o período de doze meses 
trabalhados, o que aconteceu 
na espécie vertente, a partir dos 
quais o empregador, no caso, a 
administração pública, conta mais 
de doze meses para reconhecer 
ao trabalhador trinta dias de 
descanso.
Apesar da alegação do recorrente 
de não dispor a legislação estadual 
(art. 83 da Lei Complementar 
Estadual no. 122/19940) de 
previsão do pagamento do terço 
constitucional para a hipótese de 
férias não gozadas, esse é devido, 
por não ser possível à legislação 
infraconstitucional restringir um 
direito constitucional garantido 
ao trabalhador.
O não pagamento do terço 
constitucional àquele que não 
usufruiu o direito de férias é 
penalizá-lo duas vezes: primeiro 
por não ter se valido do seu direito 
ao descanso, cuja finalidade é 
preservar a saúde física e psíquica 
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do trabalhador; segundo por 
vedar-lhe o direito ao acréscimo 
financeiro que teria recebido se 
tivesse usufruído das férias no 
momento correto. O pagamento 
do terço constitucional objetiva 
proporcionar ao trabalhador, 
nesse período de descanso, 
melhor condição financeira, para 
arcar com atividades lúdicas por 
ele escolhidas.
Entendo dessa forma, sem razão 
as alegações do recorrente, que 
postula ofensa a dispositivos 
constitucionais guardiões do 
principio da legalidade, dada 
a circunstância de a legislação 
estadual somente dar direito ao 
terço constitucional àquele que 
goze suas férias.
4. O Supremo Tribunal Federal 
firmou entendimento de ser 
devido o pagamento do terço 
constitucional ao ocupante de 
cargo público exonerado sem 
gozar suas férias adquiridas. Nesse 
sentido, o Recurso Extraordinário 
324.880-AgR, Relator o Ministro 
Carlos Britto, Primeira Turma, DJ 
10.3.2006:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR 
PÚBLICO ESTADUAL. FÉRIAS. 
PERÍODOS NÃO GOZADOS EM 
ATIVIDADE. RECEBIMENTO EM 
PECÚNIA. ACRÉSCIMO DE TERÇO 
CONTITUCIONAL. INCISO XVII 
DO ART. 7º DA MAGNA CARTA. 
ADMISSIBILIDADE. O Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo, 
ao acolher o pedido do autor, 
apenas conferiu efetividade ao 
disposto no inciso XVII do art. 
7º da Lei das Leis. Com efeito, 
se o benefício não é usufruído, 
porque a administração indeferiu 
requerimento tempestivo do 
servidor, ao argumento de absoluta 
necessidade do serviço, impõe-se 
a indenização correspondente, 
acrescida do terço constitucional. 
Procedimento esse que acarretaria, 
ainda, enriquecimento ilícito do 
estado. Agravo regimental a que 
se nega provimento.”
Nesse sentido RE 324.656-
AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
Segunda Turma, DJ 02.03.2007; 
e AI 414.230, Rel. Min. Joaquim 
Barbosa, decisão monocrática, DJ 

30.3.2005, entre outros.
5 .  D e s s e  m o d o ,  n ã o  h á 
possibilidade de se aceitar que 
a legislação ordinária restrinja 
direito individual garantido 
pela Constituição, penalizando 
o servidor que não usufruiu de 
suas férias, com o não pagamento 
do terço adicional de férias.
6. Pelo exposto, voto no sentido 
de negar provimento ao recurso 
extraordinário, mantendo o 
acórdão recorrido.
D e c i s ã o :  O  Tr i b u n a l ,  p o r 
unanimidade e nos termos do voto 
da Relatora, conheceu e desproveu 
o recurso extraordinário. Voto 
o presidente, Ministro Gilmar 
Mendes. Ausentes, licenciados, os 
Senhores Ministros Cezar Peluso 
e Joaquim Barbosa. Plenário, 
26.09.2009.
Com isso, resta pacificada a questão 

no âmbito do judiciário, de forma a 
possibilitar a indenização do direito 
quando não oportunamente exercido. 
No entanto, há que se destacar que tal 
posicionamento vai de encontro à tese 
jurídica adotada pelo Órgão Central do 
Sistema Jurídico Municipal.

5. recente orientAção JurídicA firmAdA pelA procurAdoriA gerAl do município

Recentemente ,  provocada 
pela Secretaria Municipal de 
Administração, a Procuradoria 
Geral do Município foi instada 

a reexaminar a orientação traçada 
no visto ao Parecer PG/PPE/10/97/
PRSM, considerando a mudança de 
entendimento jurisprudencial das 
Cortes Superiores, explicitada no tópico 
anterior.

Po r  m e i o  d o  pA r ec e r  p g /
ppe/13/2010/fbmc, exarado em outu-
bro de 2010 e aprovado pelo Procurador-
Geral do Município em março de 2011, 
a PGM ratificou seu posicionamento, 
reafirmando o princípio da legalidade e 
a impossibilidade de indenizar férias não 
gozadas pela via administrativa até que 
a matéria venha a ser regulamentada em 
âmbito infralegal. Abaixo, segue íntegra 
da orientação oferecida:

pArecer pg/pe/13/2010/ 
fbmc em 26 de outubro de 
2010.
Ref: Processo Administrativo nº 
08/001.321/2010.
direito AdministrAtivo, 
civil e constitucionAl. fé-
riAs não gozAdAs por ser-
vidor AposentAdo. pleito 
de indenizAção. pedido de 
reexAme dA orientAção 
trAçAdA no visto Ao pAre-
cer pg/ppe/10/97/prsm em 
rAzão dA JurisprudênciA 
posteriormente pAcificA-
dA no Âmbito dos tribu-
nAis superiores. hipótese 
de responsAbilidAde sub-
JetivA dA AdministrAção. 
imperAtividAde dA com-
provAção do interesse do 

serviço. princípio dA le-
gAlidAde. mAnutenção do 
entendimento Anterior. 
necessidAde de regulA-
mentAção dA mAtériA e de 
AdeQuAção dA legislAção 
municipAl à orientAção do 
poder Judiciário. conside-
rAçÕes.
Senhor Procurador-Geral,
cuida-se de consulta originária 
da secretaria municipal de 
Administração, versando sobre 
a possibilidade do pagamento 
de indenização administrativa 
por férias não gozadas a 
servidor público aposentado 
pela via compulsória.
A matéria foi objeto do pArecer 
pg/ppe/10/97/prsm ,  que 
concluiu pela viabilidade do 
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município indenizar férias não 
fruídas pelo servidor exonerado 
ou aposentado, até o máximo de 
dois períodos, bem como pela 
impossibilidade do pagamento 
das férias proporcionais.
Em visto à época aposto ao 
referido pronunciamento, divergi 
das conclusões nele contidas e 
entendi inviável a composição 
indenitária até a superveniência 
de previsão legal nesse sentido. 
tal manifestação, chancelada 
pela direção da pgm de 
antanho, vigora até os dias 
de hoje na administração 
municipal.
invocando decisão proferida 
pela 15ª câmara cível em 
sentido oposto ao perfilhado 
por essa procuradoria geral, 
a secretaria municipal de 
Administração solicita reexame 
da controvérsia, razão pela 
qual os autos vieram dar a essa 
especializada.
Feito o relatório, passo ao exame 
da questão jurídica.
Meu pronunciamento anterior 
fundou-se basicamente nos 
seguintes aspectos: (i) ausência 
de autorização legal  para 
o pagamento de indenização 
em pecúnia pelas férias não 
usufruídas, somada ao fato de 
que a Lei nº 94/79 dispunha 
que a não fruição do benefício 
conferia ao servidor o direito à 
contagem em dobro do período 
correspondente (ii) existência 
de precedente do STF, relatado 
pelo ministro Mauricio Correia 
(Recurso Extraordinário no. 
195227-0 – DF), declarando que 
o direito à indenização demanda 
expressa previsão legal neste 
sentido (iii) vigência de medida 
liminar concedida pelo Órgão 
Especial do Tribunal de Justiça em 
sede de controle concentrado de 
constitucionalidade, ajuizado pelo 
chefe do poder executivo em face 
de disposição da lei orgânica que 
estabelecera o direito do servidor 
à conversão das férias em pecúnia 

– cujo pedido foi posteriormente 
julgado procedente por vício de 
iniciativa.
é fato incontroverso que, ao 
final da década de 90, em 
momento posterior à fixação da 
interpretação administrativa 
em vigor, o stJ e o próprio stf 
alteraram seu entendimento 
a respeito da temática e, de 
forma iterativa, passaram a 
reconhecer o direito do servidor 
à indenização pelas férias não 
gozadas por conveniência do 
serviço, independentemente 
da existência de previsão legal 
nos respectivos estatutos 
funcionais (vd., entre outros, 
EDcl no REsp nº 248164, RE nº 
19656/DF, AI nº 206889 AgR/
SC e ainda RE nº 570908/RG, este 
último voltado especificamente 
ao pagamento do terço de férias 
não gozadas e com repercussão 
geral reconhecida). Tal orientação 
calcou-se no correto pressuposto 
de que, em tais casos, o fundamento 
normativo para a indenização 
não reside unicamente na 
legislação administrativa, mas 
também no princípio que veda 
o enriquecimento sem causa 
e nas regras gerais afetas à 
responsabilidade civil.
é certo também que a fórmula 
de compensação prevista na 
legislação municipal para tais 
situações - direito à contagem 
do tempo de serviço em dobro 
para fins de aposentadoria 
–  n ã o  m a i s  s u b s i s te  n o 
o r d e n a m e n t o  j u r í d i c o , 
porquanto não recepcionada 
pela subsequente EC nº 20/98, 
que vedou a possibilidade da 
contagem de qualquer espécie de 
tempo de serviço ficto para efeito 
de passagem à inatividade.
A questão que aqui se coloca é, 
portanto, se diante da alteração 
de parte das condições fáticas 
e jurídicas que motivaram a 
fixação do atual entendimen-
to desta procuradoria geral, 
notadamente a revisão e a 

uniformização da exegese ado-
tada pelas cortes superiores, 
a conduta administrativa deve 
igualmente ser modificada.
com as ressalvas adiante 
expostas,  entendo que a 
resposta é negativa.
o direito às férias constitui 
medida que visa unicamente 
à preservação da saúde do 
servidor. é garantia que, 
portanto, não ostenta índole 
pecuniária.
Não há dúvida de que, se por 
razões de serviço, o exercício 
de tal direito resta interditado, 
impõe-se a sua compensação, na 
forma da lei civil.
Não se discute, portanto, a justiça 
do direito à reparação.
Todavia ,  a  meu sentir,  há 
r e l e v a n t e s  a s p e c t o s  q u e 
remanescem impedindo a 
concessão da indenização 
p e l a  v i a  a d m i n i s t r a t i v a . 
Antes de tudo, não se pode 
perder de vista que a atribuição 
de vantagem ao funcionalismo 
público somente pode ser 
efetuada mediante lei em 
sentido estrito.
A transformação do direito às 
férias em outorga pecuniária 
consubstancia direito funcional 
que cr ia  despesa ,  produz 
implicações orçamentárias e, de 
conseguinte, não prescinde de 
autorização legislativa.
Esse ponto de vista foi externado 
no sobredito visto ao Parecer 
PG/PPE/10/97, nos seguintes 
termos:
“(. . . .)  É justo cogitar-se da 
reparação desse direito quando, 
por qualquer circunstância, 
inviabilizado seu exercício. 
Todavia, medidas de caráter 
indenitário que venham a obrigar 
à administração pública, máxime 
aquelas que criem despesa e 
instituam direito para o servidor, 
devem ser implantadas mediante 
autorização legal ou através da 
jurisdição civil, dado o caráter 
estritamente mandatário da 
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atuação do administrador público. 
A estipulação de indenização 
a servidor na hipótese de 
descumprimento de obrigação por 
parte do Município é, pois, tarefa 
que não compete à jurisdição 
administrativa, senão à lei em 
sentido formal. Ausente esta, 
inviabilizada está a recomposição 
do direito pela via administrativa, 
até porque não delimitados os 
critérios e a forma de reparação. 
(...)
Penso que até o eventual advento 
de norma legal disciplinadora da 
situação, a qual, por certo, seria 
saudada como justa e bem-vinda, 
a autorização para pagamento 
das verbas em questão só poderá 
ser obtida através da via judicial.” 
Demais disso, deve-se ter em 
conta que o servidor não 
possui o direito subjetivo 
de transformar, de forma 
unilateral ,  descanso em 
pecúnia. A própria jurisprudência 
das cortes superiores ressalva 
que as férias indenizáveis são 
aquelas cujo desfrute é obstado 
por necessidade do serviço. Não 
pode, assim, o servidor deixar de 
oportunamente requerê-las com 
o intuito de convolar em dinheiro 
o seu direito ao afastamento 
– embora alguns julgados 
concluam que o interesse do 
serviço é presumido em tais 
casos. O direito à reparação 
somente deve surgir quando o 
direito é postulado e inviabilizado 
por interesse administrativo. 
Apenas em tal circunstância, 
evidencia-se a ocorrência do 
nexo causal entre o dano sofrido 
e a conduta da Administração, 
em ordem a assegurar o direito à 
indenização.
Sob este aspecto, calha sobrelevar 
que o Supremo Tribunal Federal 
já decidiu que a responsabilidade 
do Estado por ato omissivo 
é de natureza subjetiva, não 
dispensando a comprovação 
de dolo ou culpa na conduta do 
poder público.¹

1 “ T r a t a n d o - s e  d e  a t o 
omissivo do poder público, 
a responsabilidade civil por 
esse ato é subjetiva, pelo que 
exige dolo ou culpa, em sentido 
estrito, está numa de suas três 
vertentes – a negligência, a 
imperícia ou a imprudência 
– não sendo, entretanto, 
necessário individualizá-la, 
dado que pode ser atribuída 
ao serviço público, de forma 
genérica, a falta do serviço. 
II. - A falta do serviço – faute 
du service dos franceses – 
não dispensa o requisito da 
causalidade, vale dizer, do 
nexo de causalidade entre ação 
omissiva atribuída ao poder 
público e o dano causado a 
terceiro.” RE 382054 / RJ - RIO 
DE JANEIRO, DJ 01-10-2004).

