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Modernização dos 
Tribunais de Contas              

Controle e fiscalização 
das obras públicas



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.
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O ordenamento jurí�dico brasileiro acaba de ser 
inovado, com a recepça� o da Lei de Acesso 
a�  Informaça� o, instrumento de inequí�voca 
importa�ncia para o exercí�cio da cidadania.

O advento dessa nova lei, que regula o direito fundamental 
de acesso a�  informaça�o, e�  um sinal claro de que ocorreram 
mudanças na estrutura das relaço� es entre Estado e sociedade, 
determinando a criaça�o de normas que imprimam ordem e  conformaça�o 
aos novos para�metros determinados pela dina�mica social. 

Na�o resta du� vida de que a nova lei resulta da força condicionante da 
realidade atual, caracterizada pelo ambiente democra� tico e republicano. 
Em tempos remotos, jamais se pensaria em aço� es dessa natureza, que 
franqueassem, de forma ta�o abrangente, o alcance a informaço� es sobre um 
universo ta�o vasto, submetendo a seus mandamentos os o� rga�os pu� blicos 
integrantes da administraça�o direta dos Poderes Executivo, Legislativo, 
incluindo os Tribunais de Contas, Judicia� rio e do Ministe� rio Pu� blico, ale� m de 
autarquias, fundaço� es, empresas pu� blicas, sociedades de economia mista e 
entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos pu� blicos. 

O Estado passou a compartilhar com a sociedade os seus poderes, e os 
cidada�os, finalmente impregnados de conscie�ncia democra� tica, imbuí�ram-
se da responsabilidade de atuar em colaboraça�o com os o� rga�os estatais, 
rompendo com o status de mera subordinaça�o que caracterizara ate�  enta�o 
as relaço� es de poder do Estado contempora�neo.  Os cidada�os passaram a 
desempenhar o papel de copartí�cipes da atuaça�o estatal, e agora dispo� em 
de um instrumento que legitima o seu direito a�  obtença�o de informaço� es de 
interesse pu� blico, com o sublime objetivo – e�  o que se espera – de assegurar o 
direito fundamental a�  boa administraça�o, que na�o se encontra na literalidade 
do Texto Constitucional, ao contra� rio da Carta de Direitos Fundamentais 
da Unia�o Europeia, que o explicitou em seu capí�tulo V – Cidadania, mas 
suficientemente assimilado, difundido e consagrado pela doutrina jurí�dica 
brasileira, com o sentido de uma administraça�o orientada pelos princí�pios 
da probidade, eficie�ncia, efetividade, economicidade e transpare�ncia.

No tocante a�  administraça�o pu� blica,  a sociedade, ale� m da prerrogativa 
de participar da elaboraça� o de orçamentos — por meio dos chamados 
orçamentos participativos —, elegendo prioridades coletivas, conta 
ainda com a atuaça� o dos tribunais de contas, que exercem as funço� es 
de fiscalizaça�o e controle das contas, dos atos de governo e das polí�ticas 
pu� blicas, divulgando os resultados de suas aço� es, em obedie�ncia ao princí�pio 
constitucional da publicidade,  que rege a administraça�o pu� blica.

A Lei de Acesso a�  Informaça�o veio reforçar as mudanças paradigma� ticas 
verificadas na correlaça�o de forças entre poder pu� blico e sociedade, com 
resultados positivos para ambos. Pore� m, espera-se que a lei seja efetivamente 
aplicada a todos os o� rga� os pu� blicos, inclusive a�queles historicamente 
herme� ticos e inexpugna� veis, e que esse seja o primeiro passo para que, num 
futuro pro� ximo, tambe� m as empresas concessiona� rias ou permissiona� rias 
de serviços pu� blicos  sejam submetidas aos ditames da lei de acesso a�  
informaça�o. Bom mesmo é que todos saibam tudo de todos!

Thiers Montebello

Lei de Acesso 
à Informação
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3 ... A modernizAção dos TriBunAis de ConTAs
O processo de modernizaça�o dos tribunais de contas come-

ça a dar bons frutos. Conselheiros, diretores, consultores e par-
ticipantes do processo fazem uma  apresentaça�o do momento 
atual, nesta ediça�o da Revista TCMRJ.  O conselheiro aposentado 
do TCM/CE, Luiz Sergio Gadelha Vieira, aborda a importân-
cia do intercâmbio na modernização dos Tribunais de 
Contas; Heloisa Garcia Pinto, do Ministe� rio do Planejamento, 
Orçamento e Gesta�o, fala do Programa de modernização do 
sistema de Controle externo dos estados, distrito Federal e 
municípios Brasileiros – PromoeX; o consultor Villi Longhi 
explica o Planejamento estratégico como ferramenta de 
gestão em Tribunais de Contas. Planejamento estratégico 
e aprimoramento gerencial; e o diretor de Planejamento do 
TCU, Leonard renne Guimarães Lapa, comenta a experie�ncia 
do o� rga�o no planejamento estrate� gico. A experie�ncia de Mato 
Grosso e�  relatada pelo conselheiro Valter Albano, no artigo 
Comunicação institucional e interação com a sociedade. 
O conselheiro Severiano Costandrade, presidente do IRB, no 
artigo Portal dos Tribunais de Contas – o caminho da con-
vergência e do controle social, apresenta o novo instrumento 
de integraça� o entre os TCs brasileiros;  o coordenador do 
Grupo de Auditoria Operacional (GAO) do PROMOEX, Vivaldo 
Evangelista Ribeiro (TCE/BA) o Projeto de sustentabilidade 
de Auditoria operacional, e o  especialista em Modernizaça�o 
do Estado, Francisco Javier Urra, faz uma Breve avaliação do 
Programa de modernização dos TCs.

39... A ATuAção do TCmrJ nA AnáLise dos ediTAis de 
ConCorrênCiA de oBrAs PúBLiCAs

Jorge Luí�s C. P. da Mota e Marco Antonio Gavarra, engenhei-
ros da 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, apresentam 
os principais aspectos observados na ana� lise dos Editais de 
Concorre�ncia. 

45... A ATuAção dA ConTroLAdoriA GerAL do muniCíPio 
em reLAção A oBrAs

Antonio Cesar Lins Cavalcanti, Controlador-Geral do 
Municí�pio do Rio de Janeiro, comenta o trabalho realizado 
pela Controladoria Geral no monitoramento e fiscalizaça�o 
das obras no Rio.

47 ... Função FisCALizAdorA dA CâmArA muniCiPAL 
do rio de JAneiro. AComPAnhAmenTo de CusTos, 
inFrAesTruTurA e APLiCAção de reCursos

O presidente da Ca�mara Municipal do Rio de Janeiro, 
Jorge Felippe, tece consideraço� es a respeito da atividade de 
controle externo exercida pela Ca�mara Municipal.

50 ... reTrATo dos BAirros
Ga� vea, o bairro do Rio que tem o maior IDH (I�ndice de 

Desenvolvimento Humano) e�  o bairro visitado nesta ediça�o.

101 ... TCmrJ em Pauta
A participaça�o do TCMRJ em 

eventos em todo o Brasil, as par-
cerias com diversos o� rga�os para 
realizaça� o de fo� runs, jornadas, 
cursos e semina� rios, as home-
nagens feitas e recebidas, bem 
como os acontecimentos ocor-
ridos no perí�odo de fevereiro a 
maio de 2012 esta�o registrados 
neste bloco.

123 ... VisiTAs 
127 ... Por denTro do TCmrJ – 2ª  Inspetoria-Geral
LiVros
130 ... CArTAs 
132 ... eXPedienTe    

ArTiGos
54 ... A ConTriBuição do noVo PAPeL do TriBunAL de 
ConTAs do muniCíPio do rio de JAneiro

Trabalho de fim de curso de Leonardo Scovino, para ob-
tença�o do grau de bacharel em Direito.

66 ... umA noVA Lei, um noVo soL, umA noVA esPerAnçA
O dia 16 de maio de 2012, dia da entrada em vigor da Lei 

de Acesso a�  Informaça�o, e�  considerado um marco histo� rico 
pelo conselheiro Valdecir Pascoal, vice-presidente do TCE/PE, 
em seu artigo que recepciona a nova Lei.

67 ... Potencial econômico-financeiro dos municíPios 
do esTAdo do rio de JAneiro

Roberta Montello Amaral estuda a base de dados formada 
pelos indicadores apresentados nos estudos socioecono� micos 
do Estado do Rio de Janeiro.

76 ... direiTA e esquerdA
O conselheiro aposentado do TCE/RJ, Humberto Braga, 

demonstra, em seu artigo, que a posiça�o polí�tica e�  uma questa�o 
de configuraça�o histo� rica.

77... noVo ConseLho de ArquiTeTurA e urBAnismo do 
rio de JAneiro: moderno áGiL e PArTiCiPATiVo

O presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio 
de Janeiro, Sydnei Dias Menezes esclarece sobre o Conselho.

PersonALidAde
82 ... minisTro Luiz oCTAVio Pires e ALBuquerque 
GALLoTTi

Procurador da Repu� blica, ministro do TCU, ministro e vice-
presidente do STF, presidente do TSE, Luiz Octa�vio P.A. Gallotti  fez 
uma brilhante carreira pu� blica, sem nunca abandonar a advocacia.

84... Ah! CoPA do mundo de 1950. quAnTA inJusTiçA!
 O advogado Maurí�cio Campos Bastos, locutor da Copa de 

50, recorda os momentos que antecederam a�  vito� ria do Uru-
guai e outras curiosidades.



Abrangendo todos os tribunais de contas dos estados e municípios brasileiros, 
o programa de modernização do controle externo teve como objetivo garantir 
o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal, intensificar as relações 
intergovernamentais e institucionais dos tribunais de contas e fortalecer o 

sistema de controle externo como instrumento da cidadania e de efetiva, transparente e 
regular gestão dos recursos públicos. nesta edição, uma apresentação do momento atual 
dos TCs, feita por conselheiros, diretores, consultores e participantes do processo.

A modernização dos TCs
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A importância do intercâmbio 
na modernização dos 
Tribunais de Contas 

Luiz Sergio Gadelha Vieira 
Conselheiro aposentado do TCM/CE
Coordenador da Atricon/IRB junto ao PROMOEX de 2006/2011

Considerando que o intercâmbio e a 
integração são fundamentais para o 
desenvolvimento das entidades em geral, 
e, em especial, dos Tribunais de Contas, o 
conselheiro Luiz Sergio Gadelha Vieira faz 
uma retrospectiva da atuação dos TCs antes e 
depois do processo de modernização

A histo� ria econo� mica ressalta a 
importa� ncia do interca� mbio 
entre os homens e as sociedades, 
para que possam evoluir e 

conquistar o progresso. O interca�mbio 
possibilitou o alargamento dos mercados, 
uma troca mais ampla de informaço� es, o 
incentivo a�  inovaça� o tecnolo� gica, os 
rendimentos de escala e a mais intensa 
utilizaça�o das comunicaço� es e dos meios 
de pagamentos e financiamentos ao 
longo do ciclo produça�o, troca, consumo 
e repartiça�o das riquezas.

Ad a m  S m i t h ,  e m  “A  r i q u e z a 
das Naço� es”, mostra a importa� ncia 
do alargamento dos mercados e do 
interca� mbio de mercadorias, te� cnicas 
e culturas para o desenvolvimento de 
um paí�s. Assinala, por exemplo: “Como 
e�  o poder do interca�mbio que propicia 
a divisa� o do trabalho, a amplitude 

dessa divisa�o sera�  sempre limitada pela 
extensa�o daquele poder ou, em outras 
palavras, pela extensa�o do mercado”.

Nenhum paí�s do mundo e�  uma 
autarquia capaz de garantir a inteira 
satisfaça� o de suas necessidades. 
Desde a mais remota antiguidade, 
as comunidades humanas buscaram 
um crescente interca� mbio com povos 
vizinhos ou mais distantes, sob diferentes 
modelos da pra� tica do come� rcio, muitas 
vezes apoiado pela força das armas. 
Os grandes impe� rios dos primeiros 
tempos alargaram seus territo� rios 
com a incorporaça�o de novos povos ou 
partiram para o desenvolvimento de 
linhas comerciais em rotas por vezes 
continentais.

O interca� mbio ampliado permitia 
a troca de mercadorias de acordo com 
va� rios princí�pios econo� micos, tais 

como o das denominadas “vantagens 
comparativas”.  A necessidade de 
diversificaça� o de mercadorias era 
acompanhada, quase sempre, pelo 
interca� mbio cultural, caso tí�pico da 
expansa� o do impe� rio romano que, 
de  acordo com conhecido  fato: 
conquistou os gregos pelas armas, 
mas foi conquistado pela cultura 
hele� nica. Outro caso cla� ssico, ja�  na 
idade me� dia,  e�  o interca� mbio de 
mercadorias entre os paí�ses europeus 
e asia� ticos, o denominado “come� rcio 
das especiarias”. As necessidades desse 
interca� mbio fomentaram todo um 
esforço de transporte marí�timo, sendo 
fator decisivo para o financiamento das 
grandes viagens e descobertas.

