
Prestação de contas (1º semestre de 2019)

Além de atuar na defesa judicial e extrajudicial do Município do Rio de Janeiro, na consultoria 
jurídica dos órgãos municipais, na inscrição e na cobrança da dívida ativa, a PGM pôs em 
prática, no primeiro semestre de 2019, uma série de ações visando o aumento da arrecadação. 
Foram criadas as forças-tarefa dos Grandes Devedores e da Herança Jacente. Também foi 
feito um extenso trabalho de identificação de valores mantidos em depósito judicial.

Entre as vitórias obtidas para a Prefeitura do Rio de Janeiro, podem-se destacar o 
pronunciamento favorável do MPF para o levantamento de valores desviados dos cofres 
municipais na construção da Transcarioca, do BRT Transbrasil e na Recuperação Ambiental 
da Bacia de Jacarepaguá; a suspensão de liminares que impediam a demolição de prédios 
irregulares na região da Muzema; e a liberação de terreno cedido ao Clube Everest para 
abrigar o programa federal “Minha Casa, Minha Vida”.

A PGM vem agindo, ainda, de forma a disciplinar a atuação de concessionárias de serviços 
públicos. Foi instaurada uma ação civil pública contra a Cedae para exigir que um percentual 
de seu lucro seja investido em melhorias na Cidade; a CPI da Linha Amarela recebeu 
informações e documentos sobre os prejuízos causados ao Município pela concessionária; 
Light, Claro e Telemar Norte Leste foram notificadas para fazerem o aterramento da fiação 
área, como prevê o Plano Diretor.

Em momentos críticos para o Rio de Janeiro, a PGM atuou de forma incisiva. Elaborou o 
decreto de estado de calamidade após o temporal que atingiu o Município no início de abril, 
destinando verbas que a Prefeitura venha a receber de processos judiciais relacionados à 
Operação Lava-Jato a obras para mitigar os efeitos das chuvas, e concentrou esforços para 
suspender liminares que impediam a demolição de prédios irregulares na Muzema.

A seguir, algumas ações da PGM entre janeiro e junho deste ano.

Atuação para aumento da arrecadação:

• Grandes devedores: Criação de força-tarefa para cobrar o pagamento de dívidas acumuladas 
dos 200 maiores devedores do Município. O total da dívida desse grupo de contribuintes chega 
a R$ 10 bilhões. Em pouco mais de um mês de atuação, a equipe negociou o pagamento de 
R$ 22 milhões deste total.
 
• Herança jacente: Foi criada uma força-tarefa para atualizar a relação de bens móveis 
e imóveis que compõem o acervo da herança jacente. O levantamento, em mais de 800 
processos, identificou cerca de 400 imóveis, aplicações e saldos em contas, tanto no país 
quanto no exterior, e ações de empresas como Petrobras, Vale e Banco do Brasil, entre 
outros bens.

• Recuperação de recursos: Foram identificados quase R$ 65 milhões, referentes a 
desapropriações, mantidos em depósito judicial e cujo prazo de levantamento pelos 
credores já estava expirado. Além disso, foi criada uma força-tarefa para identificar quanto a 
Procuradoria Fiscal tem mantido em depósitos judiciais.



 A PGM e as concessionárias de serviços públicos:

• Cedae: Foi elaborada ação civil pública com o objetivo de frear o monopólio e o enriquecimento 
da companhia sem a devida contrapartida em serviços de qualidade para os moradores do 
Município. Na ação pleiteia-se que:
1) 7,5% da receita mensal bruta obtida pela Cedae na Capital sejam direcionados à Administração 
Municipal, seguindo modelo adotado no Estado de São Paulo, onde a Sabesp repassa percentual 
idêntico para um fundo municipal;
2) a concessionária seja obrigada a, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária, realizar toda 
a manutenção de galerias de águas pluviais que transportam esgoto, enquanto for responsável 
pelo serviço;
3) a receita do serviço de saneamento seja direcionada, exclusivamente, para investimentos 
locais, enquanto não alcançadas todas as metas de cobertura e tratamento; e
4) o Município do Rio de Janeiro possa licitar a operação do serviço de esgotamento sanitário 
por bacia hidrográfica, no prazo de 180 dias.

