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1- INTRODUÇÃO 

Aristóteles, no século IV a.C, afirmava que "o homem é naturalmente um 

animal político", significando ser capaz de conviver com os outros de sua espécie . 

• 
Muito se discutiu, e ainda se discute, se a convivência é necessária ou 

voluntária. Ou seja, se o homem convive porque carece de força para sobreviver 

sozinho, ou se é uma escolha para bem viver. 

Abstraindo-se desta questão, o fato é que as sociedades humanas existem, e, 

segundo Dallari 1, "têij1 por finalidade a criação de condições que permitam que cada 

homem e cada grupo social atinja seus respectivos fins particulares, proporcionando 

o bem comum". 

Não basta, entretanto, a simples reunião de pessoas buscando um fim 

comum para que ele seja alcançado. É necessário que o grupo se conjugue de forma 

harmônica, sendo capaz de se manifestar em conjunto, ordenada e adequadamente, a 

fim de que cada componente se beneficie das atividades desenvolvidas pelos demais, 

atingindo o bem comum.. Surge, então, a necessidade de um poder social superior, 

capaz de harmonizar os interesses, promovendo a conciliação entre todos. Este 

poder é o Estado. 

Segundo Platão, "um Estado nasce das necessidades dos homens; ninguém 

basta a si mesmo, mas todos nós precisamos de muitas coisas". E complementa: 

(. . .)como temos muitas necessidades e fazem-se mister numerosas 
pessoas para supri-las, cada um vai recorrendo à ajuda deste para tal 
fim e daquele para tal outro; e, quando esses associados e auxiliares se 
reúnem todos numa só habitação, o conjunto dos habitantes recebe o 
nome de cidade ou Estado. 

I Dallari, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado, 1995, p.8 
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Tem o Estado, pois, o objetivo de proporcionar condições de vida social que 

consintam e favoreçam o desenvolvimento integral da personalidade humana. 

Para atingir seus objetivos, ao Estado 'oram atribuídas determinadas 

funções, exercidas por Poderes. Assim, há o Poder Legislativo, ao qual cabe a 

função normativa; o Executivo, que exerce a função administrativa; o Judiciário, 

responsável pela função jurisdicional. 

O presente trabalho pretende estudar a descentralização da função 

administrativa, atra'4lés do estudo de caso referente à Empresa Distribuidora de 

Filmes - RlOFILME, empresa pública pertencente ao Município do Rio de Janeiro. 

Não é pretensão deste trabalho discutir a existência deste ou daquele órgão, 

seja empresa, fundação ou autarquia; pois a criação ocorre segundo um juízo de 

conveniência e oportunidade do Poder Executivo, com o aval do Poder Legislativo. 

Pretende-se cotejar as diversas formas jurídicas adotadas na 

descentralização e seus efeitos, vez que há diferenças impostas pela legislação. 

Questionaremos, então, se para o exercício de suas finalidades, terá a 

entidade de ser dotada de personalidade de direito público - realiza atividades com 

fms sociais, culturais ou administrativos; ou se caberá a personalidade de direito 

privado - presta serviços públicos superavitários. 

2 - FUNÇÃO ADMINISTRATIVA 

2.1 - Conceito 

Segundo Carvalho2
, "não tem sido fácil a tarefa de delinear os contornos do 

que se considera função administrativa", pois a doutrina diverge sobre o tema. Para 

fundamentar seus conceitos, os autores procuram se utilizar de critérios que auxiliam 

2 Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, 1999, p.3 
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na identificação do sujeito, do conteúdo e da posição jurídica da função 

administrativa. 

Por outro lado, a função administrativa tem sido considerada como de 

caráter residual, sendo, pois, aquela que não represeJlta a formulação da regra legal 

nem a composição de lides. 

Desta forma, enquanto a função legislativa se dedica a criar o direito novo e 

a função jurisdicional, a compor os litígios; a função administrativa tem por 

finalidade a gestão dos interesses coletivos. 

o Estado, ente personalizado, executa a atividade administrativa através de 

seus órgãos e agentes. Este conjunto, conhecido como Administração Pública, 

abrange, segundo Di Pietro3
, "o fomento, a polícia administrativa e o serviço 

público". 

Fomento, ainda de acordo com Di Pietro, "consiste na atividade 

administrativa de incentivar a iniciativa privada de utilidade pública", através da 

concessão de subvenções, financiamentos, etc. 