Estudos recentes concluí�ram que  
ha�  cerca de cinco mil anos, os europeus 
eram caçadores no� mades; somente o 

1.  A imPorTânCiA do inTerCâmBio em GerALGenerated by CamScanner
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interca� mbio com povos provenientes 
de regio� es mais ao Sul possibilitou 
a introduça� o da agricultura, fator 
fundamental para fixar o homem em 

seu habitat, com o surgimento da naça� o 
e do estado moderno.

Nos tempos atuais, o interca� mbio 
se faz uma realidade em termos 

globais, facilitado, cada vez mais, 
pelo desenvolvimento dos meios 
de comunicaça� o e pela evoluça� o do 
denominado “mundo virtual”.  

2.  A eVoLução do inTerCâmBio enTre os TriBunAis de ConTAs no BrAsiL

Instituiça� o mais que centena� ria, 
121 anos e meses de existe� ncia, 
o hoje denominado Tribunal de 
Contas da Unia� o – TCU foi criado 

nos primeiros tempos da Repu� blica, 
por iniciativa de Rui Barbosa, mentor 
do celebrado Decreto nº 966-A, de 
07/11/1890. A conhecida exposiça� o 
de motivos de aludido decreto destaca 
a releva� ncia do o� rga� o: “... um Tribunal 
de Contas, corpo de magistratura 
intermedia� ria a�  Administraça� o e a�  
Legislatura, que colocado em posiça� o 
auto� noma, com atribuiça� o de revisa� o e 
julgamento cercado de garantias contra 
quaisquer ameaças, possa exercer 
as suas funço� es vitais no organismo 
constitucional...”. 

No a� mbito da unidade federada, o 
Piauí� foi o primeiro estado a criar sua 
corte de contas, isso em 27 de maio 
de 1891 (a instalaça� o oficial ocorreu 
em 01/08/1899). A partir de enta� o, 
os demais estados instituí�ram seus 
o� rga� os de contas, alguns relativamente 
recentes, como e�  o caso do Estado de 
Tocantins, Lei n°001/89, de 23/01/89, 
contando pouco mais que 23 anos de 

existe� ncia.
Em termos de tribunal de contas 

com compete� ncia voltada para a esfera 
municipal, o Estado do Ceara�  foi o 
primeiro a implantar o Tribunal de 
Contas dos Municí�pios, criado pela Lei 
Estadual n° 2.243, de 24 de junho de 
1954, portanto completando 58 anos 
em igual me� s de 2012. 

Os tribunais de contas sa� o o� rga� os 
de natureza genuinamente federativa 
e democra� tica. Assim, a evoluça� o 
desses o� rga� os em nosso paí�s sofreu 
as limitaço� es impostas por perí�odos 
de exceça� o e regimes ditatoriais. 
Apenas como exemplo, o TCE do Piauí� 
foi extinto pela ditadura Vargas em 
10/03/31, somente voltando a ser 
instituí�do com a redemocratizaça� o, 
em 24/05/46. O Tribunal de Contas do 
Estado de Sa� o Paulo, criado em 09 de 
julho de 1921, permaneceu desativado 
de 12/12/1930 a 07/01/1947. O TCE 
da Bahia foi extinto pelo Decreto-Lei 
n°12.611, de 16/12/1942, voltando a 
operar com a redemocratizaça�o do paí�s, 
mediante nova inserça�o na Constituiça�o 
Estadual de 1947, complementada pela 

Lei n° 158, de 15/01/1949. O TCE 
do Ceara� , criado em 20/09/1935, foi 
extinto em 04/07/39, renascendo 
em 14/12/1945. Um estudo mais 
abrangente sobre o assunto se faz 
oportuno. 

No tocante ao fator “interca� mbio – 
integraça� o”, consideramos e sugerimos 
que a histo� ria dos Tribunais de Contas 
brasileiros possa ser dividida em tre� s 
perí�odos: o primeiro seria iniciado 
com a criaça� o do tribunal de contas da 
Unia� o, em 1890, e se prolongado ate�  a 
realizaça� o do I Congresso dos tribunais 
de contas do Brasil, realizado em Sa� o 
Paulo, nos dias 21 a 26 de abril de 1958; 
o segundo compreenderia o perí�odo 
entre essa u� ltima data e o surgimento 
do Programa de Modernizaça� o do 
Sistema de Controle Externo nos 
Estados, Distrito Federal e Municí�pios 
Brasileiros – PROMOEX, com primeiros 
conve� nios celebrados em abril de 
2006;  o  terceiro  compreende o 
desenvolvimento das atividades de 
interca� mbio e modernizaça� o que vem 
sendo promovido pelo PROMOEX, da 
u� ltima data citada ate�  os dias atuais.

3. o Primeiro Período, iniCiAdo Com A CriAção do TCu

O primeiro perí�odo, de 68 anos, 
se caracterizou, principal-
mente, pelo distanciamento 
e isolamento entre as cortes 

de contas que foram sendo criadas. 
Alguma corresponde�ncia esparsa, uma 
visita de cortesia ou de observaça� o e 
estudo, fatos isolados. Os pro� prios meios 

de comunicaça� o, pouco desenvolvidos 
para dista�ncias continentais, contribu-
í�am para essa situaça�o. Os tribunais de 
contas, em geral, na�o possuí�am revistas 
ou informativos perio� dicos. Tanto isso 
e�  verdade que o TCE/SP iniciou sua 
revista com o tí�tulo de “Jurisprude�ncia 
e Instruço� es”, em 1957, ja�  no final do 

perí�odo sob ana� lise; a do TCE/PR, sob 
o tí�tulo “Deciso� es do Tribunal Pleno e 
do Conselho Superior”, foi lançada em 
1970; neste mesmo ano de 1970, o TCU 
publicou sua primeira revista com pe-
riodicidade anual; o primeiro nu� mero da 
revista do TCE/RJ e�  de 1975; do TCE/MG, 
de 1983; e a do TCE-RS, de 1985.

4. o seGundo Período, iniCiAdo PeLo i ConGresso dos TriBunAis de ConTAs

gerais dos tribunais de contas, reali-
zados a cada dois anos. A leitura dos 
anais do I Congresso, realizado em Sa� o 
Paulo, revela a importa� ncia e grandio-O segundo perí�odo, de 48 

anos, pode ser considera-
do como o “perí�odo dos 
Congressos”, ou encontros 

sidade do evento para a histo� ria dos 
tribunais de contas. A profundidade 
do tema� rio proposto, a excele� ncia 
das teses apresentadas, o elevado e 
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objetivo ní�vel dos pronunciamentos 
e debates impressionam a quem se 
debruça a�  leitura desses anais. Ate�  
parece que todo o conhecimento acu-
mulado, e que estava represado pelo 
isolamento ja�  comentado do primeiro 
perí�odo, se lança como cachoeira no 
rio da integraça� o entre os o� rga� os de 
contas. 

Ate�  os dias atuais, foram realizados 
vinte  e  seis  congressos ,  o  XXVI 
Congresso em Bele� m do Para� , de 21 a 23 
de novembro de 2011. Os congressos 
e, mais recentemente, os encontros 
nacionais, realizados em anos na� o 
coincidentes com os dos congressos, 
propiciam importantes trocas de 
informaça� o e debates voltados para 
assuntos de interesse geral.

Os congressos realizados sempre 
r e s s a l t a r a m  a  i m p o r t a� n c i a  d o 
interca� mbio e da integraça� o para 
a modernizaça� o dos tribunais de 
contas. O ministro Jose�  Romeu Ferraz, 
p re s i d e n te  d o  TC E / S P,  t a m b e� m 
presidente do I Congresso dos TCs, 
ressaltou, em seu pronunciamento 
inaugural: “Na qualidade de presidente 
do Tribunal de Contas de Sa� o Paulo, 
reafirmo a nossa esperança de que o 
certame produzira� , em futuro pro� ximo, 
resultados compensadores que a 
aproximaça� o faculta e que se refletira� o, 
para o melhor andamento dos nego� cios 
da Federaça� o, em concluso� es objetivas 
e  s a l u t a r e s  q u e  p r o p o r c i o n e m 
realidade democra� tica ― mais segura e 
atuante ― a�s instituiço� es que regem os 
destinos do povo brasileiro”. O Ministro 
Gene� sio de Almeida Moura, decano do 
tribunal, falando a seguir, destacou: 
“Principalmente hoje, em que a Unia� o 
reservou para si o que ha�  de mais 
produtivo em mate� ria de legislaça� o e 
de recursos econo� micos e financeiros, 
e o nosso federalismo e�  mais nominal 
do que efetivo, e�  justo que se busquem 
uns aos outros os irma� os da mesma 
famí� lia e estudem, em conjunto, as 
suas afliço� es e necessidades”.

Podemos selecionar, facilmente, 
manifestaço� es sobre a importa� ncia 
do assunto em praticamente todos os 
congressos realizados. A seguir, alguns 

exemplos. 
O XX Congresso, realizado em 

Fortaleza, de 12 a 15 de outubro de 
1999, em sua “Carta de Fortaleza”, 
inclui  entre suas manifestaço� es: 
“ c o n c l a m a m ,  p o r  o p o r t u n o ,  a 
necessidade de maior comunicaça� o 
e integraça� o entre os tribunais de 
contas e as demais entidades do setor 
pu� blico...”. 

A “Carta de Natal”, alusiva ao XXIV 
Congresso realizado na cidade de 
Natal/RN, em 18 a 20 de novembro de 
2007, ressalta, entre suas concluso� es: 
“Evidenciou-se a importa� ncia do 
P ro g ra m a  d e  M o d e r n i z a ç a� o  d o 
Sistema de Controle Externo nos 
Estados, Distrito Federal e Municí�pios 
brasileiros – PROMOEX, resultante 
de conve� nio firmado entre as cortes 
de contas e Governo Federal, com 
recursos do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID, no objetivo 
de modernizaça� o e integraça� o de 
todos os o� rga� os de controle externo 
em nosso paí�s”. 

A “Carta de Curitiba”, relativa ao 
XXV Congresso, realizado naquela 
capital, de 15 a 18 de novembro de 
2009, destaca em suas concluso� es: 
“A  A t r i c o n  e  I R B  c o n t i n u a r a� o 
desenvolvendo os projetos de a� mbito 
nacional no PROMOEX, em especial 
o “ Portal e Rede” que divulgara�  os 
dados orçamenta� rios, financeiros e de 
controle da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF) de todos os estados e 
municí�pios e as novas pra� ticas da 
auditoria operacional. Essas entidades 
formulara� o, tambe� m, o planejamento 
estrate� gico para direcionar a evoluça� o 
e o futuro dos o� rga� os de controle 
externo”. 

A  “ D e c l a r a ç a� o  d e  B e l e� m ”, 
documento final do XXVI Congresso 
realizado em Bele� m do Para� , de 21 
a 23 de novembro de 2011, conte� m 
va� rias proposiço� es voltadas para 
a  importa� ncia  do interca� mbio e 
integraça� o. Com relaça� o a�  Atricon 
e IRB,  recomenda: “1.  Estimular 
a  c o o p e ra ç a� o  c o m  i n s t i t u i ç o� e s 
nacionais e internacionais com vista 
ao aperfeiçoamento do controle e a�  

efica� cia das aço� es dos tribunais de 
contas. .... 6. Defender a continuidade 
do processo de modernizaça� o 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 conve� nios 
com o Instituto Rui Barbosa para 
a  c o n t i n u i d a d e  d o  m o d e l o  d e 
trabalho iniciado com o PROMOEX, 
sob a coordenaça� o do IRB/Atricon, 
prosseguindo aço� es  e  encontros 
t e� c n i c o s  d e s e n v o l v i d o s  p e l o s 
grupos tema� ticos”. Relativamente 
aos tribunais de contas, o mesmo 
documento enfatiza a importa� ncia 
de: “ ... 2. Estimular a integraça� o de 
membros e te� cnicos com o objetivo de 
promover estudos e alinhamento de 
entendimentos de temas comuns;... 7. 
Reiterar o compromisso dos tribunais 
de contas em atuar em rede com 
outros o� rga� os de controle, utilizando 
sua capacidade te� cnica e abrange� ncia, 
para promover efetivas aço� es de 
combate a�  corrupça� o. ... 13. Celebrar 
termos de cooperaça� o, conve� nios e 
implantaço� es de sistemas eletro� nicos 
com vistas ao acompanhamento do 
cumprimento de deciso� es e garantia 
de suas execuço� es”. 