• Linha Amarela: A PGM apresentou levantamento à CPI da Linha Amarela, informando aos 
vereadores que os prejuízos causados ao Rio de Janeiro por corrupção e sobrepreço em obras 
na via chegam a R$ 425 milhões. 

•Fiação subterrânea: Light, Claro e Telemar Norte Leste foram notificadas pela PGM para 
fazer o planejamento para enterramento de fios e cabos. As três empresas devem apresentar 
cronograma de obras com a finalidade de promover a eliminação de toda a fiação aérea na 
Cidade, cumprindo assim o que determina o Plano Diretor, que estabeleceu prazo de cinco 
anos para que as concessionárias implantassem suas fiações no subsolo urbano.

Ações na Justiça:

• Lava-Jato: O MPF se pronunciou favoravelmente ao pedido apresentado pela PGM à 7ª 
Vara Federal Criminal para o levantamento de valores relacionados aos desvios dos cofres 
municipais na construção da Transcarioca, do BRT Transbrasil e na Recuperação Ambiental da 
Bacia de Jacarepaguá. 

• Construções ilegais: A PGM concentrou esforços para suspender liminares que impediam a 
demolição de prédios irregulares na Muzema, além de realizar análise da minuta de decreto 
regulamentando a demolição administrativa.

• Moradia: Decisão da 21ª Câmara Cível do TJRJ autorizou a Prefeitura a utilizar o terreno 
municipal cedido ao Clube Everest, em Inhaúma, na Zona Norte da Cidade, para construir 
unidades do programa federal “Minha Casa, Minha Vida”. As moradias serão destinadas às 
famílias atingidas pelas chuvas de fevereiro de 2018.

Chuvas:

• Fortes chuvas e estado de calamidade: Foi elaborado decreto de estado de calamidade após 
o temporal que atingiu a Cidade no início de abril. O decreto prevê que verbas que a Prefeitura 
venha a receber provenientes de processos judiciais relacionados à Operação Lava-Jato sejam 
utilizadas em obras para mitigar os efeitos das chuvas.



Parcerias:

• Intercâmbio de informações: A PGM e o MPF celebraram convênio para ampliar a articulação, 
a integração e o intercâmbio de informações. O acordo prevê a troca de informações e 
documentos da base de dados dos dois órgãos, à exceção de dados protegidos por sigilo 
legal. 

Atuação administrativa:

• Organização do acervo de PAVs: Um grupo de procuradores e técnicos da PGM foi incumbido 
de retirar do acervo ativo todos os PAVs cujos processos judiciais encontrem-se arquivados 
de forma definitiva ou provisória no âmbito da Justiça.

• Recriação da Procuradoria Trabalhista.

Análises realizadas pela PADM:

• Ninho do Urubu: Realizado trabalho de orientação na condução do processo de licenciamento 
das edificações do Centro de Treinamento Presidente George Helal, do Flamengo.

• Classe Hospitalar: Foi analisado o convênio entre a Secretaria Municipal de Educação e a 
UFRJ para oferecer aulas às crianças e adolescentes, matriculados ou não na rede municipal 
de ensino, internados para tratamento de saúde no Instituto de Puericultura e Pediatria 
Martagão Gesteira.

• Organizações Sociais: Feita a análise da possibilidade de contratação de pessoa jurídica por 
organizações sociais para realização da atividade-fim.

• BRT da Avenida Brasil e antecipação de royalties: O termo aditivo das obras do BRT 
da Avenida Brasil também foi objeto de análise da PGM, assim como o termo aditivo de 
antecipação dos royalties destinados ao Município.

• Transporte: Foi analisada a possibilidade de integração entre o bilhete eletrônico e a 
interoperabilidade com os demais modais de transporte; a permissão de serviço público modal 
STPL; e o controle de gratuidade nos ônibus por identificação biométrica.

• Campo de golfe: O processo de licenciamento do campo de golfe passou por análise jurídica 
da PGM.