A polícia administrativa compreende, segundo Carvalho,4 "a prerrogativa de 

restringir o uso e o gozo da liberdade e da propriedade em favor do interesse da 

coletividade" . 

Serviço público, conceituado por Cretella,5 "é toda atividade que o Estado 

exerce, direta ou indiretamente, para a satisfação das necessidades públicas, 

mediante procedimento peculiar ao direito público, derrogatório e exorbitante do 

direito comum". 

3 Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, 2000, p.59. 
4 Op. cit., p. 50. 
S Cretella Jr, José. Administração Indireta Brasileira, 1990, p. 73. 
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Uma vez que um dos objetivos do Estado é a prestação dos servIços 

públicos, eles são criados, regulamentados e fiscalizados pelo Poder Público. 

Entretanto, ressalta Carvalho6 que: 

É claro que as relações sociais e econômic~s modernas permitem que 
o Estado delegue a particulares a execução de certos serviços 
públicos. No entanto, essa delegação não descaracteriza o serviço 
como público, vez que o Estado sempre se reserva o poder jurídico de 
regulamentar, alterar e controlar o serviço. 

Neste sentido, é bastante elucidativo o disposto no art. 175 da Carta Magna: 
• 

"Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou 
sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a 
prestação de serviços públicos. " 

2.2 - Os Serviços Públicos e a Administracão Direta e Indireta 

Na lição de Cretella7
, inicialmente, os entes estatais chamados de 

Administração direta (União, Estados e Municípios) geriam diretamente os serviços 

públicos, agindo de forma centralizada. Todavia, complementa que: 

Aos poucos, o volume dos serviços públicos foi crescendo de tal modo 
que o centro não conseguia mais desempenhá-los a contento. Foi 
necessário "exportar ", "transferir ", "descentralizar" os serviços, 
retirando-os do "centro" e entregando-os à "periferia ". 

Araújo8, aprofundando esta questão, explica que a descentralização tem suas 

origens relacionadas a "problemas de eficiência e racionalização dos serviços 

públicos, ( ... ) além de procurar afastar dos órgãos centrais a execução desses 

serviços". 

Lobo9 explica que: 

6 Op. cit., p. 226 
7 Op. cit., p. 5. 
8 Araújo, Edmir Netto. Administração Indireta Brasileira, 1997, p.35. 
9 Lobo, Rogério Leite e Outros. Parecer Conjunto PGM n° 1/99, p. 4. 
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Num fenômeno já denominado de "sístoles e diástoles" da 
Administração Pública, a História do Direito Administrativo já viu, 
inúmeras vezes, fases de descentralização, por seus vários meios, 
como meio de contornar o excessivo centralismo e controle 
administrativo sobre as atividades, seguidas de momentos em que se 
impunham novos controles e centralizaçãi}, a ponto de recuperar 
quase totalmente o que antes se havia obtido. 

Para que ocorra a descentralização dos serviços públicos, são utilizadas 

entidades colaboradoras do Estado, que não se confundem com o "centro", isto é, 

toda e qualquer entidade, pública ou privada, que não seja nem a União, nem os 

Estados, nem os MUi.icípios. Por pessoa jurídica, pública ou privada, ou mesmo por 

pessoa fisica, pelo cidadão, pelo particular. 

Cretella 10 afirma que "as entidades da Administração indireta nascem, 

estruturam-se e entram em funcionamento para descongestionar a máquina 

administrativa, sobrecarregada de serviços públicos". 

A descentralização administrativa se concretiza de diversas formas: pela 

delegação, pela concessão, pela permissão, pela autorização e, finalmente, pela 

instituição de pessoas jurídicas, de direito público ou privado, chamadas de 

Administração indireta. 

2.3 - A Administração Indireta no Brasil 

A Administração indireta é composta por pessoas administrativas 

vinculadas à Administração direta, tendo por objetivo desempenhar as atividades 

administrativas de forma descentralizada. 

Diferentemente do que ocorre na delegação por contrato ou ato 

administrativo (concessionários e permissionários), quando o Estado cria a 

Administração indireta, está ele próprio executando algumas de suas funções de 

forma descentralizada. 
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No Brasil, a organização da Administração Pública, compreendendo a 

Administração direta e a indireta, se consolidou com a edição do Decreto-Lei n° 

200, de 25/02/67, com as alterações da Lei nO 7.596, de 10/04/87. 