Ainda com relaça� o ao segundo 
perí�odo da histo� ria da integraça� o 
e n t r e  o s  t r i b u n a i s  d e  c o n t a s , 
ha�  que se ressaltar a criaça� o de 
associaço� es nacionais que congregam 
essas entidades ou seus membros. 
A  Associaça� o  dos  Membros  dos 
Tribunais  de Contas do Brasil  – 
Atricon foi fundada em 26 de agosto 
de 1992, constituindo-se, hoje, na 
principal representante polí�tica dos 
TCs, inclusive sendo admitida como 
titular ou parte interessada em aço� es 
junto ao STF. A Atricon foi antecedida 
pelo Centro de Coordenaça� o dos 
Tribunais de Contas do Brasil - CCTCB, 
criado no III Congresso dos Tribunais 
de Contas, realizado em Porto Alegre, 
em 1962 (conforme citado a� s fls. 
238 dos Anais do VIII Congresso, 
que ocorreu em Joa� o Pessoa/PB, em 
novembro/1975).
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5. o TerCeiro Período, iniCiAdo Com A CriAção do PromoeX

Se o segundo perí�odo, acima descrito, 
da histo� ria dos TCs se caracterizou pelo 
que podemos considerar como uma 
integraça� o “horizontal” entre esses 
o� rga�os, isso e� , uma integraça�o a ní�vel de 
conselheiros, auditores e procuradores 
de contas, iniciava-se, com o PROMOEX, 
uma integraça� o tambe� m “vertical” 
englobando, agora, os ní�veis te� cnicos 
dos TCs. Os tribunais passaram a se 
conhecer mais profundamente em 
termos te� cnicos; ale� m dos projetos 
do pro� prio  programa,  surgiram 
inu� meros conve�nios entre tribunais de 
contas objetivando o interca� mbio de 
procedimentos e tecnologias.

O PROMOEX e�  um programa de 
US$64,4 milho� es, dos quais US$38,6 
milho� es (60%) emprestados pelo BID ao 
Governo Federal; US$3,9 milho� es (6%) 
provenientes do orçamento da Unia� o; 
e US$21,9 (34%) de contrapartida de 
orçamentos estaduais e do Distrito 
Federal. O PROMOEX funciona sob 
a coordenaça� o da Atricon/IRB e do 
pro� prio Ministe� rio do Planejamento do 

Governo Federal, com a participaça� o 
de praticamente todos os trinta e tre� s 
tribunais de contas brasileiros, dos 
quais vinte e seis dos estados, um do 
Distrito Federal e seis dos municí�pios 
(apenas o TCU na�o participa, uma vez 
que ja�  havia realizado um programa 
especí�fico). 

O programa criou uma Unidade 
de Execuça� o Local - UEL em cada 
tribunal, para coordenar e executar 
os projetos locais, os denominados 
“componentes locais”,  de acordo 
com as necessidades de cada o� rga� o. 
Existe, tambe� m, uma coordenaça� o 
nacional do programa, responsa� vel, 
inclusive, pelo desenvolvimento dos 
“componentes nacionais”, prioridades 
consideradas de interesse comum a 
todos os tribunais. Principalmente os 
componentes nacionais proporcionaram 
um intenso interca�mbio e colaboraça�o 
conjunta envolvendo todos os tribunais, 
desenvolvendo e disseminando te� cnicas 
e procedimentos de um controle 
moderno e eficiente. 

O terceiro perí�odo se inicia 
com a instalaça�o do PROMO-
EX, programa criado pelos 
tribunais de contas e suas 

associaço� es representativas, com a 
participaça� o do Governo Federal, em 
especial do Ministe� rio do Planejamento, 
e do Banco Interamericano de Desenvol-
vimento – BID. As primeiras reunio� es 
que ensejaram o surgimento desse 
programa remontam ao ano de 2001 
quando reunio� es te� cnicas indicaram a 
necessidade de uma decisiva e indis-
pensa� vel participaça�o dos tribunais de 
contas para fins de um efetivo controle 
das exige� ncias de equilí�brio orçamen-
ta� rio e financeiro estabelecidas pela Lei 
de Responsabilidade Fiscal - LRF. Assim, 
surgiu a ideia da criaça�o do PROMOEX, 
cujos primeiros contratos ou conve�nios 
foram assinados em encontro do BID, 
realizado em Belo Horizonte, em abril de 
2006. O I Fo� rum do programa, reunindo 
representantes de todos os tribunais de 
contas, ocorreu no TCE-MG, em 10 e 11 
de julho de 2006. 

A importância do PROMOEX se expressa em seus próprios objetivos.“
”
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A importa� ncia do PROMOEX se 
expressa em seus pro� prios objetivos, 
permitindo a sistema� tica integraça� o 
te� cnica e modernizaça� o das cortes 
de contas, fomentando a criaça� o de 
um verdadeiro sistema de o� rga� os de 
controle externo. O programa, entre o 
iní�cio do segundo semestre de 2006 e 
o final de 2011, realizou 203 eventos 
(reunio� es te� cnicas, fo� runs, semina� rios 
e cursos de capacitaça� o), com me� dia 
anual de 37 eventos, reunindo te� cnicos 
de todos os tribunais de contas.

O e� xito do PROMOEX e�  um fato 
evidente. O sucesso do programa, 
considerado por autoridades do pro� prio 
BID como o maior do mundo em sua 
especialidade, e�  reconhecido a olhos 
vistos. Esse fato e�  referido em excelente 
relato do Ministe� rio do Planejamento 
sob o tí�tulo “Relato� rio de Progresso 
– 1° semestre de 2011”, elaborado 
pela equipe da Diretoria Nacional do 
Programa, sob a coordenaça� o da Dra. 

Heloisa Garcia Pinto.
Em suas concluso� es,  referido 

relato� rio destaca, dentre outros, os 
seguintes aspectos:

execuça�o de 100% das metas previstas a. 
para o componente nacional;
criaça� o do Portal Nacional dos TCs, b. 
instrumento de integraça� o entre os 
TCs e destes com a sociedade (www.
controlepublico.org.br);
melhoria no Sistema de Acompan-c. 
hamento da Gesta� o Fiscal, com a 
disponibilizaça� o dos dados perti-
nentes;
implantaça� o do mo� dulo cidada� o no d. 
Portal dos TCs;
disseminaça� o de boas pra� t icas e. 
efetivadas em cada tribunal, mediante 
a realizaça� o de fo� runs e encontros 
te� cnicos nacionais.

No para� grafo final, o relato� rio afirma: 
“Com base nas atividades ja�  executadas e 
nos objetivos ja�  alcançados [...], espera-
se que o tempo restante para a execuça�o 

do PROMOEX, no a�mbito dos TCs, seja 
suficiente para que praticamente todos 
os produtos estabelecidos tenham seus 
objetivos atingidos”.

O documento do Ministe� rio do 
Planejamento conte� m va� rios anexos 
com dados de execuça� o  f í� s ica e 
financeira do programa. O Quadro VI, 
por exemplo, evidencia que os seguintes 
componentes/subcomponentes/
produtos ja�  foram totalmente concluí�dos: 
maior interca�mbio e cooperaça�o entre 
tribunais de contas; redesenho dos 
procedimentos de controle externo, 
contemplando, inclusive, o cumprimento 
da LRF; desenvolvimento de polí�tica 
e gesta� o de soluço� es compartilhadas 
e de cooperaça� o te� cnica (de TI e 
outras); desenvolvimento de ví�nculos 
interinstitucionais com outros poderes 
e instituiço� es dos tre� s ní�veis de governo 
e com a sociedade; integraça� o dos 
tribunais de contas no ciclo de gesta�o 
governamental.

6. ouTrAs inFormAções soBre o PromoeX

O PROMOEX e�  um programa 
abrangente. Para sua exe-
cuça� o foram organizados 
quatorze grupos tema� ticos 

responsa� veis pelos “componentes na-
cionais”, compostos por representantes 
te� cnicos de va� rios TCs, grupos esses a 
seguir relacionados: GRF – Grupo da Lei 
de Responsabilidade Fiscal; GTI - Grupo 
de Tecnologia da Informaça�o; GCF - Gru-
po de Controle Fiscal; GCI - Grupo de 
Comunicaça�o Institucional; GAO - Grupo 
de Auditoria Operacional; GEC - Grupo 
de Educaça�o Corporativa; GGP - Grupo de 
Gesta�o de Pessoas; GPL - Grupo de Plane-
jamento; GPC - Grupo de Procedimentos 
Conta� beis junto a�  STN; GPR - Grupo de 
Padronizaça�o de Relato� rios junto a�  STN; 
GSI - Grupo de Sistematizaça�o de Infor-
maço� es junto a�  STN; GAP - Grupo de Atos 
de Pessoal; GNA - Grupo de Normas de 
Auditoria Governamental; e GCG – Grupo 
de Contas de Governo. 

 O programa compreende va� rios sub-
componentes e produtos, devidamente 
desenvolvidos: a) Maior interca�mbio e 
colaboraça�o entre os TCs e destes com 

os poderes e o� rga� os governamentais; 
b) Aço� es de articulaça�o com o cidada�o e 
sociedade organizada (controle social); 
c) Elaboraça� o de Lei Processual e de 
Normas de Auditoria; d) Incremento no 
nu� mero de Auditorias Operacionais; e) 
Capacitaça� o de pessoal pro� prio e das 
unidades jurisdicionadas; f) Redesenho 
dos me� todos e processos de trabalho; 
g) Elaboraça�o/revisa�o do planejamento 
estrate� gico; h) Promoça�o de capacitaça�o 
gerencial; i) Implementaça� o de plano 
estrate� gico de TI; j) Revisa�o do parque 
tecnolo� gico; k) Implementaça� o de 
Polí� tica de Recursos Humanos; l) 
Desenvolvimento da atuaça�o das escolas 
de contas.

Consideram-se como resultados 
objetivos alcançados: a) Reduça� o de 
assimetrias entre tribunais de contas; b) 
Interaça�o e cooperaça�o entre os tribunais 
de contas; c) Capacitaça�o nacional em 
auditoria operacional; d) Identificaça�o 
e harmonizaça�o da maioria dos pontos 
de controle da  LRF; e) Criaça�o do Portal 
do Controle Externo; f) Elaboraça�o de 
proposta de Lei Processual Nacional 

para o controle externo; g) Aprovaça�o de 
normas brasileiras de auditoria aplicada 
ao controle externo; h) Proximidade 
e interlocuça�o com o Governo Federal 
(Sau� de, Previde�ncia, Educaça�o, Tesouro 
e Congresso); i) Projeto piloto de 
auditoria operacional nas a� reas de 
educaça�o, sau� de, saneamento ba� sico e 
meio ambiente.

Va� rias outras informaço� es sobre 
o PROMOEX podem ser obtidas nos 
endereços eletro� nicos do IRB (www.
irbcontas.org.br), Atricon (www.atricon.
org.br) e do pro� prio PROMOEX (www.
controlepublico.org.br).

Em conclusa� o, pode-se afirmar 
que o interca� mbio e a integraça� o sa� o 
fundamentais para o desenvolvimento e 
modernizaça�o das entidades em geral, e, 
em especial, para os tribunais de contas 
de nosso paí�s. O PROMOEX, resultante do 
esforço conjunto dos tribunais de contas 
e de suas entidades representativas, com 
o apoio do Ministe� rio do Planejamento 
e do BID, se constitui em prova concreta 
do acerto da afirmativa que intitula o 
presente artigo.
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Programa de Modernização do 
Sistema de Controle Externo 
dos Estados, Distrito Federal e 
Municípios Brasileiros – PROMOEX

Heloisa Garcia Pinto
Diretora Nacional do PROMOEX e do PNAGE
Departamento de Inovação e Melhoria da Gestão da Secretaria de 
Gestão Pública - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Histórico, objetivos e benefícios do 
PROMOEX - Programa de Modernização do 
Sistema de Controle Externo dos Estados, 
Distrito Federal e Municípios Brasileiros - 
são apontados neste artigo pela Diretora do 
Programa, Heloisa Garcia Pinto.
“O PROMOEX consiste em fortalecer 
o sistema de controle externo 
como instrumento de cidadania, 
incluindo a intensificação das relações 
intergovernamentais e interinstitucionais”, 
afirma Heloisa.

Omarco sobre o qual o Pro-
grama de Modernizaça� o 
do Sistema de Controle 
Externo dos Estados, Dis-

trito Federal e Municí�pios Brasilei-
ros – PROMOEX foi criado e�  a Lei 
Complementar nº 101/2000, a Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

Aos tribunais de contas foram 
atribuí�das compete� ncias, as quais 
traziam inovaço� es a�s atividades por eles 
enta� o exercidas, havendo necessidade 
de que fossem reaparelhados, em 
termos de tecnologia da informaça� o e 
da comunicaça� o, e modernizados em 
seus processos de trabalho, incluindo 
tambe� m melhoria na gesta� o de seus 
recursos humanos.