Já se vê daí que a matéria não 
prescinde de regulamentação 
com vistas à precisa definição 
das situações e das condições em 
que se dará a responsabilização 
administrativa, da forma como 
será levada a efeito a composição 
e do mecanismo de valoração do 
quantum a ser indenizado.
A norma regulamentar deverá 
ainda disciplinar se o trata-
mento deferido ao servidor 
efetivo que se aposenta será 
igual àquele dirigido ao ser-
vidor demitido ou exonerado 
e ainda ao comissionado exo-
nerado, tendo em vista a pecu-
liaridade de cada uma dessas 
situações funcionais.
A par disso, cabe considerar que 
o reconhecimento do direito à 
indenização administrativa na 
hipótese de férias não gozadas 
deitará possíveis efeitos sobre 
as situações em que a licença 
especial não é fruída pelo 
servidor, considerando que a 
jurisprudência dos Tribunais 
Superiores também reconhece 
o direito à reparação em tais 
casos.
em síntese,  tenho que a 
viabilidade da composição 

administrativa condiciona-se 
à observância da formatação 
legal e à regular delimitação 
dos critérios e das condições 
em que o pagamento será 
devido.
Impende, todavia, ressaltar que 
a existência de vácuo normativo 
referente ao tema não deve 
servir de eterna justificativa 
para a postergação do direito do 
servidor. 
A administração municipal não 
deve se mostrar indiferente 
à  j u r i s p r u d ê n c i a  d o s 
tribunais superiores, quando 
absolutamente pacificada, 
sob pena de manter-se em 
deliberado paralelismo à 
ordem jurídica. 
Por estão razão, é de todo 
recomendável que o Poder 
E x e c u t i v o  p r o p o n h a  à 
Câmara Municipal a devida 
re g u l a m e n t a ç ã o  l e g a l  d o 
direito do servidor, em moldes 
a serem fixados pela Pasta 
de Administração, a exemplo 
d o  q u e  f e z  o  l e g i s l a d o r 
federal através do art. 78, §§ 
3º a 5 º, da Lei nº 8.112/90. 
Por fim, e até que a matéria seja 
regulada pela via adequada, 
urge ainda instruir os RHs das 
secretarias municipais a atuarem 
de forma preventiva, evitando o 
acúmulo de férias e de licença 
especial, através da elaboração 
de escala anual de fruição destes 
benefícios, a fim de obviar o risco 
de futuros prejuízos ao erário 
municipal.
Esse o entendimento que submeto 
à consideração superior.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 
2010.
Fernando B. M. de Carvalho
Procurador-chefe da PG/PPE
OAB/RJ Nº 50.667 / MAT. 11-
145.238-2.
[Grifos nossos]
ref.: pA 08/001.321/2010
visto* pA-pg-ppe-013-2010-
fbmc
Visto



janeiro 2012 - n. 49    Revista TCMRJ    Revista TCMRJ    n. 49 - janeiro 2012 117janeiro 2012 - n. 49    Revista TCMRJ    Revista TCMRJ    n. 49 - janeiro 2012

Aprovo o Parecer PG/PPE/13/ 
2010/FBMC do i. Procurador-
chefe da PG/PPE.
A o  E x m o .  S r.  S e c r e t á r i o 
de Administração,  para as 
providências cabíveis.
Rio de Janeiro, 15/3/11.
Fernando dos Santos Dionísio
Procurador-geral do Município
Matr. 11/151.360-5 – OAB/RJ 
35.124
Data maxima venia, com todo respeito 

ao preclaro Procurador-chefe de pessoal 
que engrandece a Douta Procuradoria do 
Município, ousamos discordar do enten-
dimento esposado acima, alinhando-nos 
ao entendimento firmado pelas cortes 
superiores, especialmente porque:

a) como bem assentado pela 
Exma. Ministra do STF Cármen 
Lúcia, a finalidade do direito às 
férias é proporcionar o descanso 
periódico ao trabalhador e o 
pagamento do terço constitucional 
é um instrumento para viabilizar 
o gozo deste direito. De fato, não 
se trata de garantia (férias) com 
índole pecuniária (abono), mas 
de garantias individualmente 
indissociáveis. O pagamento 
de 1/3 de férias somente 
se dará quando efetivamente 
implementar-se o gozo do direito. 
Contudo, se o direito devidamente 
adquirido não puder mais ser 
exercido, deverá ser indenizado, 
somando-se ao pagamento do 
terço constitucional. Isto porque 
não é possível a legislação 
infraconstitucional restringir 
garantia constitucionalmente 
prevista;
b) quanto à necessidade de norma 
infraconstitucional que regule o 
direito à indenização, repisamos 
o entendimento de que não cabe 
à legislação ordinária restringir 
direito individual garantido 
pela Constituição, penalizando 
o servidor que não desfrutou 
suas férias. Trata-se de norma 
constitucional de eficácia plena, 
ou seja, prescinde de qualquer 
outra norma regulamentando-a;
c) outrossim, é preciso expurgar 

do pensamento que o pagamento 
indenizado a servidor por férias 
não gozadas seja espécie de 
vantagem funcional, que pelo 
princípio da legalidade estaria a 
exigir lei de iniciativa do Chefe 
do Poder Executivo. Muito pelo 
contrário. A indenização no 
caso não se reveste de forma 
nenhuma em vantagem para o 
servidor. Os prejuízos a sua saúde 
física e mental são, no ponto, 
irreparáveis;
d) afirmou-se, ainda, a existência 
de peculiaridade entre as situações 
funcionais  dos servidores 
que se aposentam e dos que 
são demitidos ou exonerados. 
Contudo, a Suprema Corte definiu 
como situação concreta que 
apresentava repercussão geral a 
possibilidade de indenização por 
férias não gozadas “no caso de 
rompimento da relação jurídica 
mantida pelo Estado e o servidor” 
(vide pronunciamento do Ministro 
Marco Aurélio no RE-RG 570908). 
O STF não traçou distinções entre 
as formas de desligamento do 
serviço público, ao contrário, 
cuidou tão somente do direito 
lesionado, independente do 
vínculo funcional mantido entre 
as partes. Assim, qualquer que 
seja a hipótese funcional em tela, a 
solução remanesce a mesma;
e) o i. Procurador do Município 
afirma que “o servidor não possui 
o direito subjetivo de transformar, 
de forma unilateral, descanso 
em pecúnia”. Concessa venia, o 
pleito de indenização por férias 
não oportunamente gozadas por 
servidor que venha a se desligar 
do serviço público não parece 
mera faculdade ou exercício 
unilateral de direito subjetivo, 
mas, sim, reparação de um dano 
efetivamente provocado, bem como 
o embaraço ao enriquecimento 
ilícito da Administração;
f) salvo melhor juízo, não se faz 
necessária a comprovação da 
omissão do Estado para justificar 
o nexo causal entre conduta e 

dano. Ao contrário, como revela a 
própria jurisprudência das cortes 
superiores, o interesse do serviço 
é presumido nos casos em que o 
servidor deixa de gozar períodos 
de férias previamente adquiridos. 
Ressalte-se que no âmbito deste 
Município tal presunção é legal, 
conforme assente no parágrafo 
único do art. 80 da Lei nº 94/79 
(Estatuto dos Funcionários 
Públicos); e
g) finalmente, é necessário ressaltar, 
conforme destacou o i. procurador, 
que a jurisprudência dos tribunais 
superiores sobre o assunto 
encontra-se absolutamente 
pacificada. Desse modo, não 
faz sentido negar o pleito na via 
administrativa, dando ensejo ao 
ajuizamento de ações judiciais em 
que fatalmente a Comuna restará 
perdedora. Mover-se-á a “máquina 
do judiciário”, com todos os custos 
inerentes a uma ação judicial, para 
discutir questão onde não paira 
mais controvérsia. 
Por todo o exposto, entende-se 

restar devida indenização dos períodos 
de férias não usufruídos por servidor 
que venha a se desligar dos quadros 
da municipalidade, com arrimo nas 
supracitadas decisões de nossas cortes 
superiores e, especialmente, diante das 
seguintes premissas sobre o assunto 
lançadas pelo STF: (a) a ausência de 
previsão legal infraconstitucional não pode 
restringir o direito constitucional quanto 
ao pagamento do terço constitucional 
aos servidores exonerados que não 
usufruíram férias; (b) o pagamento do 
terço constitucional objetiva proporcionar 
ao trabalhador, nesse período de 
descanso, melhor condição financeira, 
para arcar com atividades lúdicas por 
ele escolhidas; e (c) o não pagamento 
do terço constitucional àquele que não 
usufruiu o direito de férias é penalizá-lo 
duas vezes: primeiro por não ter se valido 
de seu direito ao descanso, cuja finalidade 
é preservar a saúde física e psíquica do 
trabalhador; segundo por vedar-lhe o 
direito ao acréscimo financeiro que teria 
recebido se tivesse usufruído das férias 
no momento correto.
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O Brasil envelhece progres-
s iva m e n te  e  d e  fo r m a 
acelerada. Todo ano, 700 mil 
novos idosos são incorporados 

a esse segmento da pirâmide etária – a 
maior parte com doenças crônicas e 
alguns com limitações funcionais. O 
aumento da expectativa de vida é um 
fator positivo, mas precisamos ponderar 
que a longevidade só será de fato uma 
conquista se agregarmos qualidade aos 
anos adicionais de vida. 

Alguns anos atrás, as doenças crônicas 
eram consideradas um problema de países 
ricos e de população idosa. Hoje sabemos 
que, dentro de países de alta renda, os 
pobres, assim como os jovens e as pessoas 
de meia-idade, são afetados por condições 
crônicas. As implicações econômicas 
dessas doenças também são graves: 

Desafios para o enfrentamento das 
doenças crônicas na terceira idade

Renato P. Veras*

Mestre em Saúde Coletiva na London School of Hygiene and Tropical  
Medicine / Doutor e pós-doutor no Guy’s Hospital da Universidade de 
Londres / Diretor da Universidade Aberta da Terceira Idade (UnATI / UERJ)

Segundo o doutor Renato Veras, “os 
cuidados em saúde tendem a emergir como 
um dos maiores desafios fiscais nas próximas 
décadas no Brasil. Por trás da projeção de 
aumento desses gastos estão a proporção 
crescente de idosos na população e a 
intensidade do uso dos serviços de saúde 
pelos idosos.”

elas têm impacto negativo nos salários, 
lucros, participação da força de trabalho 
e produtividade, bem como aumentam 
a aposentadoria precoce, causando alta 
rotatividade do emprego e incapacidade. 
Como a despesa com cuidados com as 
doenças crônicas sobe em todo o mundo, 
elas ocupam proporções cada vez maiores 
nos orçamentos públicos e privados.

Essas doenças incluem tradicio-
nalmente as doenças cardiovasculares, 
diabetes e asma ou doença pulmonar 
obstrutiva crônica (DPOC). Como as 
taxas de sobrevivência e durações 
têm melhorado, esse tipo de doença 
agora também passou a incluir muitas 
variedades de câncer, HIV / Aids, distúrbios 
psiconeurológicos (como depressão, 
esquizofrenia e demência) e deficiência, 
tais como deficiência visual e artroses. A 

maioria delas não tem cura, mas várias 
podem ser prevenidas ou controladas por 
meio da detecção precoce, adoção de dieta 
e hábitos saudáveis, prática de exercícios 
e acesso a tratamento adequado. 

Muitas condições crônicas estão liga-
das a uma sociedade em envelhecimento, 
mas também às escolhas de estilo de vida, 
como o tabagismo, consumo de álcool, 
comportamento sexual, dieta inadequada 
e inatividade física, além da predisposição 
genética. O que elas têm em comum é 
o fato de precisarem de uma resposta 
complexa e de longo prazo, coordenada 
por profissionais de saúde de formações 
diversas, com acesso aos medicamentos e 
equipamentos necessários, estendendo-se 
à assistência social. A maioria dos cuidados 
de saúde hoje, no entanto, ainda está estru-
turada em torno de episódios agudos.

Mudar e inovar: 

* Médico, com residência médica e especialização. Mestrado no Instituto de Medicina Social (IMS/ UERJ), segundo mestrado em Saúde Coletiva (Community Medicine), na 
London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM). Doutorado e pós-doutorado no Guy’s Hospital da Universidade de Londres. Professor Associado da UERJ, diretor 
da Universidade Aberta da Terceira Idade (UnATI / UERJ). Pesquisador 1 do CNPq. E-mail: <veras@uerj.br>.
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A Organização Mundial da Saúde(OMS) 
define o gerenciamento de doenças 
crônicas como a “gestão contínua de 
condições durante um período de anos ou 
décadas”. Assim, é provável que os gastos 
em saúde aumentem substancialmente. 
De fato, os cuidados em saúde tendem a 
emergir como um dos maiores desafios 
fiscais nas próximas décadas no Brasil. 
Existem duas forças por trás da projeção 
de aumento desses gastos: a proporção 
crescente de idosos na população e a 
intensidade do uso dos serviços de saúde 
pelos idosos.