Abstraindo-se das polêmicas geradas pela ,écnica legislativa utilizada no 

referido Decreto, devido à exclusão de algumas entidades da Administração indireta 

e à inclusão de outras que não o são, pode-se afinnar que, no direito positivo, a 

Administração indireta é composta de: 

- Autarquia: O serviço autônomo criado por lei, com personalidade 

jurídica (de direito péblico), patrimônio e receita próprios, para executar atividades 

tipicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, 

gestão administrativa e fmanceira descentralizada. 

Embora a legislação não explique, a doutrina entende que as pré-faladas 

"atividades típicas da Administração Pública" caracterizam-se pela execução de 

serviços públicos de natureza social e de atividades administrativas, com a 

exclusão dos serviços e atividades de cunho econômico e mercantil. Assim, as 

autarquias podem ter fins assistenciais, previdenciários, culturais, administrativos e 

de controle. 

- Empresa Pública: A entidade dotada de personalidade jurídica de direito 

privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, Estados ou 

Municipios, criada por lei para a exploração de atividade econômica que o Governo 

seja levado a exercer por força de contingência ou de conveniência administrativa, 

podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito. 

- Sociedade de Economia Mista: A entidade dotada de personalidade 

jurídica de direito privado, criada por lei para a exploração de atividade econômica, 

sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em 

sua maioria à União ou a entidade da Administração indireta. 

10 op. cit., p. 75. 
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Segundo Carvalho (1999, 345), a Empresa Pública e a Sociedade de 

Economia Mista têm por objetivo prestar serviços públicos de natureza econômica, 

isto é, aquele que seja superavitário. Ressalte-se, porém, que de acordo com o 

artigo 173 da Constituição Federal, "a exploração direta de atividade econômica 
• 

pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança 

nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei". Procurou o 

legislador, com isso, impedir que essas entidades se introduzam no mercado com 

vistas ao regime de competição com as empresas de iniciativa privada. 

- Fundação,; A entidade dotada de personalidade jurídica de direito 

privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa, para o 

desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de 

direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos 

pelos respectivos órgãos de direção, e funcionamento custeado por recursos da 

União e de outras fontes. 

Inobstante o fato de a legislação considerar as fundações como pessoas 

jurídicas de direito privado, o Supremo Tribunal Federal já opinou de forma 

diferente, considerando-as, em alguns casos, como pessoas jurídicas de direito 

público. 

As fundações, a exemplo das autarquias, se destinam a fins sociais. 
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3 - A DESCENTRALIZA CÃO E O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 

3.1 - A Administração Indireta Municipal 

Por força do disposto no art. 37 da Constituição Federal, qualquer ente • 
federado poderá, através de lei, criar órgãos da Administração indireta, com total 

autonomia, desde que para exercerem atividades de sua competência. 

Conforme lhe autoriza o art. 37 da Constituição Federal, e fundamentando

se na autonomia que lhe confere o artigo 18 do mesmo diploma legal, o Município 

do Rio de Janeiro, pir questões de conveniência e oportunidade, passou há alguns 

anos a criar entidades da Administração indireta para descentralizar seus serviços. 

Atualmente, a Administração indireta Municipal é formada por 25 órgãos, 

distribuídos nas diversas categorias permitidas por nosso direito positivo, conforme 

elencados abaixo: 

~ Empresas Públicas 

Nome 
Ano de 
Criação Objetivo 

RIO URBE 1975 Projetar e executar obras de reurbanização e habitação. 
RIOLUZ 1990 Gerência do sistema de iluminação pública; instalação 

e manutenção de semáforo. 
IPLAN-RIO 1990 Prestação de serviços de informática; elaboração de . 

estudos, planos e l~rojetos. 
RIOFILME 1991 F omento à produção de filmes nacionais, distribuição 

I de filmes, realização de mostras. 
IMPRENSA 1992 Publicação e distribuição de Diário Oficial e execução 

privativa de servIços gráficos para os órgãos da 
Administração Pública Municipal. 

GUARDA 1992 Proteção de bens, serviços e instalações; fiscalização e 
orientação do trânsito. 

I 

MULTIRIO 1993 Produção e estímulo à produção de programas de 
natureza educativa 
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~ Sociedades de Economia Mista 

Nome 
Ano de 
Criação Objetivo I 

COMLURB 1962 Exploração dos serviços públicos de limpeza urbana. 
RIOTUR 1972 Formulação e execução de política de turismo. 