U m  d i a g n o� s t i c o  s i t u a c i o n a l 
foi  contratado,  no ano de 2001 , 

pelo Ministe� rio do Planejamento, 
Orçamento e Gesta� o junto a�  Fundaça� o 
I n s t i t u t o  d e  A d m i n i s t ra ç a� o  d a 
Universidade de Sa� o Paulo (FIA/
USP), objetivando conhecer os pontos 
fortes e as necessidades dos tribunais 
de contas (TCs). Tambe� m neste ano os 
presidentes dos TCs criaram um Grupo 
Te� cnico, composto por oito servidores 
de TCs, que, em colaboraça� o com a 
Associaça� o dos Membros dos Tribunais 
de Contas (Atricon) e o Instituto 
Rui Barbosa (IRB), acompanharam 
e  ava l i a ra m  a s  c o n c l u s o� e s  d o s 
trabalhos da consultoria contratada 
pelo Ministe� r io.  Posteriormente, 
e s s e  G r u p o  Te� c n i c o  c o n t r i b u i u 
enormemente em todas as fases de 
negociaça� o do contrato de empre� stimo, 
de elaboraça� o dos projetos para 

aprovaça� o ,  da implantaça� o  e  da 
execuça� o do PROMOEX. 

A Carta-Consulta para o financia-
mento do Programa, pelo Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimento - BID, 
foi aprovada em dezembro de 2002, 
momento em que o Governo Federal 
assumiu oficialmente o compromisso 
de apoiar um programa de moderni-
zaça� o dos tribunais de contas.

Para representar a Atricon e o 
IRB na coordenaça� o do PROMOEX, 
por parte dos tribunais de contas, 
foi designado o Conselheiro Luiz 
Se� rgio Gadelha Vieira, do Tribunal 
de Contas dos Municí�pios do Estado 
do Ceara� , fazendo a transmissa� o das 
informaço� es e orientaço� es emanadas 
pela Direça� o Nacional do Programa 
aos seus partí�cipes. A criaça� o desse 
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cargo se mostrou bastante eficaz 
para a implantaça� o e execuça� o do 
PROMOEX de forma mais fa� c i l  e 
harmoniosa. Com a aposentadoria 
do Conselheiro Gadelha em 2011, 
assumiu a coordenaça� o o conselheiro 
Ota� vio Lessa, do Tribunal de Contas 
do Estado de Alagoas.

N o  T r i b u n a l  d e  C o n t a s  d o 
Municí�pio do Rio de Janeiro, durante 
evento realizado em agosto de 2004, 
constituiu-se o Grupo Deliberativo 
do PROMOEX, composto por seis 
conselheiros, sendo um coordenador 
e cinco representantes regionais, 
com as atribuiço� es de representar 
a ATRICON e IRB na conduça� o do 
PROMOEX e nas interlocuço� es com o 
Comite�  Deliberativo.

A elaboraça� o dos projetos de cada 
TC, definindo a aplicaça� o dos recursos, 
aconteceu durante o exercí�cio de 2004, 
quando tambe� m foram negociados os 
termos do contrato de financiamento 
BID/MP e dos conve� nios para repasse 
dos recursos entre o ministe� rio e os 
TCs.

O ano de 2005 foi muito importante 
na histo� ria do PROMOEX. O Senado 
Federal editou a Resoluça� o nº 48, 
autorizando a operaça� o de cre� dito 
BID/Repu� blica Federativa do Brasil, 
fundamentando a assinatura,  em 
setembro, do Contrato de Empre� stimo 
nº 1628 com o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento. Ato contí�nuo, o 
presidente da Repu� blica sancionou 
a Lei nº 11.131/2005, autorizando 
a Unia� o, por meio do Ministe� rio do 
Planejamento, Orçamento e Gesta� o, a 
prestar assiste� ncia te� cnica e financeira 
aos  Estados ,  Distr i to  Federal  e 
Municí�pios com o objetivo de promover 
o fortalecimento institucional de seus 
tribunais de contas para cumprimento 
do estabelecido na Lei Complementar 
nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei 
de Responsabil idade Fiscal ,  por 
interme� dio do PROMOEX.

No iní�cio de 2006, o Ministe� rio do 
Planejamento, Orçamento e Gesta� o, 
como o� rga� o executor do PROMOEX, 
assinou cooperaça� o te� cnica com a 
ATRICON e com o IRB, e termos de 

conve� nio com os tribunais de contas, 
com vistas a�  implantaça� o definitiva 
do Programa, tendo os TCs como seus 
subexecutores.

A coordenaça� o geral ficou a cargo 
da Direça� o Nacional do PROMOEX (DN-
PROMOEX), unidade hoje presente 
na estrutura do Departamento de 
I n ova ç a� o  e  M e l h o r i a  d a  G e s t a� o 
(DENOV), vinculado a�  Secretaria de 
Gesta� o Pu� blica (SEGEP) do Ministe� rio 
d o  P l a n e j a m e n to ,  O rç a m e n to  e 
Gesta� o (MP). A sua gesta� o financeira 
e�  atribuiça� o da Subsecretaria de 
P l a n e j a m e n t o ,  O r ç a m e n t o  e 
Administraça� o (SPOA) do MP.

No a� mbito dos tribunais de contas, 
subexecutores do Programa, a execuça� o 
sempre esteve na responsabilidade 
das Unidades Executoras Locais 
(UELs), constituí�das em cada um 
deles ,  com a composiça� o  de,  no 
mí�nimo tre� s funço� es de coordenaça� o: 
geral, administrativo-financeira e 
te� cnica.

D e s d e  2 0 0 6 ,  a  e xe c u ç a� o  d o 
PROMOEX realiza va� rios eventos 
d e  d i s c u s s a� o ,  c a p a c i t a ç a� o  e 
c o m p a r t i l h a m e n to  d e  s o l u ç o� e s , 
visando o cumprimento dos objetivos 
definidos nos projetos aprovados. 
Tais eventos demonstram a reunia� o, 
de forma ine� dita, de conselheiros 
e te� cnicos dos tribunais de contas 
brasi leiros,  com a f inal idade de 
repensar as estruturas e as atividades 
desses o� rga� os de controle externo.

O encerramento dos conve� nios 
assinados no a� mbito do PROMOEX 
entre o MP e os TCs esta�  previsto para 
31.12.2012, restando para 2013 a 
finalizaça� o das ana� lises das prestaço� es 
de contas e os procedimentos de 
conclusa� o dos desembolsos junto ao 
BID, conforme prazo definido pelo 
Contrato de Empre� stimo nº 1628/
OC-BR.

Atualmente sa� o 27 os Tribunais 
de Contas participantes do PROMOEX, 
mas mesmo os TCs na� o conveniados 
com o MP esta� o sempre participando, 
com recursos pro� prios, das atividades 
e dos resultados advindos da agenda 
nacional do PROMOEX.

Entre 2006 e 2008, a execuça� o 
do PROMOEX foi bastante tí�mida, em 
raza� o de va� rios fatores entre excesso de 
produtos e aço� es, contidos nos projetos 
inicialmente elaborados, dificuldades 
nos repasses das parcelas conveniadas, 
pouco conhecimento sobre a utilizaça� o 
das regras de aquisiço� es e contrataço� es, 
definidas pelo agente financiador, 
e insegurança quanto a� s liberaço� es 
financeiras posteriores. A partir de 
2009, os nu� meros da execuça� o do 
Programa aumentaram, impulsionados 
pela reduça� o no nu� mero de parcelas a 
serem transferidas aos subexecutores 
do PROMOEX, de 12 para quatro 
ou cinco. A excessiva fragmentaça� o 
dos recursos a serem repassados 
prejudicou bastante o iní� cio dos 
processos de contrataça� o, por parte 
dos subexecutores do Programa, 
especialmente naqueles tribunais 
pertencentes aos estados que tinham 
como regra iniciar os procedimentos 
licitato� rios somente com o financeiro 

“

”

Efeitos bastante 
positivos 
decorreram da 
movimentação 
conjunta dos 
conselheiros e 
servidores dos 
tribunais de 
contas no caminho 
ao alcance dos 
objetivos do 
PROMOEX.
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garantido. Como reflexo, justamente 
as maiores contrataço� es, em termos 
financeiros e de tempo de execuça� o, 
f o r a m  r e t a r d a d a s ,  t e n d o  s u a s 
finalizaço� es somente em 2010. Na 
primeira metade de 2011, iniciaram-
se pagamentos aos serviços delas 
decorrentes. Essa foi uma das razo� es 
da prorrogaça� o, ate�  março e setembro 
de 2013, dos prazos de desembolsos 
d e s t e  P r o g r a m a ,  i n i c i a l m e n t e 
marcados para 2011.

O  C o n t r a t o  d e  E m p r e� s t i m o 
assinado entre a Unia� o e o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento 
preve� ,  para  o  f inanciamento do 
PROMOEX, o montante de US$ 38,6 
milho� es (US$ 5 milho� es para o MP 
e US$ 33,6 milho� es para os TCs), 
acrescido do compromisso de aporte 
dos tribunais de contas no valor de 
US$ 21,9 milho� es e do Ministe� rio 
do Planejamento no valor de US$ 
3,9 milho� es, esse u� ltimo a tí�tulo de 
custos financeiros da operaça� o de 
cre� dito externa. Totaliza, enta� o, a 
previsa� o de custo do PROMOEX US$ 
64,4 milho� es.

Ate�  o final de 2011, o MP havia 
repassado aos tribunais subexecu-
tores do PROMOEX um total de US$ 
29.474.620,48, representando 87,8% 
do valor do financiamento para os 
TCs, obtido junto ao BID, ja�  descon-
tando os montantes devolvidos em 
funça� o de conve� nios encerrados. 
Desse total disponibilizado aos TCs, 
foram executados US$ 21.779.719,82, 
ou seja, 73,9%. O comprometimento 
a tí�tulo de contrapartida ja�  chega a 
US$ 18.744.889,69, correspondendo 
a 85,4% do aporte pactuado.

Os  custos  desse  empre� s t imo 
externo,  de responsabil idade do 
M i n i s t e� r i o  d o  P l a n e j a m e n t o , 
Orçamento e Gesta� o, como executor 
do PROMOEX, quase US$ 3,0 milho� es 
ate�  2012,  referem-se a�  parte da 
amortizaça� o, juros e comisso� es de 
cre� ditos devidos.

H i s t o r i a r  e s s e  P r o g r a m a  e 
apresentar seus dados financeiros e�  
importante, mas na� o traz a dimensa� o 
dos  benef í� c ios  gerados .  Efe i tos 

b a s t a n t e  p o s i t ivo s  d e c o r re ra m 
d a  m ov i m e n t a ç a� o  c o n j u n t a  d o s 
c o n s e l h e i r o s  e  s e r v i d o r e s  d o s 
tribunais de contas no caminho ao 
alcance dos objetivos do PROMOEX. A 
rede de pessoas e o compartilhamento 
de soluço� es que se formou ao longo 
desses anos de vige� ncia do Programa 
e�  imensura� vel e com certeza trara�  
benefí�cios ao sistema controle externo 
deste paí�s por muito tempo.

O Programa de Modernizaça� o do 
Sistema de Controle Externo dos Es-
tados, Distrito Federal e Municí�pios 
Brasileiros – PROMOEX consiste em 
fortalecer o sistema de controle ex-
terno como instrumento de cidadania, 
incluindo a intensificaça� o das relaço� es 
intergovernamentais e interinstitucio-
nais, com vistas ao cumprimento da 
Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 
Complementar nº 101/2000).

No contexto desse objetivo, a meta 
geral do PROMOEX foi definida, em 
todos os projetos do TCs partí�cipes, 
como “melhoria, ao final da execuça� o do 
projeto, da percepça� o das instituiço� es 
e grupos sociais relevantes, sobre a 
contribuiça� o dos tribunais de contas 
para a efetiva, transparente e regular 
gesta� o dos recursos pu� blicos”. 

Uma meta, cujo alcance depende de 
terceiros em relaça� o aos subexecutores 
do Programa, na� o poderia deixar 
de estar atrelada a um pressuposto 
relevante: “instituiço� es e grupos 
sociais interessados no controle 
social e na atuaça� o dos tribunais de 
contas como meio de consolidaça� o da 
democracia”.