Espera-se que três fatores também 
aumentem o número de idosos que 
necessitam de cuidados de longo prazo. 
Primeiro, o forte crescimento do número 
de pessoas muito idosas, nos próximos 
30 anos, resultará em um maior número 
absoluto de idosos fragilizados, mesmo 
considerando a redução da proporção da 
severidade de doenças entre os idosos, 
devido a avanços na prevenção de doenças 
e melhores práticas assistenciais. Segundo, 
a mudança de status das mulheres e dos 
valores sociais e familiares continuará 
afetando a disponibilidade de apoio 
familiar para esses idosos. Projeções 
para o Brasil estimam que o número de 
pessoas sendo cuidadas por não familiares 
(cuidadores formais) irá duplicar até 2020 
e será cinco vezes maior em 2040, em 
comparação com 2008. Em terceiro lugar, 
alguns fatores de risco que alcançavam 
majoritariamente o homem, sobretudo o 
consumo do álcool e tabaco, e do estresse 
no trabalho, passarão também a atingir 
as mulheres, quando comparados aos 
números atuais. Uma consequência será 
a redução da diferença da expectativa de 
vida, que atualmente no Brasil é oito anos 
maior para as mulheres. 

Os idosos apresentam maior carga 
de doenças e incapacidades e usam mais 
os serviços de saúde; por outro lado, os 
modelos vigentes de atenção à saúde do 
idoso se mostram ineficientes e de alto 
custo, reclamando estruturas criativas e 
inovadoras. Assim, do ponto de vista da 
saúde pública, a capacidade funcional surge 
como o conceito de saúde mais adequado 
para instrumentalizar e operacionalizar 
uma política contemporânea de atenção à 
saúde do idoso. Essa política deve ter como 

objetivo maior a manutenção da máxima 
capacidade funcional do indivíduo que 
envelhece, pelo maior tempo possível.

Cuidar para preservar a saúde e 
qualidade de vida passa por ações com 
foco na prevenção e promoção, como 
os programas conhecidos para aqueles 
que estão prestes a se aposentar. A 
aposentadoria pode ser uma fase ativa, ao 
contrário do que propagam os estereótipos. 
É isso o que propõe a vice-diretora 
da Universidade Aberta da Terceira 
Idade (UnATI), professora Célia Caldas. 
Para ela, “somos nós que atribuímos o 
significado que esta fase da vida terá”. 
E é necessário haver uma preparação 
para que o aposentado aproveite ao 
máximo esse período, investindo em 
sua saúde física e mental, valorizando 
o autocuidado e o aproveitamento 
máximo de suas potencialidades e seus 
objetivos. O aumento da expectativa de 
vida da população brasileira estabelece a 
necessidade de refletir: é preciso dar um 
novo significado a essa etapa da existência 
humana. 

Qualidade de vida e bem-estar são 

ingredientes que devem estar presentes 
já no dia seguinte ao da aposentadoria. 
A aposentadoria é um rito de passagem 
que encerra dúvidas, questionamentos e 
incertezas, mas não deve gerar traumas se 
for encarado com a devida antecedência. 
Principalmente quando a intenção é 
recomeçar (sim, porque a aposentadoria 
não significa o fim da vida profissional ou 
da vida útil, que pode prosseguir numa 
consultoria, numa prestação de serviços 
ou mesmo numa atividade voluntária). 
Planejar é garantir que a transição se dê 
da melhor forma, evitando a “síndrome da 
inutilidade e do descarte”. 

Há no Brasil um fato novo, em 
consonância com esta perspectiva de 
preservar a saúde e propiciar mais anos 
de vida saudável: a Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS) publicou 
em agosto de 2011, no Diário Oficial da 
União, a Resolução Normativa nº 265, 
que incentiva a participação de usuários 
de planos de saúde em programas de 
envelhecimento ativo, com a possibilidade 
de descontos nas mensalidades.

Propor que as operadoras de planos de 
saúde ofereçam benefícios pecuniários aos 
clientes que participarem de programas 
de prevenção de doenças e detecção 
precoce de enfermidades é uma iniciativa 
bastante oportuna. A proposta da ANS 
vale para todas as faixas etárias, mas tem 
impacto particularmente importante 
para a população da terceira idade, ao 
estimular ações de envelhecimento 
ativo. A lógica do sistema de saúde é 
pautada pelo ciclo de tratamento das 
doenças, não da prevenção. Inverter esse 
modelo é imperativo para assegurar mais 
qualidade de vida aos idosos e bem-estar 
à população como um todo.

O maior problema da maioria dos 
modelos assistenciais vigentes talvez seja 
o foco exclusivo na doença. Mesmo quando 
oferecem um programa diferenciado, as 
propostas são voltadas prioritariamente 
para a redução dos custos de doenças 
específicas, esquecendo que muitos 
pacientes possuem múltiplas patologias 
crônicas. Dados de um estudo americano 
mostram inclusive o fracasso de tais 
programas, pois são realizados numa 
lógica hospitalocêntrica.

Programas de gerenciamento de 

A aposentadoria 
é um rito de 
passagem que 
encerra dúvidas, 
questionamentos 
e incertezas, 
mas não deve 
gerar traumas 
se for encarado 
com a devida 
antecedência. 
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doenças para idosos têm uma relação 
custo benefício baixa, pois os idosos 
possuem mais de uma doença crônica, 
e tratar adequadamente uma doença faz 
apenas reduzir os índices de morbidade 
de tal patologia. Como são pacientes 
que frequentemente possuem múltiplas 
doenças crônicas e utilizam cuidados de 
diferentes especialidades médicas, fica 
evidente que focar apenas uma doença 
não é a medida mais adequada. A melhor 
opção é estruturar modelos que funcionem 
de modo integrado e consigam dar conta 
de toda a gama de cuidados. Se não for 
assim, o problema nunca será resolvido, 
pois as demais doenças e sua fragilidade 
serão mantidas; além disso, os recursos 
são utilizados inadequadamente.

As conquistas da ciência e da medicina 
e o vasto conhecimento acumulado 
deveriam estimular modelos de maior 
resolutividade e custo mais adequado. 
No sistema brasileiro, o peso médico 
assistencial ainda é preponderante. 
Planos de saúde operam numa espécie de 
mutualismo, em que os menos saudáveis 
consomem mais serviços e inflacionam 
valores pagos por quem tem capacidade 
funcional preservada e está em boa forma. 
A aplicação do aporte epidemiológico e 
a ênfase em prevenção fazem com que 
essa nova abordagem favoreça a redução 
dos custos assistenciais, em paralelo 
à ampliação da qualidade de vida, o 
que implica reorganizar os serviços de 
saúde.

A relação entre prestadoras e clientes 
de mais idade sempre foi de grande 
desconfiança. A política das operadoras 
é tentar reduzir o peso desse segmento 
em suas carteiras. Os idosos, por seu lado, 
reclamam do custo, das dificuldades de 
atendimento e das glosas a muitos dos 
exames solicitados – não existe outra 
relação de comércio em que vendedor 
e clientes têm posições tão antagônicas. 
Algumas operadoras talvez argumentem 
que programas de envelhecimento ativo 
poderão gerar aumento na utilização 
do plano de saúde; e podem também 
afirmar que o aumento da sinistralidade, 
aliado ao desconto concedido no preço e 
à obrigatoriedade de sua manutenção por 
12 meses, seria fator decisivo para recusar 
a proposta da ANS. 

E m  re l a ç ã o  a o  a u m e n t o  d e 
sinistralidade, a prevenção e a promoção 
de saúde, se bem aplicadas e avaliadas, 
podem trazer resultados financeiros 
positivos no médio e longo prazos. No 
início da operação, aumenta-se o uso 
de procedimentos, mas principalmente 
aqueles de baixo custo. No longo 
prazo, porém, haverá diminuição dos 
procedimentos de alto custo e melhoria da 
saúde. O mais difícil talvez seja a mudança 
de cultura.

Também observamos enorme abismo 
entre prática e discurso sobre modelos 
hierarquizados por complexidade que 
priorizem o cuidado integral para todos 
os idosos, já que eles têm patologias 
crônicas e múltiplas. Quando estas surgem 
(e 8 entre 10 idosos têm pelo menos uma 
doença crônica), muito pouco pode ser 
feito. Doenças crônicas não regridem, 
resta apenas conviver com elas. Dessa 
forma, a ação mais adequada é evitar ou 
retardar seu aparecimento e desacelerar 
sua progressão, prolongando o período 
de vida ativa.

Não é mais cabível manter a lógica da 
doença. As empresas terão de se adaptar. 
Com a nova proposta, a ANS faz mais uma 
tentativa de induzir a lógica preventiva no 
setor de saúde suplementar. Desta vez, no 
entanto, a agência lança mecanismos de 
indução também para os consumidores, 
cuja adesão é fundamental para o sucesso 
das ações de prevenção. É importante 
frisar que promoção da saúde não é custo, 
mas investimento. 

O Ministério da Saúde lançou 
recentemente um Plano de Ações para 
Enfrentamento das Doenças Crônicas 
Não transmissíveis (DCNT). Ao longo dos 
próximos 10 anos, o plano se propõe a ser 
a resposta do Brasil a uma preocupação 
comum em todo o mundo: estima-se que 
63% das mortes, atualmente, ocorram por 
DCNT. A taxa de mortalidade prematura, 
ou seja, de óbitos antes dos 70 anos 
motivados por DCNT, é de 255 a cada 
grupo de 100 mil habitantes. O consenso 
mundial é que poderia ser reduzida para 
196 por 100 mil.

No livro Repensando a Saúde, 
Estratégias para melhorar a qualidade e 
reduzir os custos, os autores apresentam 
o novo ciclo de atendimento à saúde, 

onde a saúde precede a assistência. Para 
Michael Porter, doutor de economia pela 
Universidade de Harvard, e Elizabeth 
OlmstedTeisberg, pós-doutora pela 
Universidade da Virginia, é latente a 
necessidade de se medir e minimizar o risco 
de doenças, oferecer um gerenciamento 
abrangente de doenças e disponibilizar 
serviços de prevenção para todos os 
clientes, inclusive os saudáveis. Nesse 
escopo, segundo os autores especialistas, 
a saúde não pode envolver meramente a 
assistência, mas sim a preparação para o 
serviço (que aumenta a eficiência da cadeia 
de valor), a intervenção, a recuperação, 
o monitoramento/gerenciamento da 
condição clínica, a promoção ao acesso, 
a mensuração de resultados, e, por 
fim, a disseminação da informação. O 
argumento parte da comprovação de 
que, a cada dólar investido em prevenção 
e gerenciamento de doenças crônicas, o 
retorno é de US$ 2,9, ou seja, um benefício 
de quase 3 por 1.

Em todo o mundo, ainda existem 
divergências sobre o percentual ideal 
de investimento em promoção da saúde, 
em comparação ao volume destinado 
à assistência. Apesar de essa conta ser 
complexa e flexível, uma certeza, pelo 
menos, já é consenso: cada vez mais é 
necessário investir recursos para evitar 
que as pessoas adoeçam. A prevenção não 
é um custo e sim um investimento com 
lucro certo. A promoção da saúde, como 
aliada imprescindível da assistência, foi 
alçada à condição de oferta obrigatória 
à sociedade. E o Brasil, felizmente, tem 
acompanhado a evolução mundial neste 
sentido.

As questões aqui apresentadas fazem 
parte não só da recente resolução da 
ANS, mas particularmente da UnATI/
UERJ, que ao longo dos seus 18 anos de 
existência vem trilhando o tema de novos 
modelos de cuidado. Este texto expressa 
o mais novo projeto da instituição, que 
é desenvolver um modelo de linha de 
cuidados integrando a promoção e a 
atenção à saúde do idoso.

Pode-se considerar esse modelo 
como uma proposta de aprofundamento 
de práticas preventivas, balizado pelo afã 
de detectar precocemente os agravos de 
saúde em qualquer condição funcional. 
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Sua lógica é estruturada em níveis 
hierárquicos, nos quais instâncias de 
cuidado são oferecidas ao idoso de 
acordo com seu grau de necessidade. 
Portanto, deve haver o monitoramento 
constante para se oferecer o cuidado mais 
adequado com implicação positiva, tanto 
do ponto de vista clínico como financeiro. 
A compreensão de que se deve investir 
no idoso saudável, mesmo aquele com 
doença crônica e em tratamento1 – ou 
seja, a imensa maioria dos idosos da 
nossa sociedade –, e ter ações para todos 
os demais é uma visão contemporânea 
que os gestores da área deveriam aplicar. 
A ocorrência de doenças crônicas na 
população idosa é, sem dúvida, de grande 
magnitude. Cabe-nos saber, entretanto, 
o quanto tais patologias os impedem 
de exercer suas atividades rotineiras de 
forma independente e autônoma. É a 

diminuição da capacidade funcional do 
idoso que o tornará, de alguma forma, 
dependente de um nível mais complexo 
de assistência, ou seja, na concepção do 
modelo que estamos sugerindo, o fará 
subir para um degrau hierarquicamente 
mais intenso de cuidados.

Em síntese, um modelo de atenção à 
saúde do idoso que se pretenda eficiente 
deve aplicar todos os níveis de cuidado, 
isto é, possuir um fluxo bem desenhado 
de ações de educação, promoção da 
saúde, prevenção de doenças evitáveis, 
postergação de moléstia, cuidado o mais 
precocemente possível e reabilitação 
de agravos. Essa linha de cuidados se 
inicia na captação, no acolhimento e no 
monitoramento do idoso e somente se 
encerra nos momentos finais da vida, na 
unidade de cuidados paliativos.

Deve-se sempre frisar que, nessa 

hierarquização da complexidade 
das fragilidades e agravos, a ênfase 
é conferida aos níveis básicos, com 
vistas a ofertar condições de promover 
um envelhecimento ativo. Na linha de 
cuidados que estamos desenvolvendo em 
sete etapas hierarquizadas de cuidados 
ascendentes, é nos níveis iniciais que se 
concentram mais de 90% da população 
idosa. Entendemos esse modelo como uma 
proposta segundo a qual todos devem ser 
vencedores: o idoso, que amplia seus anos 
de vida com qualidade; a família, que terá 
um ente querido ativo e participativo; e as 
prestadoras de saúde, à semelhança do 
SUS, que evitarão internações repetidas 
e de alto custo.