RIOCENTRO 1976 Execução e operação de um centro de convenções para , 
a promoção e realização de eventos. I 

CET-RlO 1986 Gerência do sistema viário e de sinalização e 
exploração de estacionamentos e garagens. 

~ Fundacões 

Nome 
Atno de 

Objetivo Criação 
RIO-ZÔO 1980 Gerenciar e executar trabalhos necessários à 

dinamização do zoológico. 
FUNDAÇÃO- 1983 Promover, incentivar e amparar a prática, o 

RIO desenvolvimento e difusão das atividades artísticas. 
FUNLAR 1983 Promoção da assistência social, médica e 

educacionais a crianças normais e excepcionais. 
RIO- 1987 Promover e incentivar a prática, o desenvolvimento e 

ESPORTES a difusão de atividades fisicas, esportivas e lazer. 
PARQUES E 1989 Promoção de arborização dos logradouros públicos, 

JARDINS reflorestamento, conservação de parques, 
monumentos e chafarizes. 

GEO-RlO 1990 Atuar em caráter preventivo no estudo e definição 
dos condicionamentos geológicos. 

JOÃO 1992 Contribuir para a elevação do nível de eficiência da 
GOULART Administração direta, indireta e fundacional. 

PLANETARlO 1992 Supervisão e coordenação de assuntos de caráter 
científico ligados à astronomia. 

RIO-AGUAS 1998 Atuar em caráter preventivo no estudo e definição 
dos condicionamentos hidrológicos. 
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~ Autarquias 

Nome I Ano de 
Criação Objetivo 

RIOARTE 1979 Elaborar e executar programas de incentivo às 
manifestações artísticas e culturais. 

FUNDO-RIO 1979 Captação de recursos financeiros destinados a 
promover o desenvolvimento social do Município. 

SMTU 1981 Administração do sistema de transporte urbano de uso 
público. 

PREVI-RIO 1987 Garantir a seus segurados o amparo da Previdência 
Social e subsidiariamente assistência financeira. 

IPP 1998 Promover e coordenar a intervenção pública sobre o 
espaço urbano e integrar as atividades do sistema de 
informações geográficas, cartográficas, etc. 

Como se percebe, para que se efetivasse a descentralização dos serviços 

prestados pelo Município do Rio de Janeiro, foram criadas entidades de diversas 

categorias jurídicas. 

3.2 - Distinções entre as formas jurídicas 

Já foi dito que as fundações e autarquias têm, em geral, fins SOCIaIS e 

administrativos, entre outros e que as empresas públicas e sociedades de economia 

mista, por sua vez, são criadas para realizarem serviços públicos superavitários, isto 

é, aqueles nos quais são obtidos lucros provenientes de um ônus suportado pela 

sociedade. 

É natural que as fundações e autarquias gozem de prerrogativas e vantagens 

não extensivas às empresas públicas ou às sociedades de economia mista, uma vez 

que as primeiras visam proporcionar beneficios (direta ou indiretamente) à 

sociedade, sem que esta financie lucros. Esta é, aliás, a regra adotada pela 

Constituição Federal, conforme § i do art. 173: 
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"§2° . As empresas públicas e as sociedades de economia mista não 
poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor 
privado. " 

Neste sentido, há distinções entre as fonnas jurídicas, tais como: 

Fundações e I • Empresas Públicas e 
Autarquias I Sociedades de Economias Mista 

, Y Imunidade tributária, concedida pela i y Não há imunidade tributária. CF, art. 
o I § o CF, art. 150, § 2 . 173, 2 . 

I y Regime estatutário ou trabalhista. Pelo ~ Regime trabalhista, sujeitos ao I 
, regime estatutário, não é obrigado a recolhimento do FGTS, pagamento de I 
I recolher o FGTS; a fornecer auxílio auxílio alimentação e vale-transporte, e' 
I alimentação ou· vale-transporte e contendas resolvidas na justiça 
contendas resolvidas no juízo comum. trabalhista. 