Na intença� o do cumprimento do 
objetivo geral, do alcance da meta 
definida e da atença� o ao pressuposto, 
os projetos elaborados pelos tribunais 
de contas e aprovados no a� mbito do 
PROMOEX possuem uma mesma base 
estrutural e estrate� gica. Esta� o divi-
didos em tre� s componentes ba� sicos 
– nacional, local e administraça� o –, 
os quais se subdividem em subcom-
ponentes e esses, em produtos. O 
componente nacional e�  ide� ntico, em 
termos de estrutura e de objetivos 
estrate� gicos, para todos os TCs. Os 

componentes local e administraça� o 
atendem a� s demandas individuais 
de cada TC, em ní�vel de produtos, 
pore� m respeitam a mesma estrutura 
de subcompontentes, incluí�dos seus 
objetivos estrate� gicos.

A execuça� o global do componente 
n a c i o n a l  j a�  a t i n g i u  o  o b j e t ivo 
esperado: a interaça� o dos tribunais 
e destes com o Governo Federal. A 
rede de relacionamentos ampliou-
se ao corpo te� cnico dos tribunais. 
As soluço� es desenvolvidas de forma 
compartilhada procuram contemplar 
as distintas realidades organizacionais 
sem perder de vista os resultados 
estrate� gicos comuns do PROMOEX. 

As metas fí�sicas nacionais ja�  foram 
alcançadas. Todos os 33 tribunais de 
contas brasileiros ja�  se encontram 
cooperando em Rede, superando ate�  o 
quantitativo de TCs hoje participantes 
do PROMOEX (27), sendo que 16 deles 
esta� o integrados no Portal Nacional 
dos TCs, apontando para um grande 
e n ga j a m e n to  n o  fo rt a l e c i m e n to 
do Sistema de Controle Externo 
brasileiro. Os 28 pontos de controle 
da Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF) definidos para harmonizaça� o, 
por meio dos fo� runs de discussa� o 
patrocinados pelo PROMOEX, sob a 
coordenaça� o da ATRICON e do IRB, ja�  
foram amplamente discutidos, e 26 
possuem conceitos acordados entre 
os te� cnicos dos TCs, restando agora o 
trabalho das citadas instituiço� es para 
que sejam assimilados e implantados 
pelas cortes de contas. Sobre esse 
assunto, ressaltam-se as iniciativas 
da Atricon e do IRB com vistas ao 
cumprimento dessa meta, relacionada 
a�  LRF. Verificou-se que 20 tribunais 
de contas esta� o  comparti lhando 
soluço� es de TI e outras, a exemplo 
de elaboraça� o  e  implantaça� o  de 
planejamento estrate� gico, de sistemas 
de captura eletro� nica de contas, e de 
processos de ana� lises de contas de 
governo e de atos de pessoal.

A implantaça� o  do Sistema de 
A c o m p a n h a m e n t o  d a  G e s t a� o 
Fiscal (SAGF) no Portal Nacional 
dos  Tribunais  de  Contas  (www.
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controlepublico.org.br) possibilita a 
esses a disponibilizaça� o de dados e 
informaço� es sobre a gesta� o dos estados 
e municí�pios a quatro importantes 
destinata� rios: a sociedade, a Unia� o, 
os jurisdicionados e os tribunais de 
contas. O Portal Nacional dos TCs ja�  
esta�  disponí�vel a todos os segmentos 
da sociedade. Modificaço� es propostas 
pelos dirigentes e servidores dos 
TCs e pelos Grupos Tema� ticos do 
PROMOEX foram implantadas  e 
outras ainda o sera� o. Destaca-se uma 
melhoria no SAGF, permitindo que os 
dados de gesta� o fiscal presentes no 
portal possam ser acessados em seus 
detalhamentos. Uma repaginaça� o e 
novas formas de pesquisas tambe� m 
va� o ser oferecidas por meio do mo� dulo 
cidada� o do portal, que pretende ter 
uma linguagem acessí�vel, garantindo 
a  t ra n s p a r e� n c i a  n e c e s s a� r i a  a o 

exercí�cio da cidadania, em relaça� o a� s 
polí�ticas pu� blicas, conforme requer 
um ambiente democra� tico.

Quanto a� s metas locais, ressalta-
se hoje a presença,  nos TCs,  dos 
subsí�dios para o desenvolvimento 
e  manutença� o  de  seus  v í� nculos 
i n t e r i n s t i t u c i o n a i s  c o m  o u t ro s 
poderes, instituiço� es e sociedade - 
elaboraça� o e divulgaça� o de material 
dida� tico e institucional; promoça� o de 
fo� runs e eventos interinstitucionais; 
e criaça� o e implantaça� o de polí�ticas 
de comunicaça� o. E, para a integraça� o 
no ciclo da gesta� o governamental - 
divulgaça� o de relato� rios de contas de 
governo e de resultados de auditorias 
o p e ra c i o n a i s ;  e  c a p a c i t a ç a� o  d e 
servidores municipais e estaduais. 

I m p o r t a n te  a n o t a r,  s o b re  a s 
auditorias operacionais, o sucesso 
do apoio que o Tribunal de Contas 

da Unia� o e o Grupo Tema� tico de 
Auditoria Operacional do PROMOEX 
ve� m oferecendo no escopo da mudança 
da cultura dos TCs sobre esse tipo 
de procedimento de fiscalizaça� o. 
Entre 2008 e 2011, foram realizadas 
pelos TCs, de forma compartilhada, 
auditorias operacionais nas a� reas de 
educaça� o, de sau� de, de saneamento e 
de meio ambiente

Em relaça� o a�  melhoria dos pro-
cedimentos de controle, percebe-se, 
pelas atividades executadas, que boa 
parte dos processos de trabalho das 
a� reas fins dos tribunais de contas ja�  
esta� o redesenhados ou em processo 
de redesenho, mediante contrataço� es 
de consultorias, desenvolvimento de 
sistemas operacionais informatizados 
ou de compartilhamento de soluço� es 
com outros TCs. 

Entre os objetivos do PROMOEX 

“

”

A sociedade 
brasileira está 
cada vez mais se 
aproximando dos 
seus papéis no 
controle social e 
na governança 
participativa. 
Os TCs devem 
estar na linha 
de frente com 
o fornecimento 
das informações 
necessárias.
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para todos os TCs dele participantes 
esta�  a implantaça� o de planejamento 
e s t ra te� g i c o  d e  s u a s  a t iv i d a d e s , 
inclusive as relativas a�  tecnologia da 
informaça� o. Destaca-se o trabalho 
do Grupo Tema� tico de Planejamento 
do PROMOEX, o qual, juntamente 
c o m  o  Tr i b u n a l  d e  C o n t a s  d a 
Unia� o, patrocinou capacitaço� es aos 
servidores das a� reas de planejamento 
dos TCs e tambe� m realizou pesquisas, 
no intuito de facilitar e monitorar para 
que essa meta fosse cumprida. Alguns 
tribunais contrataram serviços para 
elaboraça� o de seus planejamentos 
estrate� gicos e outros foram apoiados 
por aqueles que ja�  tinham essa cultura, 
valendo tal informaça� o tambe� m para 
os TCs que na� o participam atualmente 
do PROMOEX. Assim, por meio de uma 
atividade compartilhada exemplar, 
cumpriu-se uma das metas mais 
relevantes do Programa, inclusive 
por se tratar de mudança de cultura 
institucional.

No tocante a�  modernizaça� o do 
parque tecnolo� gico dos tribunais, 
registram-se aquisiço� es e custo-
mizaço� es de va� rios softwares, para 
facilitar o trabalho da atividade fim, 
bem como para a segurança de dados. 
Em termos de hardware, foram com-
prados e instalados diversos tipos de 
equipamentos, de pequeno, me� dio 
e grande porte.  Segundo dados de 
dezembro de 2011, a maior inversa� o 
de recursos do PROMOEX, por parte 
dos tribunais, esta�  ligada ao desen-
volvimento da polí� tica e da gesta� o 
da tecnologia da informaça� o – US$ 
15,6 milho� es, montante que significa 
38,4% do total gasto somando-se as 
fontes “financiamento” e “contrapar-
tida” – US$ 40.524.609,51.

Em segundo lugar na lista das 
categorias de maiores despesas es-
ta� o as capacitaço� es de pessoal – US$ 
11.599.473,35, nas quais se beneficia-
ram na� o somente os servidores dos 
quadros dos tribunais de contas, mas 
tambe� m dos o� rga� os e entidades deles 
jurisdicionados. Ainda em relaça� o a�  
gesta� o de pessoas, anotam-se apli-
caço� es de recursos do PROMOEX nas 

elaboraço� es de polí�ticas de recursos 
humanos, de planos de cargos e sa-
la� rios, de metodologias de avaliaça� o 
de desempenho e produtividade e de 
planos de capacitaça� o e aperfeiçoa-
mento. 

O quantitat ivo de servidores 
estaduais e municipais que partici-
param de capacitaço� es oferecidas 
pelos tribunais de contas e�  bastante 
expressivo. Destaca-se, pela releva� n-
cia do tema dentro dos objetivos do 
PROMOEX, a informaça� o, fornecida 
pela Atricon, de que, entre 2006 e 
2010, foram capacitados, em LRF, 
3.003 servidores estaduais e 48.770 
servidores municipais.

Inclui-se tambe� m, nessa categoria 
“capacitaça� o”, as participaço� es em 
c o n g re s s o s  e  s e m i n a� r i o s  s o b re 
mate� rias relacionadas a� s atividades 
de controle,  ale� m das atividades 
n o s  g r u p o s  t e� c n i c o s  f o r m a d o s 
para discusso� es e harmonizaço� es 
de conceitos, as quais contribuem 
grandemente para a uniformizaça� o 
dos procedimentos entre os TCs, bem 
como para a criaça� o e implantaça� o 
das regras emanadas pelo Governo 
Federal nas a� reas conta� beis e de gesta� o 
fiscal. Um bom exemplo de relaça� o 
interinstitucional ocorreu entre a 
Secretaria do Tesouro Nacional e os 
tribunais de contas nas elaboraço� es 
dos Manuais da Receita e Despesa, 
e dos modelos de Plano de Contas 
e Relato� rios de Gesta� o, previstos na 
LRF. 

Observa-se,  nesse ponto, uma 
mudança nos ha� bitos institucionais 
dos tribunais, que passaram a se 
incluir em eventos de capacitaço� es e 
em discusso� es nacionais que ocorrem 
fora de suas sedes. Espera-se que 
essa disposiça� o, hoje patrocinada, 
na maioria das vezes, pelos recursos 
do PROMOEX, se perpetue. A troca 
d e  ex p e r i e� n c i a s ,  o  a u m e n to  d e 
conhecimento e a atualizaça� o de 
pra� ticas dependem fundamentalmente 
da possibilidade de deslocamentos 
dos servidores, sendo imprescindí�vel 
a contí�nua participaça� o nos fo� runs 
e encontros te� cnicos organizados 

pelo IRB, Atricon, Grupos Te� cnicos 
e outros o� rga� os e entidades com 
tema� ticas relacionadas a� s atividades 
dos tribunais. 

Os coordenadores e colaboradores 
do Programa (Direça� o  Nacional , 
Atricon, IRB e Grupos Tema� ticos) 
realizaram um trabalho valioso de 
disseminaça� o das boas pra� ticas ja�  
existentes, permitindo a todos os 
TCs estarem com a maioria de seus 
produtos em fase de f inalizaça� o 
atingindo os objetivos previstos. O 
IRB e a Atricon, juntamente com os 
Grupos Tema� ticos que se formaram em 
funça� o do PROMOEX, sa� o os grandes 
responsa� veis pela sustentabilidade 
d o s  r e s u l t a d o s  a l c a n ç a d o s .  O 
compartilhamento de soluço� es e as 
discusso� es e orientaço� es conjuntas 
em relaça� o aos procedimentos de 
controle externo, que se mostraram 
eficazes na busca do cumprimento das 
metas do PROMOEX, certamente sera� o 
sempre relevantes para a contí�nua 
melhoria nas atuaço� es dos tribunais 
de contas. 

Importante mencionar, por fim, que 
esse Programa conseguiu unificar os 
o� rga� os de controle externo brasileiros, 
fortalecendo portanto o sistema, mas 
sem deixar de relembrar o objetivo 
geral definido em conjunto, por esses 
o� rga� os, qual seja, o de “melhorar 
a percepção das instituições e 
grupos sociais relevantes, sobre 
a contribuição dos tribunais de 
contas para a efetiva, transparente 
e  regular gestão dos recursos 
públicos”.  Percebe-se, pelo seu teor, 
que tal objetivo na� o deve se restringir 
ao perí�odo de um programa, mas 
tornar-se uma busca constante. A 
sociedade brasileira esta�  cada vez 
mais se aproximando dos seus pape� is 
no controle social e na governança 
participativa. Os TCs devem estar na 
linha de frente com o fornecimento 
das informaço� es necessa� rias, tanto 
para o cidada� o exercer esses pape� is, 
quanto para as consideraço� es do 
gestor nos seus momentos de planejar 
e executar polí� t icas e programas 
pu� blicos. 
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A importância do Planejamento 
Estratégico como ferramenta de 
gestão em Tribunais de Contas

Villi Vitório Longhi
Consultor da MBS Consulting
Mestre em Ciência da Computação
Professor do Instituto de Informática da UFRGS

O consultor Villi Longhi explica 
o que é o Planejamento 
Estratégico, sua ação no 
contexto dos órgãos públicos de 
controle externo e tece algumas 
considerações sobre a aplicação 
deste instrumento nos TCs, a 
partir das experiências que tem 
tido ao trabalhar com alguns 
Tribunais de Contas.