A atualidade deste debate nos faz 
lembrar um recente artigo do economista 
norte-americano Paul Krugman, intitulado 
“Livre para morrer: reflexão sobre a saúde 

1. O que define a fragilidade não é a presença de uma doença, pois tal fato é esperado, mas sim a falta de cuidado qualificado para impedir a perda de sua capacidade funcional.
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que, durante o recente debate das prévias 
presidenciais do Partido Republicano nos 
Estados Unidos, ocorrido em setembro 
de 2011, Wolf Blitzer, apresentador da 
emissora de televisão CNN, perguntou ao 
deputado Ron Paul o que se deveria fazer 
se um homem de 30 anos, que optou por 
não comprar um plano de saúde, se visse 
de repente precisando de seis meses 
de terapia intensiva. Paul respondeu: 
“Liberdade envolve isso: assumir seu 
próprio risco”. Blitzer pressionou de 
novo, perguntando se “a sociedade deve 
simplesmente deixá-lo morrer?” E a 
plateia explodiu em vivas e gritos de 
“sim!”.

O incidente acentuou algo muito 
estranho para nós brasileiros, país em 
que todos os cidadãos têm sua cobertura 
de saúde garantida na Constituição, além 
de existir o setor privado de saúde como 
opção suplementar. No país mais rico e 
poderoso do mundo, pessoas que não 
podem pagar o atendimento médico 
frequentemente ficam sem ele – e às 
vezes morrem em consequência disso. 

Na verdade, um segmento conservador 
da sociedade americana se dispõe a deixar 
que as pessoas sem seguro-saúde, mesmo 
que não seja por sua culpa, morram por 
falta de atendimento? A resposta, com base 
na história recente, é um sonoro “sim!”.

O fato é recente, ocorreu em setembro 
de 2011, e nos mostra algumas verdades: 
primeiro, que muitos consideram saúde 
como um produto que, com o aumento 
dos custos, deve ser restrito e não 
extensivo a todos. Esta visão, mesmo 
não sendo hegemônica, nos leva a um 
alerta. Os custos da saúde não param de 
crescer, mas as fontes de financiamento 
são finitas. Deste modo, ao pensarmos 
em ações de promoção e prevenção 
para uma sociedade que envelhece 
rapidamente, como é o caso do Brasil, 
o que está embutido nesta reflexão não 
é apenas o desejo de se oferecer mais 
anos de vida saudável à população, 
mas também um movimento que visa 
a consolidar a importância de ações 
eficientes que permitam ao setor Saúde, 
particularmente o SUS, ter condições de 
ofertar atendimento a todos.

As transferências públicas no Brasil 
têm sido muito eficazes em reduzir a 
pobreza e a desigualdade, em particular 
para a maioria da população mais velha. 
No entanto, isso foi alcançado a um custo 
elevado. Como desejamos a manutenção 
e ampliação da prosperidade, e sabemos 
que o envelhecimento populacional 
continuará a pressionar os sistemas 
sociais, ao defender modelos de saúde 
que tenham foco na prevenção e no 
monitoramento ao longo do curso de 
vida, estamos expressando que sabemos 
que as definições no momento atual são 
escolhas críticas, com consequências 
particularmente cruciais para os grupos 
vulneráveis e para a perspectiva de 
crescimento do país.

O Brasil mudou, e os tempos são 
outros. A transição epidemiológica 
ocorreu e o atual padrão de doença é 
majoritariamente de doenças crônicas 
não transmissíveis, do mesmo modo que 
houve a transição demográfica e esta 
demonstra que o Brasil é um país jovem 
de cabelos brancos.
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O ministro Aroldo Cedraz, 
do Tribunal de Contas 
da União, o procurador 
de Justiça e decano do 
Ministério Público do 

Estado do Rio de Janeiro, Carlos Antonio 
da Silva Navega, o vereador Jorge Felippe, 
presidente da Câmara Municipal do Rio de 
Janeiro, o desembargador Luiz Eduardo 
Rabello, presidente da Associação 
Nacional dos Desembargadores (ANDES), 
o deputado federal Nelson Bornier e o 
desembargador Nelson Tomaz Braga, 
do Tribunal Regional do Trabalho, foram 
laureados com o Colar do Mérito Ministro 
Victor Nunes Leal, em 2011, conforme 

escolha do Colegiado do TCMRJ.
Realizada pela primeira vez no Palácio 

da Cidade – sede da Prefeitura do Rio de 
Janeiro -, a solenidade de outorga do Colar 
do Mérito, comenda maior do Tribunal de 
Contas do Município do Rio de Janeiro, 
reuniu mais de 200 pessoas, parentes e 
amigos dos homenageados e autoridades 
das três esferas nacionais.

Após a execução do Hino Nacional 
pelo saxofonista Guilherme Vianna, o 
presidente do TCMRJ, Thiers Montebello, 
saudou os homenageados, agradeceu a 
presença de todos e a “extrema cortesia 
do prefeito Eduardo Paes ao sugerir este 
belíssimo espaço, histórico e monumental, 

para a realização do evento”. 
“O prefeito Eduardo Paes, que sempre 

prestigiou com sua presença as cerimônias 
do Colar do Mérito na sede do Tribunal de 
Contas, pôde testemunhar as dificuldades 
para acomodarmos todos aqueles que nos 
honram com suas presenças. Portanto, 
devo sim dirigir um agradecimento 
muito especial à Sua Excelência pela 
preocupação manifestada com o bem-
estar de todos os que aqui estão, gesto que 
denota não só sua gentileza, mas, acima 
de tudo, sua sensibilidade, compreensão 
e generosidade”.

Thiers lembrou ainda da “necessidade 
imperativa” de os tribunais de contas 

TCMRJ condecora 
seis autoridades

Colar do Mérito Victor Nunes Leal

Solenidade de abertura do Colar do Mérito
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moldarem a estrutura e a composição dos 
órgãos de controle ao modelo previsto na 
Constituição da República. 

“A Lei  Maior determina que, na 
composição dos seus colegiados, 
haja um auditor e um procurador do 
Ministério Público Especial de Contas. 
Neste momento, em que dedicamos 
nossas homenagens às personalidades 
que reconhecem, manifestamente, a 
importância dos tribunais de contas 
como depositários da confiança da 
sociedade quanto à sua competência 
exclusiva para exercer a fiscalização e 
o controle vigilantes da aplicação dos 
recursos públicos e como guardiões dos 
princípios constitucionais que regem a 
administração pública, devemos refletir 
sobre a necessidade imperativa de darmos 
o exemplo de cumprimento da Lei Maior. 
Venho insistindo nesse tema, pois não há 
mais como desconhecer, sob qualquer 
alegação, o dispositivo de conteúdo claro 
e taxativo, que fixa, limita e circunscreve 
a composição do Tribunal de Contas 
da União, estendendo-se os mesmos 
critérios às demais cortes dos estados e 
municípios, de forma incontroversa. Na 
presença de inúmeros representantes dos 
tribunais de contas do Brasil, aproveito 
para fazer um apelo no sentido de 
dedicarmos nossos esforços velando 
inarredavelmente pela Constituição, pois 
a via da legalidade é o único caminho que 
nos levará ao perfeito exercício de nossas 
funções”, concluiu Thiers. 

Escolhido a falar em nome dos 
condecorados, o ministro Aroldo 
Cedraz agradeceu a “nobre missão de 
assumir a palavra em meio a tão ilustres 
homenageados” e enalteceu a “feliz” 
iniciativa do TCMRJ de condecorar 
autoridades que, em diversas funções e 
atividades, contribuem para a sustentação 
do “imprescindível controle realizado 
pelos tribunais de contas”. 

“Considero muito adequada a 
realização deste evento que tem 
alcançado grande expressão pelo 
reconhecimento àqueles que, muitas 
vezes, silenciosamente, contribuem para 
a formação de uma sociedade mais justa 
e igualitária, a despeito de tanto desgaste 
que as instituições públicas vêm sofrendo 
ao longo de nossa história, por ação 

daqueles que não compreenderam que 
a função pública deve ser exercida por 
amor à causa social, e não aos interesses 
pessoais. Pensando assim, tendo o 
cidadão como foco, nosso Tribunal [TCU] 
tem estimulado o controle social e 
desenvolvido ações de relacionamento, 
divulgação e troca de conhecimentos 
com os órgãos congêneres nas esferas 
federais, estaduais e municipais, além 
de interações com a sociedade, com o 
Congresso Nacional e com os gestores 
públicos, mais especificamente. Não 
podemos perder de vista o sentido de 
nossa participação nesse processo em 
que o cidadão não é apenas um usuário 
de serviços públicos. Na verdade, ele é 
a razão de ser da nossa atividade. No 
Estado Democrático de Direito, tão caro 

Prefeito Eduardo Paes e o conselheiro Antonio 
Carlos Flores de Moraes, do TCMRJ

Thiers Montebello, Carlos Antonio da Silva Navega, Henrique Naigeboren, 
Eduardo Paes e Francisco Netto

Francisco Netto, Aroldo Cedraz, Thiers Montebello, e o conselheiro Jair Lins Neto, do 
TCMRJ
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ao pranteado jurista que dá nome à 
comenda que hoje recebemos, visa-se, 
primordialmente, à tutela dos interesses 
da sociedade. Entendo que este evento 
é uma ocasião para reflexão, muito 
adequadamente proporcionada pelo 
TCMRJ. Assim, estou certo de que todos 
nós, homenageados, reconhecemos o 
privilégio de fazer parte deste seleto 
grupo, agraciado por tamanha honraria, 
mas, especialmente, porque ela nos 
faz lembrar da magnitude de nossas 
responsabilidades. Por certo, esta honraria 
será capaz de realçar ainda mais o apreço 
pela causa pública por nós vivenciado, 
além de servir como estímulo ao labor 
cotidiano. Encerro minhas palavras 

afirmando que creio que o espírito desta 
solenidade nos relaciona, de certo modo, 
aos feitos de grandes personalidades e 
instituições públicas. Victor Nunes Leal 
e o TCMRJ estão hoje servindo a este 
propósito. Mas também acredito que este 
evento nos vincula a uma expectativa 
futura: a de encerrarmos nossas carreiras 
e a passagem neste mundo deixando um 
legado de realizações e exemplos de ética 
e de responsabilidade com nosso país. 
Muito obrigado!”, encerrou o ministro 
Cedraz.

Além do prefeito Eduardo Paes, 
diversas autoridades estiveram presentes 
à solenidade: o conselheiro Francisco 
de Souza Andrade Netto, presidente da 

Associação Brasileira dos Tribunais de 
Contas (Abracom), o conselheiro Jonas 
Lopes de Carvalho, presidente do Tribunal 
de Contas do Estado do Rio de Janeiro, a 
desembargadora Maria Helena Cisne, do 
Tribunal Regional Federal, o ministro 
Walton Alencar Rodrigues, do Tribunal 
de Contas da União, o procurador-
geral de Justiça Cláudio Soares Lopes, a 
ministra Maria de Lourdes Sallaberry, 
presidente do Tribunal Regional do 
Trabalho, o conselheiro Henrique 
Naigeboren,  do Tribunal de Contas do 
Paraná, representando a Associação dos 
Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), o 
senador Bernardo Cabral e o vice-prefeito 
do Rio, Carlos Alberto Muniz.   

Coronel Ferraz, Thiers Montebello, Eduardo Paes, promotora militar Evelize Jordão, capitão de Mar-e-Guerra Biasoli, José Renato Torres 
Nascimento, assessor de segurança institucional  e Sergio Aranha, chefe de gabinete da Presidência do TCMRJ.

Thiers Montebello entre as desembargadoras  Maria Cândida Lisboa Gaede, Maria Helena Cisne e Helda Lima Meirelles.
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Os AgrAciAdOs

AROLDO CEDRAZ

Por defender, intransigentemente, 
o fortalecimento institucional dos 
órgãos de controle, cedendo seu 
prestígio angariado ao longo de 
quatro mandatos como deputado 
federal e, hoje, como ministro do 
TCU, para defender as causas de 
interesse dos tribunais de contas 
junto ao Congresso Nacional.

CARLOS ANTONIO DA 
SILVA NAVEGA

Cuja vida sempre esteve 
vinculada e dedicada a 
exercer, com a máxima 
altivez, devoção 
profissional e dignidade, 
as funções institucionais 
que lhe competem como 
membro do Ministério 
Público, instituição, por 
excelência, que promove 
e resguarda o exercício da 
cidadania. Por atuar em 
prol da realização do ideal 
de justiça, almejado por 
toda a sociedade.

JORGE FELIPPE

Artífice da boa convivência e da 
aptidão política por defender que 
as relações institucionais entre o 
poder legislativo e o tribunal de 
contas sejam pautadas no espírito 
de união em torno do interesse 
público. Por respeitar e reconhecer 
a relevância das atividades de 
controle externo, além de defender 
os interesses institucionais do 
Tribunal de Contas do Município 
do Rio de Janeiro.

LUIZ EDUARDO RABELLO 

Pela coragem e determinação 
demonstradas ao atuar junto 
aos poderes executivo e 
legislativo, no cumprimento 
das funções que lhe competem 
na presidência da ANDES, 
entidade à qual estão também 
associados os conselheiros 
dos tribunais de contas, 
irmanados na luta por 
objetivos comuns. 