~ Prazo em dobro para recorrer e em ~ Prazo normal. i 

~uádruplo para contestar. I 

~ Sujeição ao duplo grau de jurisdição ~ Não há que se falar em duplo grau de I 
quanto às decisões desfavoráveis. jurisdição. I 

~ Bens protegidos pela ~ Ben~ ~rivados, sujeitos à penhora e à 11' 

impenhorabilidade, imprescritibilidade e prescnçao. 
alienabilidade condicionada. 

~ Pagamentos por precatórios. ~ Execução dos bens 

3.3 - Elemento de Estudo 

Conforme dito anteriormente, como base para o estudo, será utilizada a 

RlOFILME, uma Empresa Pública, cujo objetivo, já referido, é fomentar o cinema 

nacional, promover a distribuição de filmes e realizar mostras e eventos visando à 

difusão do filme brasileiro em seus aspectos culturais, artísticos e científicos . 

...j Atividade Superavitária? 

o incentivo ao cinema, sem dúvida alguma, pode ser uma atividade 

lucrativa. Entretanto, o resultado da Riofilme é social; é o resgate da cultura 

brasileira através do fomento ao cinema nacional. Por outro lado, a situação 
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cultural e financeira dos habitantes do país não tem permitido a obtenção de lucro 

em relação ao cinema nacional. 

Tal afirmação pode ser demonstrada pelos resultados financeiros 

apresentados pela Riofilme: • 
- O prejuízo total da Riofilme, acumulado desde sua criação até 
outubro/2000, monta R$ 15.664.536,15; 
- O prejuízo do ano de 2000, até outubro, monta R$ 3.164.105,82; 
- Os adiantamentos concedidos a produtores, desde a criação até 
outubro/2000, e que nào foram recuperados pela empresa montam R$ 
13.185.207,96. 

Nenhuma empresa sobreviveria meses com este resultado, que dirá anos, 

como é o caso da Riofilme. 

--J Imunidade Tributária 

A questão tributária impacta diretamente as operações da Riofilme. A atual 

legislação assim se configura em relação à Administração indireta 11 : 

ORGÃO COFINS PISIPASEP 
Autarquias NÃO 1 % sobre as receitas (+) transferências de capital e 

correntes recebidas (-) transferências efetuadas para Adm. 
direta, Autarquias e Fundações 

Fundações (2) NÃO 1 % sobre as receitas (+) transferências de capital e 
correntes recebidas (-) transferências efetuadas para Adm. 

I direta, Autarquias e Fundações 
Fundações (1) NÃO 1 % sobre a folha de salários 

Empresas 3% 0,65% 
públicas e Sobre a totalidade de receitas auferidas (-) os recursos recebidos a 

sociedades de título de repasse, oriundos do orçamento da União, Estados, Distrito 
economia Federal ou Municípios. 

mista Ressalte-se que estas transferências são tributadas na entidade 
repassadora. 

. . 
(1) Fins educacionais, recreatIVOS, culturaIS, CIentíficos, SOCIaIS ou filantrópICOS . 
(2) Outros fins 

II Quadro adaptado do Parecer 12/99 - Coordenadoria de Nonnas Técnicas - Controladoria Geral do 
Município. 
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No caso da Riofilme, vamos considerar os seguintes valores obtidos até 

outubro de 2000: 

• Receita Própria (incluindo variação monetária) 
• Transferências Correntes • 
• Transferências de Capital 
• Folha de Pagamento 

Em Reais 
2.591.230,70 

907.593,41 
2.958.847,75 

430.715,50 

o quadro a seguir demonstra o imposto efetivamente pago pela empresa e 

o imposto que seria pago caso a forma jurídica adotada fosse outra: 

• Em Reais 

Impostos Empresa Autarquia/ Fundação 
(valor pago) Fundação (2) (1) 

COFINS 77.738,23 0,00 0,00 
PISIPASEP 16.843,20 64.576,72 4.307,16 

Transferências 38.664,42 0,00 0,00 
tributadas na Adm. 

direta 
TOTAL 133.245,85 64.576,72 4.307,16 

Além desses impostos e contribuições, as empresas públicas e sociedades 

de economia mista estão sujeitas ao pagamento de CPMF e de Imposto de Renda. 

A Riofilme pagou em 2000 R$ 25.346,47, referentes à CPMF. Já quanto ao 

Imposto de Renda, uma vez que a empresa não obtém lucro, há um valor a 

recuperar de R$ 152.953,42, referentes a impostos retidos em diversas operações, 

principalmente fmanceiras, aguardando compensação. 

\i Regime trabalhista ou estatutário? 