N os u� ltimos anos, dispondo 
de novos referenciais de ci-
dadania, o “cliente-cidada�o” 
tem demandado crescentes 

exige�ncias para o eficiente uso dos re-
cursos pu� blicos nos diversos o� rga�os de 
governos, nas esferas federal, estadual 
e municipal. 

Este fator tem sido um indutor e es-
tí�mulo do surgimento de Programas de 
Modernizaça�o de Tribunais de Contas, 
programas estes que apresentam como 
objetivo promover o fortalecimento do 
sistema de controle externo como ins-
trumento de cidadania, aprimorando os 
mecanismos de controle e fiscalizaça�o, 

aperfeiçoando relaço� es intergoverna-
mentais e interinstitucionais, e novas 
formas de controle com participaça�o di-
reta do cidada� o. Adicionalmente a�s for-
mas tradicionais de controle e prestaça�o 
de contas, se preocupam em incentivar 
e promover junto aos jurisdicionados 
e o� rga� os governamentais a buscarem 
constantemente a capacitaça� o de pes-
soal para utilizaça� o de novas pra� ticas 
e tecnologias, atrave� s de orientaço� es 
e colaboraço� es preventivas e conco-
mitantes.

Um instrumento tem sido apresen-
tado como o grande condutor desta 
inovaça� o: o Planejamento Estrate� gico 

de cada Tribunal de Contas, em temas 
tais como objetivos estrate� gicos, busca 
de melhores pra� ticas (benchmarking), 
indicadores de resultados (balanced sco-
recard), metas, redesenho de processos 
de trabalho foram incorporados no dia a 
dia destas organizaço� es, dentro do plano 
que integra estes esforços.

Este texto na�o pretende se aprofundar 
nos conceitos do tema Planejamento 
Estrate� gico, mas expressar algumas 
convicço� es sobre a aplicaça� o deste 
instrumento nos tribunais de contas 
a partir das experie� ncias que temos 
tido ao trabalhar com algumas destas 
instituiço� es. 

umA noVA ondA de inoVAção?

o que É esTrATÉGiA? o que É PLAneJAmenTo esTrATÉGiCo?

A palavra estratégia (strátegos, 
origina� ria do grego, enta� o 
utilizada na a� rea militar), prin-
cipalmente a partir da de� cada 

de 1960, adquiriu o significado de “como 
uma empresa define respostas aos desa-
fios competitivos” no seu setor de atua-
ça�o.  Nas economias mais desenvolvidas, 

esta nova abordagem rapidamente se 
desenvolveu em universidades, expandiu 
sua aplicaça�o no setor privado e chegou 
aos demais setores.  

falta foto
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“
”

Um planejamento estratégico é um instrumento de gestão que 
se proprõe a atingir resultados de alto desempenho.

Analisando as dezenas de escolas 
metodolo� gicas que se dedicaram ao 
tema, Henry Mintzberg (1) deduziu que 
em todas se concordam que estratégia 
e� :

Planejamento, direça�o, guia, alvo;• 
Modo de atuaça� o futuro, trajeto� ria • 
para ir de a situaça� o atual para 
situaça�o futura; 
Padra�o que permite manter a coere�ncia • 
ao longo do tempo;
Perspectiva, pois olha para dentro e • 
para o alto em direça� o a uma visa� o 
ampla.

Para Peter Drucker (1984), consi-
derado uma das maiores refere� ncias 

na a� rea de administraça�o empresarial, 
“planejamento estratégico e�  um pro-
cesso contí�nuo de, sistematicamente e 
com o maior conhecimento possí�vel do 
futuro contido, tomar deciso� es atuais 
que envolvam riscos; organizar siste-
maticamente as atividades necessa� rias 
a�  execuça� o destas deciso� es e, atrave� s 
de uma retroalimentaça�o organizada e 
sistema� tica, medir o resultado dessas 
deciso� es em confronto com as expecta-
tivas alimentadas”.  

De acordo com Bryson (1988), o 
planejamento estratégico auxilia as 
organizaço� es a:

Pensarem estrategicamente e desen-• 

volverem estrate� gias;
Vislumbrarem direcionamentos;• 
Estabelecerem prioridades;• 
Dimensionarem as conseque� ncias • 
futuras de aço� es presentes;
Desenvolverem uma base coerente e • 
defensa� vel para a tomada de decisa�o;
Controlarem suas atividades;• 
Tomarem deciso� es nos diferentes • 
ní�veis e funço� es;
Otimizarem a sua performance;• 
Responderem a situaço� es mutantes.• 

Pesquisas no universo das 2000 
maiores companhias globais mostraram 
que:

42 % sa� o puramente reativas a� s • 
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mudanças no cena� rio do nego� cio sem 
nenhuma visa�o de futuro; 31% atuam 
com visa�o puramente ta� tica (menos 
de um ano); somente 27% atuam com 
horizontes de 1 a 3 anos alinhados 
com alguma visa�o estrate� gica de longo 
prazo;
83% das empresas na� o possuem a • 

que e�  como pilotar um avia�o olhando 
apenas a queima de combustí�vel;
A complexidade dos relacionamentos, • 
alianças e processos construí�dos ao 
longo de de� cadas de crescimento e 
operaço� es tem sido fator de desafio 
para implementaça�o de estrate� gias na 
velocidade necessa� ria.

ConTeXTo dAs orGAnizAções PúBLiCAs de ConTroLe eXTerno

A s instituiço� es de controle ex-
terno vivem num ambiente em 
constante mudança, e devem 
lidar com:

Demandas crescentes e expectativas • 
de diferentes grupos de clientes 
e partes interessadas, tais como 
jurisdicionados,  contribuintes, 
comunidades, sociedade,  autoridades 
legisladoras, o� rga� os reguladores, 
demais poderes etc.;
Ampliaça�o de atribuiço� es;• 
Contexto regulato� rio complexo, com • 
mudanças crí�ticas, sempre sujeito a 
interpretaço� es;
Mudanças constantes no contexto • 

polí�tico;
Presso� es sociais indiretas e diretas. • 

Na inovaça� o de suas pra� ticas de 
gesta� o, enfrentam alguns desafios 
diferenciados em relaça�o a empresas do 
setor privado:

Enquanto as partes interessadas do • 
setor privado compartilham um u� nico 
objetivo final (o lucro, a rentabili-
dade), as organizaço� es pu� blicas sa� o 
alvo de diferentes grupos (polí�ticos, 
legisladores, mí�dia, comunidade) com 
interesses e agendas diferentes;
Enfrentam se� rias dificuldades na ob-• 
tença�o / alocaça�o dos recursos viabili-
zadores dos objetivos estrate� gicos;

Os mecanismos de recompensa para • 
motivaça�o e incentivos sa�o, em geral, 
na�o financeiros;
Cultura do setor pu� blico com pouca ex-• 
perie�ncia em me� tricas de resultados;
A existe�ncia de mu� ltiplos o� rga�os / en-• 
tidades tratando de um mesmo tema 
torna o sistema de gerenciamento / 
coordenaça�o / colaboraça�o bastante 
complexo;
Os resultados podem levar anos • 
para se concretizar, o que desafia a 
manutença�o da motivaça�o da equipe 
interna;
Ambiente que pressupo� e sucessa� o • 
contí�nua de suas lideranças.

quem FAz A esTrATÉGiA? 

Q uem compreende a complexi-
dade do ambiente e da orga-
nizaça�o e deve se envolver no 
planejamento estrate� gico:

 Presidente / Conselheiros / Procurado-• 
res / Auditores? 
A� rea de Planejamento Estrate� gico? • 
Equipe especializada abrangente de-
signada?
Consultores externos? • 
Servidores em suas a� reas funcionais?• 
Clientes: cidada�o, sociedade, jurisdicio-• 

nados, outras partes interessadas?
A escolha preferencial nos institutos 

de contas tem sido: todos acima citados. 
As lideranças e servidores, todos, sa� o 
convidados e estimulados, muitos 
participam voluntariamente deste 
processo pessoal e coletivo, cada um dando 
sua parte de contribuiça�o, organizados e 
coordenados atrave� s de forte abordagem 
metodolo� gica. Os “clientes” te�m estado 
“presentes” atrave� s de pesquisas formais e 
outras fontes de recebimento de demandas 

que sa� o consideradas nas ana� lises e 
proposiço�es.

O planejamento desenvolvido e�  de 
todos, se mante� m presente e e�  atualizado 
mesmo apo� s sucesso� es de lideranças, e 
consegue ampliar o nu� mero de adeso�es a 
cada ciclo de aprofundamento. Lideranças 
que saem deixam orgulhosamente o 
instrumento de planejamento estrate� gico 
como um legado da instituiça�o, lideranças 
que assumem assim, o recebem e o 
aprofundam e aperfeiçoam.

habilidade para ajustar ou alinhar seus 
orçamentos em funça�o das mudanças 
das prioridades de nego� cio;
Mais de 2/3 das organizaço� es na� o • 
fazem benchmarking;
89% das empresas esta�o “voando a�s • 
cegas” - sem me� tricas para monitorar 
as iniciativas (apenas o orçamento), o 

ConCeiTo de suCesso dA esTrATÉGiA?

Um planejamento estrate� gico e�  
um instrumento de gesta�o que 
se propo�e a atingir resultados 
de alto desempenho. E�  impor-

tante atentar que o sucesso da Estrate� gia 
depende de duas etapas principais:

RESULTADOS NOTA�VEIS = Formulaça�o 

da Estrate� gia + Execuça�o da Estrate� gia

etapa de Formulação
da estratégia

Esta etapa tem sido um forte elemento 
motivador, mobilizando a participaça�o 

direta de presidentes, conselheiros, 
procuradores, auditores e grande grupo 
do quadro dos servidores.

A abordagem metodolo� gica mais 
amplamente usada nos institutos de 
contas, nesta etapa, utiliza conceitos 
de diferentes escolas: Identidade 
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Institucional, ana� lise SWOT (Oportu-
nidades, Ameaças, Força e Fraqueza) e 
Mapa Estrate� gico, de Kaplan e Norton 
(2), com as quatro perspectivas e in-
dicadores denominados BSC (business 
scorecard). 

Iniciando a etapa, busca-se (re) 
definir a Identidade Institucional, da 
qual consta a declaraça� o da Missa� o, 
a construça� o da Visa� o de futuro, e 
a  d e f i n i ça� o  d o s  P r i n c í� p i o s  q u e 
devem nortear as aço� es na busca dos 
objetivos.

Na seque� ncia, e�  realizada uma 
Ana� lise dos Cena� rios e Ambientes 
Externos e Internos, o que permite 
o conhecimento de oportunidades, 
ameaças, forças e fraquezas para fixaça�o 
correta de estrate� gias especí�ficas.

Os objetivos estrate� gicos definidos 
que buscam traduzir a visa� o de futuro 
em objetivos organizados a serem 
perseguidos no horizonte de tempo em 
planejamento.

Para os objetivos estrate� gicos do 

falham na implementaça� o da estra-
te� gia;
A maioria dos lí�deres gasta menos • 
de uma hora por me� s discutindo a 
estrate� gia;
60% das organizaço� es na� o conectam • 
orçamento e estrate� gia;
Em 2/3 das organizaço� es, TI e RH na�o • 
sa� o alinhados a�  estrate� gia;
95% da força de trabalho na� o com-• 
preende a estrate� gia;
60% a 80% das empresas ficam • 
muito longe de alcançar os objetivos 
estrate� gicos definidos em seus pla-
nos estrate� gicos;

Os dados acima surpreendem? 
Negativamente, e�  claro! Esta etapa de 
Execuça�o da Estrate� gia e�  o grande desafio 
de atença� o e melhoria da aplicaça� o do 
Planejamento Estrate� gico nos tribunais 
de contas. Caso sejam bem sucedidos 
na realizaça� o de sua visa� o e objetivos 
estrate� gicos escolhidos, se distinguira� o 
da maioria das organizaço� es e na� o ta� o 
bem sucedidas.

Mapa Estrate� gico sa� o definidos indi-
cadores, metas e estrate� gias. Tambe� m 
sa� o desenvolvidos planos de aço� es, 
com responsabilidades e prazos as-
sociados.