NELSON BORNIER

Como prefeito do município 
de Nova Iguaçu, pôde avaliar 
a importância da atuação do 
controle externo e da contribuição 
que os tribunais de contas têm 
a oferecer à administração 
pública, sobretudo com relação 
às ações preventivas, evitando-se 
a prática de irregularidades nos 
atos de gestão e o desperdício de 
recursos públicos. Como deputado 
federal, é um combativo defensor 
do Sistema de Controle Externo 
e se dedica, com seu prestígio, 
a mobilizar bancadas de outros 
estados, para constituir quorum 
necessário às deliberações sobre 
projetos legislativos de interesse 
institucional dos tribunais de 
contas, contribuindo, ainda, para a 
celeridade de suas tramitações. 

NELSON TOMAZ BRAGA  

Graças à sua formação 
humanista e enorme 
sensibilidade social, reúne as 
características necessárias ao 
magistrado do trabalho, que 
tem sob sua responsabilidade 
a nobre função de retificar ou 
atenuar, no plano jurídico, 
os desequilíbrios inerentes 
à realidade em que se 
estabelecem as relações 
de trabalho, realizando, 
assim, a tão desejada justiça 
social. Por sempre emprestar 
seu enorme prestígio ao 
Sistema Tribunais de Contas, 
colocando-se à disposição 
para atuar em questões de 
interesse comum ao poder 
judiciário e aos órgãos de 
controle. 
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Realizado em Belém, no período 
de 21 a 23 de novembro, 
o  X X V I  C o n g r e s s o  d o s 
Tribunais de Contas do Brasil 

foi promovido pela Associação dos 
Membros dos Tribunais de Contas do 
Brasil (Atricon), juntamente com o 
Tribunal de Contas do Estado do Pará 
(TCE-PA) e do Tribunal de Contas dos 
Municípios do Pará (TCM/PA). Em 
paralelo foi realizada a reunião do 
Colégio de Presidentes e a assembleia 
geral da Atricon e do Instituto Rui 
Barbosa (IRB). O XXVI Congresso 
reuniu 117 conselheiros, 41 auditores, 
34 procuradores e 134 técnicos dos 
tribunais de contas de todo o Brasil, 
além de representantes da Argentina e 

Belém sedia  o XXVI Congresso 
dos Tribunais de Contas do Brasil

Espanha e diversas autoridades.
O  g ove r n a d o r  S i m ã o  J a t e n e 

participou da abertura do evento 
e ressaltou que “cada vez mais a 
sociedade moderna deve exigir que o 
sentido de público seja compreendido e 
exercitado em toda a sua extensão”. 

N o  e ve n t o  f o ra m  d e b a t i d o s 
te m a s  c o m o  a  m o d e r n i z a ç ã o  e 
inovação nas ações dos Tribunais de 
Contas, a cooperação internacional 
entre os Tribunais de Contas e o 
regime licitatório diferenciado nas 
contratações públicas para as obras 
da Copa do Mundo e das Olimpíadas. O 
Congresso abordou, ainda, matérias de 
interesse das cortes de contas, como os 
resultados alcançados pelo Programa de 

Modernização do Sistema de Controle 
Externo nos Estados, Distrito Federal 
e Municípios Brasileiros (PROMOEX), 
o projeto de criação do Conselho 
Nacional dos Tribunais de Contas 
(CNTC), a ser votado pelo Congresso 
Nacional, e a implantação do processo 
eletrônico.

A abertura do evento foi feita pelo 
presidente do Instituto Rui Barbosa, 
Severiano Costandrade de Aguiar, e 
pelo presidente da Atricon, Salomão 
Ribas, tendo o reitor da Universidade 
Federal  do Pará  (UFPA),  Carlos 
Maneschy, proferido a palestra magna 
do encontro, com o tema “Governos 
locais e desenvolvimento sustentável 
dos municípios”.

Conselheiros Cezar Colares, do TCM/PA, Luiz da Cunha Teixeira, do TCE/PA, Severiano Costandrade, do TCE/TO, Antonio Joaquim, do 
TCE/MT, Salomão Ribas, do TCE/SC , José Carlos Araújo, presidente do TCM/PA, Cipriano Sabino, presidente do TCE/PA,  Evelyn Freire 
de Carvalho Pareja , presidente da Ampcon, conselheiros Victor Faccioni, do TCE/RS  e Thiers Montebello, do TCMRJ
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A ministra Eliana Calmon, do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) e 
corregedora do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), proferiu a conferência 
de abertura, com o tema “Conselho 
Nacional de Justiça e sua Corregedoria”. 
Eliana Calmon parabenizou os tribunais 
de contas por estarem atuantes na luta 
contra a corrupção, destacando, ainda, 
a importância do CNJ e a necessidade 
da criação do Conselho Nacional dos 
Tribunais de Contas. 

Os temas “Modernização e Inova-
ções” e a criação do Conselho Nacional 
dos Tribunais de Contas dominaram os 
debates do segundo dia do Congresso. 
No primeiro painel, o presidente do 
Instituto Rui Barbosa (IRB), Severiano 
Costandrade, falou sobre os principais 
resultados alcançados pelo Promoex 
e pelo Projeto de Fortalecimento das 
Auditorias Subnacionais Brasileiras 
(Profort), e sobre as perspectivas de 
sua continuidade. 

O presidente do Tribunal  de 
Contas do Estado da Paraíba (TCE/
PB), Fernando Catão, ministrou palestra 
sobre processo eletrônico no TCE/
PB, que hoje serve de exemplo para 
os outros tribunais de contas. Já o 
coordenador-geral de Normas de 
Contabilidade Pública da Secretaria do 
Tesouro Nacional (STN), Paulo Feijó, 
discorreu sobre as novas normas da 
Contabilidade Pública Nacional, a 
serem implantadas em 2013.

Sobre a necessidade da criação do 
Conselho Nacional dos Tribunais de 
Contas (CNTC), falaram o conselheiro do 
TCE/MT, Antônio Joaquim, a presidente 
da Associação dos  Membros do 
Ministério Público junto aos Tribunais 
de Contas (Ampcon), Procuradora 
Evelyn Freire de Carvalho Pareja (TCE/
AM), e o auditor substituto de ministro 
do TCU e presidente da Associação dos 
Auditores dos Tribunais de Contas do 
Brasil (Audicon), Marcos Bemquerer 
Costa. 

Na ocasião, foi realizada a eleição 
da nova diretoria da Associação dos 
Membros dos Tribunais de Contas 
do Brasil (Atricon) e do Instituto Rui 
Barbosa (IRB) para o biênio 2012/13. 

Salomão Ribas, Severiano Costandrade, Antonio Joaquim, Cipriano Sabino  e Thiers 
Montebello

O XXVI Congresso dos Tribunais 
de Contas do Brasil terminou com a 
leitura da Declaração de Belém, onde 
os membros dos tribunais de contas 
assumiram diversos compromissos, 
entre eles ,  dar  continuidade às 
ações de integração e modernização 
intensificadas nos últimos anos e o 
propósito institucional de exercício 
de um sistema de controle externo 

autônomo, direcionado para a defesa 
do interesse público e o combate à 
corrupção.

O conselheiro Antonio Carlos Flores 
de Moraes, do TCMRJ, relançou, em 
Belém, o segundo tomo de seu livro “O 
Estado Gestor e a Cidadania - Os dois 
lados da Globalização”, publicado pela 
Editora JAM Jurídica, lançado no Rio de 
Janeiro em 1 de novembro.

Conselheiro Antonio Carlos Flores de Moraes autografa seu 
livro para o Ministro Benjamin Zymler
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1. Estimular a cooperação com instituições 
nacionais e internacionais com vistas ao 
aperfeiçoamento de controle e à eficácia 
das ações dos tribunais de contas;

2. Zelar pelo cumprimento do princípio 
Federativo como balizador das ações e 
relações, garantindo a autonomia dos 
tribunais de contas;

3. Endossar o posicionamento da maioria 
dos membros em favor da criação e 
implantação do Conselho Nacional dos 
Tribunais de Contas;

4. Defender proposta de lei processual 
que discipline e harmonize a atuação dos 
tribunais de contas;

5. Velar pelo absoluto cumprimento das 
regras constitucionais para a composição, 
organização e funcionamento dos corpos 

Documento referência do XXVI Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil
 Belém, 23 de novembro de 2011
 

 Os tribunais de contas brasileiros, por decisão plenária do XXVI Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, realizado 
em Belém do Pará, Brasil, de 21 a 23 de novembro de 2011, considerando o tema “Integração, Transparência e Cidadania” 
– reafirmam o seu propósito institucional de exercício de um sistema de controle externo autônomo, direcionado para a 
defesa do interesse público e o combate à corrupção, com ênfase nas seguintes proposições:

deliberativos dos tribunais de contas, 
com respeito às decisões já prolatadas 
pelo Supremo Tribunal Federal relativas 
à matéria;

6. Defender a continuidade do processo 
de modernização do Sistema de Controle 
Externo, com apoio do Governo Federal e do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID);

7. Recomendar aos tribunais de contas a 
assinatura de convênio com o Instituto Rui 
Barbosa para a continuidade do modelo 
de trabalho iniciado com o PROMOEX, 
sob a coordenação de IRB/ATRICON, 
prosseguindo ações e encontros técnicos 
desenvolvidos pelos grupos temáticos;

8. Elaborar projeto para o Banco Interna-
cional de Reconstrução e Desenvolvimento 

(BIRD) e para o Ministério da Fazenda, por 
meio da Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN), com o objetivo de assegurar a par-
ticipação dos tribunais de contas brasileiros 
nas ações destinadas à implementação da 
nova “Contabilidade Pública Nacional”;

9. Realizar estudo técnico e consolidar 
proposta de adaptação às novas exigências 
da Lei de Acesso à Informação, garantindo a 
transparência do controle externo brasileiro 
e o exercício da cidadania;

10. Estimular a adoção dos entendimentos 
técnicos harmonizados conceitualmente 
em fóruns técnicos do PROMOEX pelos 
tribunais de contas;

11. Estimular e apoiar os tribunais de 
contas no cumprimento das proposições 
formalizadas nesta Declaração.

Declaração De Belém

relaTIVameNTe À aTrIcoN e ao IrB

1. Estimular modelo de administração 
pública focado em resultados e baseado 
em planejamento estratégico;

2. Estimular a integração de membros 
e técnicos com objetivo de promover 
estudos e alinhamento de entendimentos 
de temas comuns;

3. Promover ações destinadas à 
implantação e efetivo funcionamento 
do sistema de controle interno da 
administração pública jurisdicionada;

4. Implantar a Política Nacional de 
Comunicação aprovada em seminário 
nacional como ferramenta para 
garantir o estímulo ao controle social e 
à transparência;

5. Estimular a adoção do Portal Nacional 
e rede como fonte oficial de informações 
sobre as finanças públicas brasileiras;

6. Elaborar projeto participativo de 
capacitação dos membros e técnicos dos 
tribunais de contas para valorização do 
nosso patrimônio intelectual;

7. Reiterar o compromisso dos tribunais 
de contas em atuar em rede com outros 
órgãos de controle, utilizando sua 
capacidade técnica e abrangência, para 
promover efetivas ações de combate à 
corrupção;

8. Adotar as Normas de Auditoria 
Governamental (NAGs) em todos os 
tribunais de contas do Brasil;

9. Consolidar a implantação do processo 
eletrônico;

10. Adotar os pontos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal harmonizados 
conceitualmente em Fóruns Técnicos 
do PROMOEX em todos os tribunais 

de contas;

11. Implementar a auditoria de 
qualidade em obras públicas, com base 
nos entendimentos e procedimentos 
consolidados na Orientação Técnica 
do IBRAOP (OT-IBR 003/2011), que 
trata da garantia quinquenal das obras 
públicas;

12. Estimular a realização de auditorias 
operacionais com ênfase em matrizes 
ambientais, conforme compromisso 
assumido pelos tribunais de contas na 
Carta da Amazônia, em 2010;

13. Celebrar termos de cooperação, 
c o n v ê n i o s  e  i m p l a n t a ç ã o  d e 
sistemas eletrônicos com vistas ao 
acompanhamento do cumprimento 
das decisões como garantia de sua 
execução.

 
relaTIVameNTe aoS TrIBUNaIS De coNTaS Do BraSIl
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Antônio Joaquim (TCE/MT) e Severiano Costandrade 
(TCE/TO) foram aclamados presidentes da Associação 
dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) 
e do Instituto Rui Barbosa (IRB), respectivamente, para 

o biênio 2012/13. A eleição foi realizada durante o encerramento 
do XXVI Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, no dia 23 
de novembro, em Belém do Pará.

Durante a assembleia geral foram aprovadas as contas do 
exercício de 2010 das duas instituições. Também foi aprovado 
o novo estatuto da Atricon, que estabeleceu novas diretorias 
temáticas para a entidade.

Antônio Joaquim, atual vice-presidente, substitui Salomão 
Ribas Júnior (TCE/SC), que ocupa a presidência da Atricon desde 
2009. Já Severiano Costandrade foi reconduzido ao cargo que 
também ocupa desde 2009. Nas duas entidades, foram feitas 
diversas mudanças nos quadros da diretoria.

Segundo o presidente eleito da Atricon, Antônio Joaquim, a 
grande ação da sua gestão será a busca da aprovação do Conselho 
Nacional de Tribunais de Contas (CNTC) e da lei processual de 
julgamento de contas públicas, que estão tramitando no Congresso 
Nacional.

Já o presidente reeleito do IRB, Severiano Costandrade, 
disse que priorizará a continuidade das ações de integração e 
modernização, intensificadas nos últimos anos. “Não podemos 
parar. Agora que estamos em efetivo aclive, temos que trabalhar 
ainda mais”, afirmou.