Embora exista uma Lei municipal que institua o Regime Único Estatutário 

no Município, aplicável à Administração direta, Autarquias e Fundações, a 

Constituição Federal, após emenda ao artigo 19, não obriga mais o regime jurídico 
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único. Assim, segundo Lobo 12
, sena competência própria do ente público 

determinar se seus servidores serão regidos por estatuto, pela CLT ou por uma 

sistemática que admita a existência de celetistas e estatutários. 

o aspecto trabalhista envolve duas vertente~ 

Por um lado, considerando-se o regime celetista, a empresa arca, 

obrigatoriamente, com custos, como por exemplo, FGTS, auxílio alimentação, vale

transporte. Estes custos, até outubro/2000, foram os seguintes: 

Em Reais 

• • Auxilio alimentação 16.489,82 

• Vale-transporte 15.746,38 

• FGTS 47.872,98 
TOTAL 80.109,18 

Por outro lado, considerando-se o regime estatutário, há a possibilidade, 

prevista na legislação municipal de os cargos em comissão virem a ser incorporados 

pelos funcionários que os ocupam, isto é, após determinado período ocupando-os 

ininterruptamente - em geral, 10 anos, passar a receber em dobro os valores 

referentes à função, ou, se não mais ocupante da função, continuar a perceber a 

remuneração como se ocupante fosse. 

De qualquer forma, a mudança da forma jurídica não acarreta 

necessariamente na mudança do regime laboral existente, podendo ser escolhido 

aquele que melhor convier à Administração Pública. 

~I Questões orocessuais 

Os beneficios processuais são relevantes: a contagem de prazos maIS 

benéficos e a aplicação do duplo grau de jurisdição no caso de decisões 

desfavoráveis são vantagens incontestáveis. 

12 Op. cit., p. 7. 
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Há de se ressaltar também que não pode ser usado o instrumento coercitivo 

da penhora como garantia do credor. A garantia se estabelece pelo sistema de 

precatórios judiciais e a execução obedece a regras próprias da legislação 

processual. 
• 

Outra consideração importante na questão processual é quanto ao patrocínio 

das suas causas. Por determinação legal, a representação judicial das pessoas 

jurídicas de direito público está confiada à Procuradoria Geral do Município, que é 

um órgão constituído por Procuradorias Especializadas, e, conseqüentemente, com 

melhor instrumental f>ara obtenção de êxitos nas contendas. 

\j Situação dos bens 

Os bens das empresas públicas e das sociedades de economIa mista 

caracterizam-se como bens privados, não sendo atribuídos a eles as prerrogativas 

próprias dos bens públicos, como a imprescritibilidade, a impenhorabilidade e a 

alienabilidade condicionada. 

Já as fundações e autarquias têm os bens caracterizados como públicos, 

protegidos por todas as prerrogativas que o ordenamento jurídico contempla. 

4- CONCLUSÃO 

É importante ressaltar, maIS uma vez, que este trabalho não objetivou 

questionar a necessidade da existência ou não da empresa, mas avaliar se a forma 

jurídica adotada é apropriada à atividade realizada. 

Embora algumas questões não tenham sido levantadas neste trabalho, tais 

como as previdenciárias (passivo atuarial no caso de se adotar o regime estatutário) 

e as referentes ao impacto das despesas com pessoal nos limites permitidos, muitas 

outras abordagens, no caso particular da Rio filme , permitem concluir que a atual 

forma jurídica adotada não tem sido vantajosa para a Administração Pública. 
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Apesar dos seguidos prejuízos, a Riofilme continua a operar pelo simples 

fato de ter como finalidade o resgate da cultura brasileira. Entretanto, arca com 

impostos típicos de atividades lucrativas, onerando a atividade social realizada. 

Apesar deste estudo ser aplicável ao caso específico da Riofilme, a forma 

jurídica de outras empresas municipais também pode estar sendo inadequada, e 

recomendável seria que a Administração Pública estendesse o estudo para outros 

casos. 

• 
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Sobre a autora: 

• Coordenadora de Auditoria Operacional da Controladoria Geral do 

Município do Rio de Janeiro - Prefeitura da Çidade do Rio de Janeiro. 

• Graduada em Ciências Contábeis. 

• Graduanda em Direito. 

• Pós-Graduanda em Administração Pública - FGV /EBAP . 

• 
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