A aplicaça� o deste conjunto de me-
todologias tem sido um fator facilitador 
para formulaça� o do plano estrate� gico 
e tambe� m para comunicaça� o interna e 
externa. Consideramos que a etapa de 
Formulaça� o da Estrate� gia e�  a mais bem 
sucedida ate�  agora. 

etapa de execução
da estratégia

Esta etapa pretende comunicar, 
comprometer e organizar os recursos, 
dar andamento aos planos, mensurar 
resultados; gerenciar resultados e 
avanços. 

Pesquisas nacionais sobre proble-
mas na Gesta� o Estrate� gica em todos 
setores mostram que:

Cerca de 9 em cada 10 empresas • 

Como AumenTAr o suCesso nA eXeCução dA esTrATÉGiA?

A s melhores abordagens de 
gesta� o estrate� gica conside-
ram os resultados da orga-
nizaça� o como dependentes 

de 4 (quatro) diferentes Ní�veis de De-
sempenho: ESTRATE� GIA / PROCESSOS 
/ ESTRUTURA / PESSOAS.

A partir da definiça� o da dimensa� o 
ESTRATE� GIA,  os programas de moder-
nizaça� o dos tribunais de contas reco-
nhecem a importa� ncia do alinhamento 
das demais dimenso� es:

N a  d i m e n s a� o  P RO C E S S O S  D E • 
TRABALHO
Incentivam o desenvolvimento de 
projetos com e� nfase em redesenho 
dos processos organizacionais, a  
utilizaça� o intensiva de soluço� es de 
tecnologia da informaça� o. Destaca-
se, como uma prioridade quase 
una� nime, a implantaça� o do  “pro-
cesso eletro� nico”  / “e-Contas”  e 
sistemas integrados de informaça� o. 
Como decorre� ncia, sa� o necessa� rios 
desenvolvimentos de Planos de Tec-

nologia da Informaça� o atualizados 
de forma a viabilizar e suportar os 
novos processos redesenhados;
Na dimensa� o PESSOAS• 
Incentivam o desenvolvimento de 

novas polí�ticas de gesta� o de pessoas, 
com e� nfase em definiça� o dos conhe-
cimentos te� cnicos, comportamentais 
e de gesta� o (“Mapeamento de Com-
pete� ncias”) para desempenho da 
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visa� o futura dos processos redese-
nhados, e compromissando a defini-
ça� o de planos de capacitaça� o para os 
servidores e ate�  jurisdicionados. O 
tema de revisa� o de sistemas de com-
pensaça� o na� o e�  frequente; acontece 
pelas caracterí�sticas limitadoras da 
autonomia das instituiço� es pu� blicas 
neste assunto;
Na dimensa� o ESTRUTURA• 
Em alguns casos aparecem aço� es 
de melhoria na estrutura organi-
zacional, principalmente focadas 
na complementaça� o ou revisa� o de 
atribuiço� es decorrentes da visa� o 
futura. Devido a�  sensibilidade do 
tema e a� s restriço� es de autonomia, 
iniciativas mais impactantes nesta 

pressupo� e util izar “um processo 
eletro� nico”), a dimensa� o Processos 
deve prover redesenho com visa� o 
futura, a Tecnologia da Informaça� o 
deve prover os requisitos demandados 
e a dimensa� o Pessoas deve prever 
treinamentos e capacitaço� es no uso da 
nova ferramenta. Qualquer dimensa� o 
na� o estando sincronizada, fara�  com 
que a Meta na� o seja alcançada no prazo 
definido.

Tambe� m e�  uma melhor pra� tica a 
utilizaça� o, a formalizaça� o de  “Planos 
de Gesta� o” (em geral de 1 ou 2 anos), 
alinhados ao Plano Estrate� gico de 5 
anos, direcionadores das prioridades 
do perí�odo e mais facilmente geren-
cia� veis.

(1) Mintzberg, Lampel & Ahlstrand, 
(Safári da Estratégia, 1999)

(2) KAPLAN, Robert S.; NORTON, David P.:

BeneFíCios ALCAnçAdos PeLo uso do PLAneJAmenTo esTrATÉGiCo?

Sa� o perceptí�veis e significativos 
os avanços nos tribunais de 
contas que esta� o utllizando 
a ferramenta de gesta� o do 

Planejamento Estrate� gico. Citamos 
alguns:

Definiça� o transparente de objetivos • 
estrate� gicos e metas, gerando com-
promisso institucional com pu� blicos 
externos;
Estabelecimento de Planos de Aça� o • 
alinhados com as diretrizes estra-
te� gicas da organizaça� o e garantia 
de foco;
Maior facilidade de comunicaça� o da • 
estrate� gia e prioridades de curto e 
longo prazo;
Reunio� es estrate� gicas mais estrutu-• 
radas e produtivas e frequente teste 
de hipo� teses estrate� gicas;
Integraça� o interna das a� reas, re-• 
criando o conceito de “unidade” 
para atingimento dos resultados 
estrate� gicos;
Desenvolvimento de equipes inter-• 
nas, abrangentes e multifuncionais, 

capacitando-as na ana� lise dos pro-
blemas e no desenho das soluço� es 
mais adequadas;
Busca de identificaça� o e aplicaça� o • 
de melhores pra� ticas de controle 
externo, utilizadas no setor e mesmo 
fora dele;
Contatos diretos com outras insti-• 
tuiço� es, criaça� o de grupos, fo� runs ou 
reunio� es para trocas de experie� ncias 
relacionadas a diferentes temas;
Trocas de soluço� es de tecnologia de • 
informaça� o, sempre custosas e de-
moradas para desenvolvimento;
Conve� nios de colaboraça� o.• 

Nossa convicça� o e�  que com a utili-
zaça� o da ferramenta de planejamento 
estrate� gico foi atingido por muitos 
institutos de contas um patamar ex-
cele� ncia reconhecido e estimulador. 
Novos ciclos de maturidade de gesta� o 
os desafiam e estimulam, e melhores 
resultados sera� o atingidos. E�  funda-
mental serem mantidos alguns fatores 
crí�ticos de sucesso para os projetos de 
modernizaça� o:

Patrocí�nio adequado em todos os • 
ní�veis;
Direcionamento pela Estrate� gia, com • 
foco no que e�  relevante;
Motivaça� o e mobilizaça� o das equi-• 
pes;
Adequadas abordagens metodo-• 
lo� gicas interfuncionais para cada 
dimensa� o de desempenho, contem-
plando sempre aspectos te� cnicos e 
humanos;
Incorporaça� o de conhecimento • 
(interno e externo) de melhores 
pra� ticas 
Conquistar a confiança dos envol-• 
vidos (sem “perdedores”, visa� o de 
futuro)
Integrar as iniciativas em anda-• 
mento

O  e l e m e n t o  m o t iva d o r  p a ra 
u t i l i z a ç a� o  d o  i n s t r u m e n t o  d e 
planejamento estrate� gico e�  oferecer 
melhores resultados para a sociedade, 
pois ela e�  a “raza� o de ser” dos tribunais 
de contas.  Isto aumenta o compromisso 
de cada tribunal de contas. 

BiBLioGrAFiA reFerenCiAdA

O rga n i za çã o  O r i e n ta d a  p a ra •	
Estratégia, 1992;
A Estratégia em Ação•	 , 1996;

Mapas Estratégicos•	 , 2004;
Alinhamento•	 , 2006;
Execução Premium•	 , 2008.

dimensa� o desafiam a maturidade de 
todos envolvidos. 

E�  recomendado se vislumbrar um 
horizonte estrate� gico de me� dio prazo 
(5 anos), formular a “Visa� o Futura” 
direcionada por este horizonte, e 
desenvolver um “plano estrate� gico 
de aça� o” com resultados esperados 
neste tempo. 

O plano geral tem que prever 
aço� es nas diferentes dimenso� es de 
Desempenho, de forma sincronizada. 
Para facilitar o entendimento, um 
exemplo. 

Se um Objetivo Estrate� gico e 
Meta definida no tempo dependa 
fortemente de informatizaça� o do 
processo de trabalho (por exemplo, 
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Ser capaz de definir hoje os cami-
nhos para alcançar o patamar 
de desempenho esperado pela 
sociedade e�  um dos principais 

desafios das organizaço� es pu� blicas. 
A escolha de opço� es equivocadas no 
presente exigira�  tempo e altos investi-
mentos no futuro para que a instituiça� o 
se recupere e possa retomar o rumo 
adequado. Por isso, o Planejamento 
Estrate� gico assume papel de grande 
destaque nas organizaço� es pu� blicas, 
em especial nos tribunais de contas.

Os tribunais de contas sa� o dos 

Leonard Renne Guimarães Lapa
Diretor de Planejamento do Tribunal de Contas da União

A experiência do TCU no uso 
do planejamento estratégico, 
importância e desafios

Para o diretor de planejamento do Tribunal de Contas da 
União, Leonard Renne Guimarães Lapa, “o Plano Estraté-
gico possui importância fundamental para evolução dos 
tribunais de contas, mas representa apenas o primeiro 
passo de uma difícil jornada. Um bom plano representa 
apenas 10% para o sucesso da estratégia. Os outros 90% 
são fruto do empenho de autoridades e do corpo técnico 
em sua execução”.

poucos o� rga� os da Repu� blica com 
dupla preocupaça� o em relaça� o ao Pla-
nejamento da Administraça� o Pu� blica: 
na sua atuaça� o administrativa, te� m 
o dever de otimizar seus processos e 
servir de exemplo a todos os gestores; 
enquanto em sua atuaça� o na finalí�stica, 
o controle externo, precisa contribuir 
para o aperfeiçoamento de todos os 
demais o� rga� os e entidades.

O Planejamento Estrate� gico defi-
ne, em linhas gerais, o caminho a ser 
seguido para reforçar a legitimidade 
da organizaça� o ao longo do tempo. 

Podemos caracteriza� -lo, ainda, como 
o conjunto de objetivos e aço� es neces-
sa� rios ao cumprimento da missa� o e 
ao alcance da visa� o de futuro de cada 
instituiça� o. 

Por esse motivo, sa� o essenciais a 
construça� o, a compreensa� o e a comu-
nicaça� o de estrate� gias que assegurem 
o cumprimento da missa� o e o alcance 
da visa� o institucional com resultados 
capazes de atender a� s expectativas 
da sociedade e do estado em relaça� o 
a�  atuaça� o e ao papel conferido aos 
tribunais de contas.

1 – introdução

2 – a evolução do Planejamento estratégico no tribunal de contas da união

O TCU, na busca por resultados 
mais efetivos para a socieda-
de, aprimora continuamente 
a formulaça�o e revisa�o do seu 

planejamento estrate� gico.
A primeira versa�o do Plano Estrate� -

gico do Tribunal (PET) foi apresentada 
em 1994. Nessas quase duas de� cadas, 

esse marco estrate� gico do TCU sofreu 
diversas atualizaço� es, em especial quan-
to a�  utilizaça�o de novas ferramentas de 
gesta�o, cujas pra� ticas possibilitaram o 
desenvolvimento do sistema de plane-
jamento e gesta�o do tribunal. 

Esse sistema de planejamento e 
gesta�o consiste em conjunto de pra� ticas 

gerenciais voltadas para a obtença�o de 
resultados e o atendimento das expec-
tativas dos cidada�os com aço� es efetivas 
de controle externo.

Dessa forma, o TCU tem buscado o 
alinhamento com as melhores pra� ticas 
gerenciais desenvolvidas em organiza-
ço� es similares, visando profissionalizar a 
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sua gesta� o administrativa, melhorando 
continuamente seus processos e ala-
vancando seus resultados.

Em 1999, com o iní�cio da implan-
taça� o do Gerenciamento por Diretrizes 
(GPD), a funça� o planejamento no TCU 
iniciou novo ciclo. Foi elaborado o pri-
meiro plano anual de diretrizes, sob a 
influe�ncia dessa metodologia, e lançada 
a segunda versa� o do Plano Estrate� gico 
do tribunal, na qual foram incorpo-
rados o nego� cio e a visa� o de futuro e 
revista a missa� o institucional.

No ano de 2001, como forma de 
subsidiar a elaboraça� o do plano de 
diretrizes do Tribunal e a revisa� o 
do PET, foi implementado o proces-
so de autoavaliaça� o institucional. 
Esse processo corresponde a�  fase de 
diagno� stico do ambiente interno da 
organizaça� o, sendo responsa� vel por 
identificar potencialidades, recursos, 
capacidades e habilidades favora� veis 
ao desempenho organizacional, bem 
como aspectos menos desenvolvidos 
que necessitem ser aperfeiçoados, sob 
pena de impactarem negativamente o 
exercí�cio da missa�o e o alcance da visa�o 
de futuro da organizaça� o.