ATRICON e IRB elegem novas 
diretorias para biênio 2012/13

antônio Joaquim foi 
deputado estadual e 
federal. Foi secretário de 
Estado de Infraestrutura 
e de Educação. Nomeado 
conselheiro em 2000, foi 
presidente do TCE/MT e 
ocupa atualmente vice-
presidência da Atricon.

Conselheiros Antonio Joaquim, do TCE/MT, eleito presidente da Atricon e Severiano Costandrade, do TCE/TO, reeleito presidente do IRB

Quem são os novos presidentes

Severiano costandrade 
foi defensor público, 
procurador do Estado, 
presidente do Instituto Pró-
Divino e secretário de Estado 
da Ação Social do Tocantins. 
Nomeado conselheiro em 
2002, foi corregedor por dois 
mandatos e é atual presidente 
do TCE/TO e presidente do 
IRB.



132 janeiro 2012 - n. 49     Revista TCMRJ   

E
M

 P
A

U
T

A

ATRICON 2012/13:
 Presidente Cons. Antônio Joaquim M Rodrigues Neto (TCE/MT)
Vide-Presidente Cons. Thiers Vianna Montebello (TCMRJ)
Vice-Presidente Cons. Valdecir Pascoal (TCE/PE)
Vice-Presidente Cons. Cézar Colares (TCM/PA)
Diretoria Ass. Corporativos Cons.Anilcéia Luiza Machado (TC/DF)
Diretoria Ass. Corporativos Cons.Reinaldo Neves Filho (TCE/RR)
Diretoria Ass. Corporativos Cons. Maria Theresa Fernandes Garrido (TCM/GO)
Diretoria de Controle Externo Cons. Érico Xavier Desterro e Silva (TCE/AM)
Diretoria de Controle Externo Cons. Sebastião Carlos Ranna (TCE/ES)
Diretoria de Controle Externo Cons.Maurício Faria (TCM/SP)
Diretoria de Relações Institucionais Cons.Marcos Coelho Loreto (TCE/PE)
Diretoria de Relações Institucionais Cons.Waldir Neves Barbosa (TCE/MS)
Diretoria de Relações Institucionais Auditor Luiz Henrique Moraes de Lima (TCE/MT)
Diretoria Administrativa Auditor Jaylson F Lopes Campello (TCE/PI)
Diretoria Administrativa Cons. Honor Cruvinel de Oliveira (TCM/GO)
Diretoria Administrativa Cons. Wanderley Geraldo de Ávila (TCE/MG)
Conselho Fiscal - Titular Cons. Luis da Cunha Teixeira (TCE/PA)
Conselho Fiscal - Titular Cons. Marisa Serrano (TCE/MS)
Conselho Fiscal - Titular Cons. Antonio Carlos Doorgal de Andrada (TCE/MG)
Conselho Fiscal - Suplente Cons. José de Ribamar Caldas Furtado (TCE/MA)
Conselho Fiscal - Suplente Cons. Wilson Rogério Wan-Dall (TCE/SC)
Conselho Fiscal - Suplente Cons. Regildo Wanderley Salomão

 
IRB 2012/13:
Presidente Cons. Severiano José Costandrade de Aguiar TCE/TO
1º Vice-Presidente de Relações Internacionais Cons. Julio de Assis Correa Pinheiro TCE/AM
2º Vice-Presidente de Relações Institucionais Cons. Otávio Lessa TCE/AL
3º Vice-Presidente de Pesquisa e Ensino Cons. Sebastião Helvécio Ramos TCE/MG
4º Vice-Presidente de Tecnologia e Informática Cons. Edilberto Carlos Pontes Lima TCE/CE
5º Vice-Presidente de Divulgação e Publicação Cons. Valter Albano da Silva TCE/MT
1º Secretário Cons. Marly Vinhardeli TCDF
2º Secretário Cons. Cézar Miola TCE/RS
Tesoureiro Auditor Rafael Sousa Fonseca TCE/SE
Suplente Cons. Pedro Henrique Lino TCE/BA
Suplente Cons. José Antônio Almeida Pimentel  
Suplente Cons. Adircelio Moraes TCE/SC
Conselho Fiscal – Presidente Cons. Manoel Pires dos Santos TCE/TO
Conselho Fiscal Cons. Arnóbio Alves Viana TCE/PB
Conselho Fiscal Cons. Soraia Victor TCM/CE
Conselho Fiscal Cons. Paulo Roberto Chaves Alves TCE/RN
Conselho Fiscal Cons. Renato Martins Costa TCE/SP
Suplente de Conselho Fiscal Cons. Paulo Curi Neto TCE/RO
Suplente de Conselho Fiscal Cons. Jonas Lopes de Carvalho Júnior TCE/RJ
Suplente de Conselho FIscal Cons. José Marcelo Feitosa TCM/CE
Suplente de Conselho Fiscal Auditor Inaldo Paixão TCE/BA

Nova composição das instituições
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TCM/BA: 40 anos a 
serviço da cidadania

O Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado 
da Bahia comemorou o 
aniversário de 40 anos 

de sua fundação com o “Fórum TCM/
BA: 40 anos a Serviço da Cidadania”, nos 
dias 24 e 25 de novembro, no Centro de 
Convenções da Bahia, em Salvador.

A abertura do encontro contou com 
discursos do presidente do TCM/BA, 
conselheiro Paulo Maracajá Pereira, 
e do governador da Bahia, Jaques 
Wagner. 

O presidente do TCM/BA falou 
sobre a história da instituição, expôs 

as realizações do tribunal ,  suas 
dificuldades e os avanços, e a construção 
de um tribunal que, “para nossa honra 
e orgulho, tem merecido o respeito 
da sociedade baiana e brasileira”. 
Em seu discurso, Maracajá ressaltou, 
ainda, a parceria com o presidente 
da União dos Municípios da Bahia 
-UPB, prefeito Luiz Carlos Caetano, 
“sempre muito participativo para que 
pudéssemos realizar 13 Encontros 
de Capacitação e Orientação com os 
Gestores Municipais”.

Para o governador Jaques Wagner, 
o TCM/BA, como grande esclarecedor 

aos gestores municipais da LRF - Lei 
de Responsabilidade Fiscal, tem dado 
provas de modernização em suas 
ações, abordando que “precisamos 
massificar a LRF para evitar que os 
municípios gastem indevidamente, 
causando descontrole nas contas 
públicas municipais e este tem sido um 
eficiente serviço prestado pelo TCM”.

Estiveram presentes à abertura 
do evento o vice-presidente do TCM/
BA, conselheiro Fernando Vita; o 
corregedor, conselheiro Raimundo 
Moreira; e os conselheiros Francisco 
Netto, José Alfredo Rocha Dias, Paolo 

Ronaldo Nascimento de Sant’Anna, auditor substituto de conselheiro do TCM-BA, José Alfredo Rocha Dias, conselheiro do TCM/
BA, Thiers Montebello, Paulo Maracajá Pereira - presidente do TCM/BA, Aroldo Cedraz, João José de Oliveira, pai do ministro Aroldo 
Cedraz, Plínio Carneiro Filho, conselheiro do TCM/BA e Plínio Carneiro da Silva, conselheiro aposentado do TCM/BA
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presidente da Assembleia Legislativa 
da Bahia, Marcelo Nilo; o prefeito de 
Salvador, João Henrique de Barradas 
Carneiro; o ministro do Tribunal de 
Contas da União, Aroldo Cedraz; o 
presidente da Associação Brasileira 
de Imprensa – ABI, Maurício Azêdo; 
o conselheiro vice-presidente do 
TCE/MT e vice-presidente da Atricon, 
Antônio Joaquim Moraes Rodrigues 
Neto; o presidente do TCE/RS, Cezar 
Miola; e o presidente do TCMRJ, Thiers 
Montebello.

Na  conferência  de  abertura , 
Cristiano Chaves de Faria, promotor 
de Justiça da Bahia e assessor especial 
do procurador-geral  de Just iça , 

proferiu palestra sobre “Improbidade 
Administrativa e suas Consequências”.

Logo após o intervalo, Maurício 
Azêdo, presidente da ABI, discorreu 
sobre “Comunicação dos Tribunais de 
Contas com a Sociedade”.

Marta Varela Silva, inspetora geral 
da 6ª IGE do TCMRJ, palestrou sobre 
Auditoria Ambiental, também na tarde 
do dia 24/11.

Na sexta- fe ira ,  d ia  25/11,  o 
conselheiro Cezar Miola, presidente 
do TCE/RS, falou sobre a “Atuação 
dos Ministérios Públicos de Contas 
para o Aperfeiçoamento do Controle 
Externo”.

A seguir,  Thiers  Montebel lo , 
presidente do TCMRJ e vice-presidente 

Thiers Montebello com  os dois ex-presidentes do TCM/BA: conselheiros aposentados Edivaldo Santos Lopes e Clemenceau Gomes Teixeira.

da Atricon, analisou a criação do 
Conselho Nacional dos Tribunais 
de Contas,  informando que esse 
conselho nasce da necessidade do 
acompanhamento dos componentes dos 
tribunais. Para Thiers, “o Conselho dos 
Tribunais de Contas é um instrumento 
sério e coerente, visando alcançar 
o equilíbrio do sistema de controle 
externo”.

Encerrando o ciclo de conferências 
do Fórum TCM/BA: 40 anos a Serviço 
da Cidadania, o ministro Aroldo Cedraz 
expôs o tema “Governança da Tecnologia 
da informação”, argumentando que 
a gestão da informação utilizada no 
presente e futuramente só será eficiente 
se for executada de forma controlada e 
monitorada.      
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O Tribunal de Contas do Estado 
do Amazonas realizou, nos dias 
1 e 2 de dezembro, o I Fórum 
Amazonense de Controle e 

Sustentabilidade, no Auditório do TCE/
AM, em Manaus. O evento fez parte da 
comemoração dos 61 anos da instituição. 
Durante o Fórum, foram reforçadas 
nas palestras as propostas e diretrizes 
encaminhadas na Carta da Amazônia, 
documento elaborado durante o I Simpósio 
Internacional sobre Gestão Ambiental e 
Controle de Contas Públicas, realizado 
em Manaus, em 2010, e que atribuiu 
responsabilidades na área ambiental aos 
tribunais de contas do Brasil. 

Entre os painéis do 1° Fórum 
A m a z o n e n s e  d e  C o n t r o l e  e 
Sustentabilidade foram apresentados 
os temas “Sustentabilidade e Contas 
Públicas”; “A Experiência do TCE do 
Amazonas nas Auditorias Ambientais”, 
e “Controle nas obras da Copa e das 
Olimpíadas e Sustentabilidade”.

Júlio Assis Corrêa Pinheiro, então 
presidente do TCE/AM, destacou as 
mudanças promovidas a partir do ano de 
2010, com o TCE atribuindo a importância 
devida ao trabalho de controle ambiental. 
Para o conselheiro, “fazer controle 
ambiental é tão importante quanto 

TCE/AM comemora 61 anos com 
Fórum sobre sustentabilidade

fazer atendimento de saúde pública, 
por exemplo”, destacou. Segundo o 
conselheiro, “ficou instituído que, a 
partir de então, os tribunais de contas 
assumiriam a responsabilidade de pregar 
a preservação do meio ambiente na 
gestão pública”.

O  evento  reuniu  servidores , 
estudantes, e várias autoridades do 
estado, como o governador Omar Aziz, o 
senador Eduardo Braga, o vice-governador 
José Melo, o presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado do Amazonas, 
deputado Ricardo Nicolau, e a maioria do 
colegiado do Tribunal de Contas da União 

(TCU). Também estiveram presentes ao 
evento o presidente do TCU, Benjamin 
Zymler, os ministros Ubiratan Aguiar, 
Valmir Campelo, Aroldo Cedraz, Walton 
Alencar e Weder de Oliveira, o professor 
da UFRGS, Juarez Freitas, e representantes 
de diversos tribunais de contas.

Presidente do TcmrJ recebe homenagem

Ao final do Fórum, houve sessão 
solene de outorga da Medalha Colar do 
Mérito de Contas, a mais alta honraria da 
Corte de Contas do Amazonas, concedida 
a autoridades que se destacaram no 
serviço público e interagiram com o 
Tribunal de Contas do Amazonas nos 
últimos anos, contribuindo para o avanço 
do processo de modernização dos 
tribunais de contas. O conselheiro Thiers 
Montebello, presidente do TCMRJ, foi 
um dos homenageados, juntamente com 
os ministros Benjamin Zymler e Lincoln 
Magalhães da Rocha, do TCU; o ministro 
do Superior Tribunal de Justiça, Herman 
Benjamin, o deputado estadual Belarmino 
Lins e o senador Eduardo Braga.

Thiers Montebello recebeu a 
Medalha e Colar das mãos do atual 
presidente do TCE/AM, empossado 
em 15 de dezembro, conselheiro Érico 
Xavier Desterro e Silva.

Severiano Costandrade, Eduardo Braga, deputado Ricardo Nicolau, presidente da 
Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, Carlos Alberto Souza de Almeida, 
procurador do MPC, Omar Aziz, Júlio Pinheiro, Benjamin Zymler e José Melo

Conselheiro Érico Xavier Desterro e Silva e Thiers Montebello, no ato da outorga
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O Programa de Moderni-
zação do TCMRJ, que 
visa ao aprimoramento 
dos processos de trabalho, 

o redesenho da estrutura organizacional 
e a adequação da política de gestão de 
pessoas, continua com suas atividades 
em 2012.

Do dia 9 a 12 de janeiro de 2012, 
cerca de 20 representantes dos 
grupos que estiveram envolvidos 
no mapeamento de processos no 
ano passado, decidiram quais os 
conhecimentos, habilidades e o 
comportamento individual dos 
servidores são necessários para cada 
processo de trabalho, de acordo com 
as propostas do programa. Também 
foram fixados perfis setoriais de 
competência, além de possíveis áreas 
de atuação de servidores em meio à 
estrutura do TCMRJ. Essas definições 
servirão de base para identificar e 
analisar critérios de alocação de pessoal 
no âmbito do tribunal de contas e 
para a elaboração de um plano de 
capacitação.