Atividades acadêmicas:

• Seminário internacional: A PGM recebeu palestrantes estrangeiros em seminário sobre 
o uso de legislação de outros países por cortes internacionais. Participaram do encontro a 
professora de Direito Comparado da University of Kent, na Inglaterra, Simone Glanert, e o 
professor de Direito Comparado da Sorbonne, na França, Pierre Legrand, que é autor de 
“Como Ler o Direito Estrangeiro”. 



• Eventos: O auditório da PGM também abrigou a palestra “Razão e consequência nas escolhas 
administrativas: inovações da Lei 13.655/18” e o encontro “Efficient Breach”. A primeira contou 
com a participação do advogado e professor dos programas de pós-graduação em Direito da 
Universidade Federal do Paraná (UFPR) e da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-
PR), Emerson Gabardo, e do Procurador do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE/
GO) e professor da Universidade Federal de Goiás (UFG), Fabricio Motta. Já o segundo foi o 
primeiro evento do Instituto de Direito Privado (Idip), de São Paulo, realizado no Rio de Janeiro.

Na mídia:

As ações da PGM no primeiro semestre de 2019 repercutiram na mídia fluminense e nacional. 
Abaixo, um apanhado das notícias veiculadas.

• Grandes Devedores
Diário Oficial do Município: http://noticias.prefeitura.rio/rio-acontece/criada-forca-tarefa-para-
cobrar-r-10-bilhoes-de-grandes-devedores-do-municipio/
Coluna Radar, da revista Veja: http://veja.abril.com.br/blog/radar/procuradoria-mira-devedores-
no-rio-entre-clubes-de-futebol-e-empresas/
Jornal Extra: http://extra.globo.com/noticias/economia/procuradoria-cria-forca-tarefa-para-
cobrar-grandes-devedores-no-rio-de-janeiro-23653868.html
Jornal O Fluminense: http://www.ofluminense.com.br/pt-br/cidades/aperta-cerco-aos-200-
maiores-devedores-do-munic%C3%ADpio-do-rio

• Cedae
Diário Oficial do Município: http://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/jornal/4168/#e:4168
Jornal O Globo: http://oglobo.globo.com/rio/prefeitura-do-rio-entra-com-acao-contra-cedae-
exigindo-melhoria-de-servicos-23727932 
Jornal Extra: http://extra.globo.com/noticias/rio/prefeitura-do-rio-entra-com-acao-contra-cedae-
exigindo-melhora-de-servicos-23727943.html
Rádio Tupi: http://www.tupi.fm/rio/prefeitura-do-rio-entra-com-acao-judicial-contra-a-cedae/
CBN: http://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/263437/temos-um-governo-que-mantem-
fama-de-caixa-preta-da.htm
Bom Dia Rio: http://globoplay.globo.com/v/7680251/programa/
RJ TV 1ª edição: http://globoplay.globo.com/v/7680812/programa/

• Linha Amarela
Jornal O Globo: http://oglobo.globo.com/rio/procurador-diz-que-prejuizo-do-municipio-na-linha-
amarela-de-r-425-milhoes-23706981 
Jornal Extra: http://extra.globo.com/noticias/rio/procurador-diz-que-prejuizo-do-municipio-na-
linha-amarela-de-r-425-milhoes-23707021.html 
Jornal O Dia: http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2019/05/5648203-prejuizo-aos-cofres-
publicos.html

• Fiação subterrânea
Jornal O Globo: http://oglobo.globo.com/rio/prefeitura-cobra-que-empresas-substituam-fiacao-
aerea-pela-subterranea-23769482?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Social&utm_
campaign=compartilhar



Rádio Tupi: http://www.tupi.fm/rio/prefeitura-do-rio-notifica-concessionarias-para-eliminar-
fiacao-aerea/

• Clube Everest
Blog De Prima, do jornal Lance:
http://blogs.lance.com.br/deprima/2019/03/21/decisao-da-justica-libera-construcao-no-terreno-
do-clube-everest/

• Convênio com MPF
TV Prefeito: http://bit.ly/2KLg4Vp

• Seminário
Site especializado Jota: http://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/justica/
entrevista-direito-globalizacao-24052019