Um dos resultados do Programa 
de Modernização do TCMRJ foi a 
edição da Deliberação no. 186, de 13 
de janeiro de 2012, que dispõe sobre o 
controle de prazos para o cumprimento 
de diligência. Apontado como uma 
fragilidade substancial inerente à 
instrução processual, o controle de 
prazos para cumprimento de diligências, 
após discussões entre representantes 
de diversos setores do tribunal, agora 
conta com uma normatização capaz de 
solucionar o problema.

Nos dias 23 e 24 de janeiro, os 
participantes das equipes técnicas 
envolvidas no Programa de Modernização 
do TCMRJ se reuniram no plenário para 
consolidar as definições de competências 
essenciais, comportamentais e gerenciais 
exigidas na implementação do processo 
de melhoria da instituição. Esse trabalho 

Programa de Modernização 
dá novos passos

continuou nos dias 25 e 26, para os 
grupos específicos que irão atuar em 
cada área correspondente.

 
clima organizacional

Vale ressaltar que, a tabulação 
da pesquisa de clima organizacional 
foi motivo para a reunião convocada 
pelo diretor da MBS Consulting, Villi 
Longhi. Na ocasião, as respostas dos 
361 questionários devolvidos foram 
interpretadas dentro do contexto da 
estrutura e da cultura do tribunal. 
A pesquisa, como um todo, aponta 
para uma percepção dos funcionários 
bastante positiva sobre seu ambiente de 
trabalho. Ao mesmo tempo, os aspectos 
desfavoráveis foram reconhecidos 
como itens que justamente o Programa 
de Modernização tem como finalidade 
atingir.

Foram validadas em 15 de dezembro 
de 2011, pelo Secretário-Geral de 
Administração, Heleno Chaves, as 
propostas de melhoria dos processos 
de serviços gerais. Com isso, a única 
validação pendente desta etapa do 
"deveria" ficou sendo a de recursos 
humanos, que aconteceu na semana 
seguinte.

Ainda em dezembro de 2011, 
antecipando os resultados do Programa 

de Modernização no âmbito de Recursos 
Humanos, Rita Veríssimo, titular do 
Departamento Médico-Odontológico, 
começou a convocar um representante 
de cada setor do TCMRJ para fazer 
parte do Comitê de Qualidade de Vida 
no Trabalho. Desse grupo sairão novas 
propostas para a melhoria do ambiente 
de trabalho no tribunal de contas.

No dia 20 de outubro, Cláudio Pereira 
Caldeira, da 4ª IGE, e Carlos Roberto 
Milet, da 2ª IGE, apresentaram para 
um grupo ampliado, propostas para o 
redesenho dos processos de auditoria. O 
objetivo foi que outras ideias e opiniões 
fossem acrescentadas ao processo, para 
uma posterior ampliação.  A ampliação 
é uma sessão técnica de integração das 
Inspetorias para a contribuição nos 
trabalhos realizados pelo grupo do 
processo.

Apresentação dos técnicos Cláudio Pereira Caldeira e Carlos Roberto Milet

Validação dos macroprocessos de 
Recursos Humanos
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Aconteceu no Auditório 
Luiz Alberto Bahia,  de 
16 a 22 de novembro, o 
curso de Relacionamento 

Interpessoal – O Profissional do 
Século XXI, realizado pela Jam Jurídica, 
com carga horária de 20 horas. 
Vinicius Nejaim, que foi o facilitador 
do encontro, é administrador de 
empresas com especialização em 
Gestão Estratégica em RH e doutorando 
em Administração.

O programa do curso foi dividido 
em quatro partes:  abordagens 
sobre o profissional diferenciado; 
formação do profissional diferenciado; 
autoconhecimento e ferramentas para 
um profissional diferenciado, divididas 
em diversos tópicos, e colaborou, 

Curso de Relacionamento 
Interpessoal agrada a servidores

também, para complementar o curso de 
Liderança – Gestão de Equipes, aplicado 
anteriormente aos diretores e servidores 
que exercem chefias no TCMRJ. 

Participaram do curso 50 servidores, 
divididos em duas turmas, manhã e tarde.  

O  c u r s o  d e  Re l a c i o n a m e n to 
Interpessoal faz parte de um pacote 
de cursos implementado pelo Centro 
Cultural, a partir de uma pesquisa 
finalizada em março de 2010 junto 
aos servidores do Tribunal de Contas. 
A pesquisa, realizada pela intranet, 
identificou interesse em diversos outros 
cursos, que vêm sendo realizados 
de maneira progressiva, atendendo 
prioritariamente os mais solicitados 
pelos servidores. Dessa lista constavam 
os cursos de Atualização em Word-

 Participantes aprovaram a dinâmica do curso

Excel (totalidade dos interessados 
atendidos); Português e Redação 
Oficial; Nova Ortografia e Liderança 
– Gestão de Equipes,  todos já 
realizados.

Selma Cortines, que trabalha na 
Biblioteca do Tribunal, foi uma das 
entusiastas do curso: “Achei excelente! 
Os valores éticos, muitas vezes 
esquecidos, a postura profissional, a 
importância do trabalho em equipe, 
o relacionamento interpessoal, o 
tratamento de maneira igualitária 
como forma de inclusão social, foram 
aspectos destacados no curso. Serviu, 
também, para melhora profissional 
e mudança social, contribuindo para 
uma melhor cidadania”, afirmou 
Selma. 
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Ac o n t e c e u  n o  d i a  1  d e 
novembro de 2011,  no 
Hotel Guanabara Palace, no 
centro do Rio, o lançamento 

do segundo volume do livro “O 
Estado Gestor e a Cidadania  - Os 
dois lados da Globalização” (Editora 
JAM Jurídica), do conselheiro do 
Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro, Antonio Carlos Flores 
de Moraes.

O Tomo II é a segunda parte do 
livro resultado da tese de Doutorado 
apresentada pelo autor na Faculdade 
de Direito da Universidade de 
Salamanca, na Espanha, em novembro 
de 2010. O lançamento do Tomo I foi 
realizado no dia 16 de maio, durante 
o 4º CONINTER, do qual o conselheiro 
é coordenador científico.

Prefaciado pelo mestre em Direito 
(PUC-Rio) e doutor em Direito (UERJ), 
Gustavo Sénéchal de Goffredo, o “O 
Estado Gestor e a Cidadania - Os dois 
lados da Globalização” é dividido em 
dois capítulos: o I - O estado falido e 
os efeitos negativos da globalização, e 
o Capítulo II – Os efeitos positivos da 
globalização – ditadura nunca mais, 
nunca más, numa visão sobre o estado, 
o processo de globalização, a questão 
democrática e sua construção.

Antonio Carlos Flores de Moraes 
é, além de conselheiro do Tribunal 
de Contas do Município do Rio de 
Janeiro, professor da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de 
Janeiro, e doutor Stricto Sensu pela 
Facultad de Derecho de la Universidad 
de Salamanca, Espanha. O conselheiro 
exerceu, ainda, cargo no Ministério 
Público da União, junto à Justiça 
do Trabalho, tendo sido, também, 
secretário de Fazenda do Município 
do Rio de Janeiro e presidente do 
Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro.

Novo livro do conselheiro 
Antonio Carlos Flores de Moraes

Conselheiro Antonio 
Carlos com o ex-
prefeito Saturnino 
Braga e os conselheiros 
Nestor Rocha e Thiers 
Montebello,

Antonio Carlos com 
seus filhos Laura, 
Marcos e Carlos 
Eduardo
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A Biblioteca  do  TCMRJ 
ganhou recentemente dois 
novos espaços: um físico e 
um virtual. O físico é a nova 
instalação na sobreloja, e 

o virtual, a BVCE - Biblioteca Virtual em 
Controle Externo.

As novas instalações 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 

Biblioteca em novo espaço 
físico e virtual

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 
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.

Novo espaço estimula a leitura
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Comunicativo e bem-humorado, o analista de 
informação do TCMRJ, Leonardo N. de Miranda 
Reis, recebeu parentes e amigos, na Livraria Saraiva 
do Shopping Rio Sul, para o lançamento de seu 

primeiro livro.  
Intitulado “O Grande Livro dos Anões”, a obra conta com 

prefácio do humorista Marcius Melhem e aborda, com muito 
humor, curiosidades e dificuldades do cotidiano dos anões.

Antes de iniciar a sessão de autógrafos, o autor surpreendeu 
a todos com uma sequência de piadas, rápida amostra do 
conteúdo inteligente e divertido do livro.

O “Gigante Leo”, como é conhecido, já representou o 
“salário mínimo” na Escola de Samba Renascer de Jacarepaguá, 
participou dos programas Os caras de pau, A praça é nossa, 
Faustão, Tudo é possível e Agora é Tarde; e deu entrevista no 
Programa do Jô e do Pânico, na rádio Jovem Pan. Também ator, 
Leo esteve em cena com a peça Desconcertados, no Teatro 
Henriqueta Brieba, do Tijuca Tênis Clube.

Os artistas Marcius Melhem, Paulo Carvalho, Marcos Veras, 
Fábio Porchat, Júlia Rabello, Smigol, Wagner Trindade e Felipe 
Absalão marcaram presença no lançamento. Do TCMRJ, o 
substituto do Chefe de Gabinete da Presidência, Sergio Tadeu 
S. Lopes, o Secretário-Geral de Administração, Heleno Chaves 
Monteiro, o Assessor Chefe da Assessoria de Informática, 
Rodolfo Luiz Pardo dos Santos, o Chefe do Setor de Portaria, 
Marcelo Filizzola Assunção, e vários amigos de diferentes 
diretorias também prestigiaram Leo.

Com apenas um metro e dez centímetros de altura, o Gigante 
Leo é exemplo de determinação, dinamismo e superação.

Servidor do TCMRJ lança livro 
de humor sobre anões

Todos somos iguais, apenas 
temos dificuldades diferentes, e 
a melhor maneira de superá-las 
é com alegria e humor. 

Leonardo Reis

“ “
Leozinho com o amigo Marcius Melhem

Sybeto (padrinho), Tia Lourdes, Elisabete (mãe), Ricardo (irmão 
e afilhado), Ricardo (padrasto), Rita (madrinha), Lydia (vó) e 
Tia Lucy.
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Visitas ao TCMRJ
Outubro.2011

Dia 3 - Auditor Humberto canuso, do TCE/RS, e os conselheiros marco Peixoto, também do TCE/RS, antonio Joaquim, do 
TCE/ Mato Grosso, otávio lessa, do TCE/ AL e Francisco Netto, do TCM/BA e presidente da Abracom 

Dia 5 - Conselheiro Severiano costandrade, 
presidente do TCE/TO e do Instituto Rui Barbosa

Dia 6 - Os advogados octávio Gomes e antonio Vanderler de 
lima, com Thiers Montebello
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Novembro.2011

Dia 13 - Conselheiro raimundo Nonato c. lago 
Junior, do TCE/MA

Dia 9 - Desembargadora maria Helena cisne, presidente do 
Tribunal da 1ª região

Dia 12 - maria luiza machado Freitas, filha dos 
servidores Gabriela Ferreira da Silva Machado e Luiz 
Antonio de Freitas Junior, da Assessoria Jurídica do 
TCMRJJaneiro.2012

Dia 3 – Thiers 
Montebello, Nilson 
Bruno Filho, defensor 
público geral do RJ e 
maria luíza de luna 
Borges Saraiva, 2ª 
subdefensora pública 
geral
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Dia 9 – Thiers Montebello entre o procurador carlos andrade e o prefeito Sérgio Sessim, 
de Nilópolis

Dia 6 – Sergia Eliana Viana de Souza, da Secretaria das Sessões, Sérgio Tadeu Sampaio Lopes, substituto eventual 
do chefe de gabinete, Thiers Montebello e Sérgio Aranha, chefe de gabinete da Presidência, recebem a comitiva 
de magistrados chineses em visita ao TCMRJ.
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São vinte e quatro os servidores 
que cuidam, com dedicação 
e competência, das tarefas 
atribuídas à 1ª Inspetoria Geral 

do TCMRJ – 1ª IGE, em Deliberação de nº 
142, de março de 2002. Quem conta é a 
Inspetora-Geral, Maria Cecília Cantinho. 
“Até junho de 2011, a 1ª IGE era formada 
por 18 funcionários, sendo 17 técnicos 
de controle externo e um administrativo; 
equipe muito boa, coesa, que gosta do que 
faz e está sempre pronta a ajudar. Hoje 
somos 24, com os seis novos técnicos que 
passaram no último concurso e optaram 
por trabalhar na nossa Inspetoria; já estão 
super engajados e até participaram de 
inspeções. A chegada deles foi excelente, 
pois estávamos com o quadro de pessoal 
muito defasado”.

Maria Cecília explica que, embora 
tenham, basicamente, as mesmas 
atribuições, a 1ª IGE diferencia das outras 
por seu quantitativo de órgãos a serem 
inspecionados. “Dezesseis órgãos estão 
sob nossa área de atuação, mas temos 
conseguido realizar, por ano, pelo menos, 
uma inspeção ordinária em cada um. Sem 
contar as inspeções pontuais, como por 
exemplo, a do carnaval e a do réveillon, 
junto a Riotur.

 A inspeção ordinária, que tem 
por objetivo analisar procedimentos 

Servidores da 1ª IGE: Adriana Arinelli Fernandes Salgado, Agostinho Pinto, Ana Paula de Biase Ahmed, Ana Raquel Cavalcanti Borges 
Bastos, Assad Salim Saker Junior, Augusto Cesar Silva e Vargas – Inspetor setorial, Carlos Cesínio Paiva de Mello, Carlos Trillo Negreira, 
Danielle Passos , Fabian da Costa Garcia, Geraldo Francisco Dias, Gustavo Coelho Ribeiro, Gustavo Luiz Machado, Janice Garcia Alves Galvão 
D’império Teixeira, José Carlos Amaral de Almeida, Luiz Fernando Cosentino Donato, Luiz Ricardo Zdanowski, Mirian Tereza Teixeira 
Dewitte, Patricia Pinto Bérgson, Ricardo Fernandes Neto, Rodrigo Eugenio da Silva, Rosilene Lopes Neo de Araújo

1ª IGE: equipe de primeira

Maria Cecília Cantinho (de preto) com parte de sua equipe

administrativos e atos de que resultem 
receita e despesa, segue uma programação, 
que é apresentada em plenário para 
aprovação, no primeiro dia útil do ano 
letivo. Diferentemente da verificação in 
loco que, a qualquer momento, pode ser 
realizada, por ter sido constatado indício 
de irregularidade em algum processo 
administrativo.”

 É também da competência da 1ª 
IGE realizar visitas técnicas (análise 
da execução de contratos e avaliação 
da manutenção do imóvel) nas regiões 
administrativas e subprefeituras; e 
auditorias operacionais. 

“Em 2009, efetuamos uma auditoria 
nos quatro principais equipamentos do 
legado do Pan – Arena Multiuso, Engenhão, 
Parque Aquático Maria Lenk e Velódromo. 
Como detectamos várias imperfeições, 
fizemos o primeiro monitoramento 
em 2010 e o segundo, agora em 2011. 
Monitoramento tem a função de averiguar 
se as ressalvas apontadas em relatório da 
auditoria realizada foram sanadas ou não. 
Ainda em 2011, fizemos uma auditoria 
operacional na Secretaria Municipal 
de Administração – SMA, com foco na 
gerência de perícias médicas.”

S u b o r d i n a d a  t é c n i c a  e 
hierarquicamente à Secretaria Geral de 
Controle Externo, a 1ª IGE deve ainda 

Órgãos e entidades 
jurisdicionadas: 
Gabinete do Prefeito – GBP, 
Secretaria Municipal da Casa 
Civil – CVL, Secretaria Municipal 
de Fazenda – SMF, Secretaria 
Municipal de Administração – SMA, 
Secretaria Municipal do Trabalho 
e Emprego – SMTE, Secretaria 
Especial de Desenvolvimento 
Econômico Solidário – SEDES, 
Secretaria Especial da Ordem 
Pública – SEOP, Secretaria Especial 
de Turismo – SETUR, Procuradoria 
Geral do Município do RJ – PGM, 
Controladoria Geral do Município do 
RJ – CGM, Empresa de Turismo do 
Município do RJ – RIOTUR, Guarda 
Municipal do RJ – GMRIO, Instituto 
de Previdência e Assistência do 
Município do RJ – PREVIRIO, 
Empresa Municipal de Informática 
– IPLANRIO, Empresa Municipal de 
Artes Gráficas – Imprensa da Cidade 
– IC, Centro de Feiras, Exposições e 
Congressos do RJ – RIOCENTRO

examinar todos os pregões realizados 
na Prefeitura, pois, atualmente, estão 
centralizados na Secretaria Municipal 
de Administração, órgão fiscalizado pela 
Inspetoria.
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O preclaro autor Antonio Carlos 
Flores de Moraes, dando 
sequência à sua obra O Estado 
Gestor e a Cidadania, fruto de 

sua tese de doutorado na Faculdade de 
Direito da Universidade de Salamanca, 
acaba de trazer a público o seu Tomo II 
que tem por objeto a preciosa análise dos 
efeitos da globalização sobre o Estado.

O ESTADO GESTOR 
E A CIDADANIA 
TOMO II - Os dois lados 
da Globalização

Autor: Antonio Carlos Flores de Moraes
Editora JAM Jurídica Editora

Luiz Antonio de Freitas Junior
Assessor Jurídico-Chefe do TCMRJ

Aliando didática, experiência e domínio 
cientifico, qualidades provenientes da 
sua condição de professor da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro, de 
Conselheiro do Tribunal de Contas Carioca 
e de Doutorado Strictu Sensu pela Facultad 
de Derecho de la Universidad de Salamanca, 
a obra é apresentada em linguagem 
acessível e ao mesmo tempo aprofundada 
acerca dos aspectos negativos e positivos 
da globalização em relação ao Estado.  

De início adverte o autor: a globalização 
“não se constitui um bem ou um mal em si 
mesma”, tudo irá depender da forma 
como vem a ser tratada em cada país. Em 
verdade, será tão boa ou tão ruim quanto 
à capacidade do Estado de enfrentar essa 
nova realidade. Neste contexto, acaba 
por destacar neste tomo os seus efeitos 
negativos (globalização da criminalidade, 
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lavagem de dinheiro, tráfico de pessoas, 
a pirataria intelectual) e positivos 
(democracia, cidadania e respeito aos 
direitos fundamentais). 

Com a acuidade habitual confessa 
o ilustre professor: “a conclusão a que 
chego ao estudar o tema da Globalização 
é que as suas consequências negativas 
somente foram possíveis porque existem 
muitos Estados fracos ou falidos no mundo, 
impedindo que nascesse e se desenvolvesse 
um verdadeiro Direito Internacional, com 
normas jurídicas clássicas que prevejam 
coações e sanções”. 

A presente obra, com a sua visão 
moderna e cuidadosa, vem a se inserir 
como poderosa ferramenta para quem 
pretenda conhecer a fundo os novos 
desafios do Estado diante de um mundo 
globalizado.

A Biblioteca do TCMRJ está iniciando o processo de seleção de livros 
para a compra de 2012. 
Participe da renovação do nosso acervo, enviando suas sugestões para
tcmrj_biblioteca@rio.rj.gov.br.
Sugestões de revistas ou outros materiais também serão bem-vindas.

BIBLIOTECA
PARTICIPE DA SELEÇÃO DE LIVROS 2012

Foto: Pablo Pablo



tão relevante publicação, que reforça e 
consolida a divulgação das atividades 
dessa Instituição.

Jonas Lopes de Carvalho Junior
Presidente do Tribunal de Contas 

do Estado do Rio de Janeiro

Agradeço a gentil remessa da Revista 
desse Tribunal e, em especial, pela 
publicação de artigo de minha autoria, 
parabenizando-o pela qualidade da 
obra. 

Ives Gandra Martins Filho
Ministro do Tribunal Superior do 

Trabalho

Agradeço a V.Exa o envio da Revista 
do Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro, parabenizando-o pelo 
excelente trabalho apresentado.

Francisco Ronald Rocha 
Fernandes - Cel EB 

Secretário-Adjunto de Segurança 
Presidencial

Com meus cumprimentos, agradeço 
a remessa da Revista “O controle do 
Controle”, felicitando-o pela iniciativa 

Agradeço o envio ao meu gabinete 
parlamentar da revista desse Tribunal 
de Contas, cujos termos mereceram 
minha especial atenção.

Senador Blairo Maggi

Tenho a grata satisfação de registrar 
o recebimento da Revista TCMRJ número 
48, setembro de 2011.

Gilmar Mendes
Ministro Supremo Tribunal Federal

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

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa 
Excelência para acusar o recebimento 
do exemplar 48 da Revista do Tribunal 
de Contas do Município do Rio de 
Janeiro. Aproveito a oportunidade 
para agradecer a gentileza do envio de 

da publicação, ressaltando, no ensejo, 
a valorosa contribuição que a citada 
obra acrescenta ao acervo das Cortes 
de Contas brasileiras.

Essen Pinheiro Filho
Conselheiro-presidente em exercício 
do Tribunal de Contas do Estado de 

Roraima

Agradeço a gentil remessa da Revista 
TCMRJ, número 48. Cumprimento pela 
excelência do conteúdo e desejo sucesso 
à publicação.

Vasco Della Giustina 
Ministro do Superior Tribunal de  Justiça 

Desembargador Convocado do TJ/RS

Cumprimentando-o V.Sa., informo 
que é com extrema satisfação que 
recebo o exemplar da edição de nº 48 
da Revista TCMRJ. 

Luiz Pedro San Gil Jutuca
Reitor da Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO

A c u s a m o s  o  re c e b i m e n t o  d a 
edição nº 48, de setembro de 2011, da 
Revista TCMRJ, deste egrégio Tribunal. 
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Com meus cordiais cumprimentos, agradeço a Vossa 
Excelência o envio do exemplar da Revista do Tribunal de Contas 
do Município do Rio de Janeiro. Parabenizo-o pelo excelente 
trabalho realizado por essa Instituição no controle externo 
da gestão dos recursos públicos, em defesa dos interesses da 
sociedade carioca. 

Senador Vital do Rêgo
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Gostaríamos de parabenizá-lo pela 
qualidade do conteúdo apresentado 
nesta publicação.

José Carlos de Souza Abrahão
Presidente da Confederação  

Nacional de Saúde 

Agradeço a gentileza do envio da 
Revista TCMRJ, O Controle do Controle, 
com congratulações pela importante 
abordagem.

Deputado federal Carlaile Pedrosa

E m  p r i m e i r o  l u g a r,  v e n h o 
cumprimentá-lo por ter usado o 
nome “Avenida Sernambetiba” na 
proveitosa correspondência que tem 
tido a bondade de me enviar, pois 
é tradicional, indígena, alegre e até 
gostoso de falar.

 Dúvida não há quanto a ter sido 
Lúcio Costa um dos maiores e mais 
admirados arquitetos-urbanistas 
do mundo. Mas bem poderia ser 
merecidamente homenageado dando-se 
o seu nome a outro também importante 
logradouro da nossa querida cidade. 

Depois, queria cumprimentá-lo 
novamente pela alta qualidade gráfica 
e principalmente cultural que tem 
sabido imprimir à Revista desse egrégio 
Tribunal, notadamente no seu último 
número; oportuníssimo e atual quanto 
à corrupção. 

F icar ia  com remorso se  não 
cumprisse este agradável dever de 
cumprimentá-lo.

Oswaldo Sérvulo Tavares da Silva
Procurador  aposentado  

do Estado do Rio de Janeiro

Tem o presente a finalidade de 
acusar o recebimento e agradecer o 
exemplar da “Revista do Tribunal de 
Contas do Município do Rio de Janeiro 

– nº 48 – setembro/2011 – ano XXVIII”, 
elaborada por esse Tribunal. Parabenizo 
Vossa Excelência pela qualidade do 
trabalho apresentado, ressaltando 
a significativa importância dessa 
contribuição à Sociedade e às Cortes 
de Contas. Informo, ainda, que a edição 
foi encaminhada à nossa biblioteca para 
conhecimento e divulgação.

Antonio Carlos Caruso
Vice-presidente do Tribunal de 

Contas do Município de São Paulo

Acuso o recebimento e agradeço o 
envio do exemplar da “Revista TCMRJ”, 
nº 49, de setembro de 2011.

Sergio Machado
Presidente da Petrobras Transporte S.A.

É com grande satisfação que 
agradeço o envio da Revista do Tribunal 
de Contas do Município do Rio de 
Janeiro, nº 48, Ano XXVIII, de setembro 
de 2011.

Carlos Alberto Sobral de Souza
Conselheiro do Tribunal de Contas 

do Estado de Sergipe 

Com meus cumprimentos, agradeço 
o envio da Revista “TCMRJ” – Tribunal de 
Contas do Município do Rio de Janeiro 
– nº 48 – Setembro 2011 – Ano XXVIII. 
Parabenizo o Excelentíssimo Senhor 
Presidente e toda equipe envolvida 
nesta publicação pela excelência do 
trabalho realizado.

Wanderley Ávila 
Conselheiro do Tribunal de Contas 

do Estado de Minas Gerais

Agradeço a gentileza do envio do 
exemplar da “Revista do Tribunal de 

Contas do Município do Rio de Janeiro 
– A nova cara do Rio”. Na oportunidade, 
parabenizo pelo notável trabalho, e 
reitero protestos de elevada estima e 
consideração.

Silvio Antônio de Oliveira Melo, Cel BM
Comandante-Geral do Corpo de 

Bombeiros Militar de Minas Gerais

R e g i s t r o  o  r e c e b i m e n t o  d o 
exemplar da Revista TCMRJ, edição 
de setembro/2011.  Agradecendo 
pela gentileza, cumprimento essa 
egrégia Corte pela excelência da 
publicação.

Cezar Miola
Conselheiro-presidente do Tribunal de 
Contas do Estado do Rio Grande do Sul

Ao cumprimentá-lo, agradeço o envio 
da Revista TCMRJ, ao mesmo tempo que 
parabenizo essa Corte de Contas pelo 
excepcional trabalho realizado na 
elaboração desse exemplar.

Reinaldo Fernandes Neves Filho
Conselheiro do Tribunal de Contas do 

Estado de Roraima

Ao cumprimentá-lo cordialmente, 
informo que recebi o livro “TCMRJ – O 
controle do Controle – A nova cara 
do Rio”, nº 48, setembro de 2011, 
ano XXVIII.Com satisfação agradeço a 
gentileza da lembrança.

Honor Cruvinel de Oliveira
Conselheiro Diretor da 4ª Região do 

Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado de Goiás

Acusando o recebimento do exemplar 
“ A nova cara do Rio”, agradeço a gentil e 
valorosa oferta.

Des. Henrique Nelson Calandra
Tribunal de Justiça de São Paulo
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Ouvidoria do TCMRJ:
canal de comunicação 

com a sociedade.

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

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