Em 2003, tendo como subsí�dio, 
entre outras informaço� es, as boas 
pra� ticas e oportunidades de melhoria 
identificadas na auto-avaliaça� o de 

gesta� o, foi elaborada nova versa� o do 
PET, na qual foram incorporados os 
indicadores de gesta� o, as estrate� gias 
de atuaça� o do ttribunal e os valores 
institucionais. 

Em 2005 foi adotado modelo de 
planejamento hí�brido, conjugando as 
metodologias do GPD, voltado para o 
gerenciamento e a aplicaça� o das aço� es 
e iniciativas no a� mbito operacional, e 
do Balanced Scorecard (BSC), meto-
dologia utilizada para facilitar a cons-
truça� o e comunicaça� o da estrate� gia do 
tribunal e das suas unidades. 

Em 2009, o ambiente em que o 
TCU estava inserido apresentava-se 
complexo, dina� mico e interativo, sendo 
necessa� ria a ana� lise profunda e acura-
da dos fatores ambientais que pode-
riam afetar o desempenho do tribunal. 
Dessa forma, buscou-se a formulaça� o 
de uma estrate� gia que fosse efetiva 
durante um longo perí�odo e que na� o 
se tornasse obsoleta em curto espaço 
de tempo. Para lidar com as mudanças 
que pudessem ocorrer, seria neces-
sa� ria a elaboraça� o de uma estrate� gia 
que antevisse possí�veis mudanças de 
cena� rios e possibilitasse a�  organizaça� o 
preparo e capacidade de realinha� -la no 
menor espaço de tempo possí�vel, sem 
prejudicar o alcance dos resultados 
desejados. 

Embora a metodologia de gesta� o 
estrate� gica ate�  enta�o utilizada pelo TCU 
atendesse de forma satisfato� ria a�  maio-
ria das necessidades da instituiça� o, 
ela apresentava algumas deficie� ncias 
na “prediça� o” de eventos futuros que, 
caso ocorressem, poderiam impactar 
a atuaça� o da instituiça� o. Percebeu-se, 
naquela ocasia� o, que tal problema 
poderia ser sanado com a adoça� o de 
te� cnicas de ana� lise de cena� rios. 

Foi nesse contexto que o TCU 
buscou acrescentar a�  metodologia de 
gesta� o de formulaça� o e gesta� o de seu 
planejamento estrate� gico mais uma 
ferramenta: a ana� lise de cena� rios pros-
pectivos. Essa ferramenta contribuiu 
para a definiça� o de estrate� gica com 
foco no futuro e na� o apenas em dados 
passados ou na situaça� o atual. 

A metodologia de ana� lise de cena� -
rios prospectivos, baseada no me� todo 
Grumbach, permitiu estudo detalhado 
da probabilidade de ocorre� ncia de 
eventos futuros que pudessem im-
pactar significativamente o foco de 
atuaça� o do tribunal, contribuindo para 
um planejamento estrate� gico maduro 
e consistente. Tambe� m possibilitou a 
identificaça� o de parceiros estrate� gicos 
que auxiliara� o o tribunal no cumpri-
mento de sua missa� o e no alcance de 
sua visa� o de futuro.

3 – o ambiente de atuação dos tribunais de contas

Para que os tribunais de contas 
possam formular estrate� gias 
de atuaça� o que os permitam 
exercer o controle externo da 

administraça� o pu� blica com excele�ncia, 
atendendo a�s expectativas da sociedade, 
devem estar preocupados em conhecer 
profundamente seu ambiente de atua-
ça� o (ambientes interno e externo) e a 
probabilidade de ocorre�ncia de eventos 
futuros  que possam impactar suas 
aço� es (cena� rios prospectivos – fatos 
portadores de futuro). 

O ponto inicial da formulaça� o de 
uma estrate� gia pode ser definido como 
uma fase de autoconhecimento. A 
ana� lise do ambiente interno propicia a�  
organizaça�o a possibilidade de conhecer 
melhor sua realidade, bem como permi-

te a identificaça�o de seus maiores talen-
tos e tambe� m de seus maiores desafios 
de aprimoramento, ou seja, determinar 
seus pontos fortes e seus pontos fracos. 
Ademais, esse diagno� stico da�  a�  orga-
nizaça� o condiço� es de aprimorar seus 
principais processos de trabalhos, suas 
polí�ticas e estruturas para alcançar seus 
objetivos maiores. 

Na ana� lise de ambiente interno 
realizada pelo TCU, alguns pontos me-
receram destaque e aprofundamento 
em sua ana� lise. 

O grande volume de conhecimento 
produzido pelos tribunais de contas 
por meio de complexos trabalhos no 
exercí�cio do controle externo revelou a 
urgente necessidade de ampliar inves-
timentos na gesta�o do conhecimento or-

ganizacional, assim como na integraça� o 
entre os sistemas de suporte a�  produça�o 
de conhecimento.

A disposiça� o institucional em apri-
morar os me� todos de planejamento, 
tanto para as aço� es diretas de controle, 
quanto para as aço� es institucionais, 
traduz a grande preocupaça� o com a efe-
tividade das aço� es de controle e revelou 
uma elevaça�o no grau de maturidade dos 
tribunais de contas quanto a�  realizaça� o 
de aço� es coordenadas com foco no re-
sultado de sua atuaça� o. 

A necessidade de constante capaci-
taça� o em a� reas complexas e de grande 
releva� ncia na administraça� o pu� blica 
mostrou ser um ponto importante a ser 
observado na definiça� o de estrate� gias 
para as cortes de contas. Cientes dos 
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grandes desafios que se apresentam 
ao paí�s, como o desenvolvimento eco-
no� mico, as atividades de exploraça� o 
do petro� leo, a realizaça� o de eventos 
esportivos de grande porte e a infor-
matizaça� o da administraça� o pu� blica, 
dentre outros, os tribunais de contas 
devem estar preocupados e dispostos 
a manterem-se atualizados em todos 
os assuntos que envolverem temas de 
sua compete�ncia.

A mudança da realidade interna dos 
tribunais de contas, fruto do esforço 
de suas administraço� es e do Programa 
de Modernizaça� o do Controle Externo 
(Promoex), que modernizaram os 
tribunais, aperfeiçoaram processos de 
trabalho e reduziram significativamente 
os estoques de processos, exige, a partir 
de agora, uma mudança de postura para 
fazer frente a novos desafios.

Destaca-se, no caso especí�fico do 
TCU, dentre outros aspectos na�o menos 
relevantes detectados, a preocupaça� o 
dos servidores com a governança corpo-
rativa. O estudo revelou a preocupaça� o 
do tribunal, por meio do seu corpo 
te� cnico, em aprimorar sua pro� pria ges-
ta� o, ciente do papel de o� rga� o que deve 
induzir, por meio do pro� prio exemplo, a 
melhoria do desempenho e da transpa-
re�ncia da gesta� o pu� blica.

De forma complementar, na� o po-
demos esquecer que toda instituiça� o, 
pu� blica ou privada, e�  influenciada e im-
pactada por fatores externos, presentes 
no ambiente em que esta�  inserida, sobre 
os quais possui pouca ou nenhuma in-
flue�ncia direta.

A ana� lise minuciosa desses fatores e�  
de vital importa�ncia para a definiça�o de 
uma estrate� gia, pois deles sa�o extraí�das 
varia� veis que podem apresentar opor-
tunidades e ameaças, que influenciam 
o alcance dos objetivos institucionais 
e o cumprimento da missa� o organiza-
cional. 

O ambiente em que os tribunais de 
contas esta� o inseridos, em virtude da 
sua missa� o constitucional de exercer 
o controle externo da administraça� o 
pu� blica, e�  extremamente complexo e di-
na�mico. Temas de grande importa�ncia, 
presentes nos contextos nacional e local, 
como a participaça� o social no controle, 

“
”

O Plano Estratégico possui 
importância fundamental para 
evolução dos tribunais de contas, 
mas representa apenas o primeiro 
passo de uma difícil jornada.
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o desenvolvimento econo� mico, a reali-
zaça� o de eventos esportivos de grande 
porte, as atividades de exploraça� o do 
petro� leo e a informatizaça� o da admi-
nistraça� o pu� blica, dentre outras, sa� o 
varia� veis importantes que devem ser 
consideradas na definiça�o da estrate� gia 
de atuaça� o dos o� rga� os de controle. 

Estudo realizado pelo TCU para 
ana� lise das oportunidades e amea-
ças no ambiente externo de atuaça� o 
dos tribunais de contas detectou o 
aumento da exige� ncia por parte da 
sociedade de que os serviços pu� blicos 
sejam prestados com lisura, honesti-
dade, principalmente, com qualidade. 
Nesse tema, percebeu-se tambe� m o 
aumento da participaça� o da mí�dia no 
acompanhamento da atuaça� o da admi-
nistraça� o pu� blica e tambe� m dos o� rga� os 
de controle. Depreende-se desse fato a 
oportunidade dos tribunais induzirem 
a administraça� o pu� blica a dar maior 
transpare�ncia aos seus atos e dotar a so-
ciedade de informaço� es que possam fa-
cilitar a atuaça�o do controle social. Esse 
cena� rio e�  reforçado com a promulgaça�o 
na recente Lei de Acesso a�  Informaça� o 
(Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 
2011), que carece de “controle externo” 
quanto a sua efetiva aplicaça� o, fato que 
constitui oportunidade para atuaça� o 
dos tribunais de contas.

Desse estudo verificou-se, tambe� m, 
a necessidade de se aprimorar a ana� lise 
do desempenho da administraça�o pu� bli-
ca. O constante aumento do PIB1, com 
consequente crescimento econo� mico 
do Brasil, seus estados e municí�pios, 
possibilita que mais investimentos se-
jam feitos em a� reas de grande impacto 
social. Acompanhar a devida aplicaça� o 
desses recursos se apresenta como um 
dos principais pape� is dos tribunais 
de contas, que na� o devem se limitar a 
analisar o atendimento legal das aço� es 
governamentais, mas tambe� m seu real 

alcance e efetividade. Esse cena� rio exi-
ge aumento do esforço de fiscalizaça� o 
aplicado em auditorias operacionais 
destinadas a avaliar a efetividade do 
gasto pu� blico e das polí�ticas e progra-
mas governamentais. 

Duas outras a� reas analisadas dizem 
respeito a ampliaça� o das atividades de 
exploraça�o do petro� leo e ao crescimento 
vertiginoso dos investimentos pu� blicos 
aplicados na a� rea de defesa. Essas 
sa� o duas das varia� veis detectadas no 
ambiente externo que trazem, para o 
caso especí�fico do Tribunal de Contas 
da Unia� o, a necessidade de preparar 
tecnicamente seus auditores para a 
ana� lise de assuntos concernentes aos 
temas. 

Outra varia� vel externa que impacta 
diretamente na atuaça� o do controle 
e�  a expansa� o da informatizaça� o da 
administraça� o pu� blica. O aumento dos 
investimentos em tecnologia, seja para 
ampliaça� o dos parques tecnolo� gicos, 
seja para o aumento dos serviços pu� -
blicos prestados por meio eletro� nico, 
exige dos tribunais a especializaça� o 
de grande parte do seu corpo te� cnico 
em assuntos ligados a�  tecnologia da 
informaça� o (TI). 

Todos os fatores levantados na ana� -
lise do ambiente externo podem ser en-
tendidos como ameaças ou oportunida-
des para o exercí�cio do controle externo. 
A estrate� gia formulada pelo TCU optou 
em enxerga� -las como oportunidades, 
fortalecendo a postura institucional 
de investir no aprimoramento de sua 
atuaça�o, gerando estí�mulos para o aper-
feiçoamento de sua estrutura, de seus 
processos de trabalho e de seu corpo 
te� cnico. Essa visa�o proativa permite que 
o TCU enfrente com maior desenvoltura 
os desafios que se apresentam no cum-
primento de sua missa� o institucional 
de contribuir para o aperfeiçoamento 
da administraça� o pu� blica.

Por fim, foi preciso conhecer o com-
portamento de varia� veis futuras que 
impactam a efetividade da atuaça� o dos 
tribunais de contas.

Como mencionado, o ambiente 
de atuaça� o de um o� rga� o de controle 
e�  complexo e dina� mico. Diante disso, 
ser capaz de minimizar as incertezas 
da ocorre� ncia de fatos que possam 
comprometer a atuaça� o do controle e�  
fator-chave para o sucesso da atuaça� o 
dos tribunais de contas. Dessa forma, fez-
se oportuna a elaboraça� o de estrate� gia 
que pudesse antever possí�veis cena� rios 
e seus impactos junto ao tribunal.

Para que o TCU pudesse lidar com 
tal desafio, na formulaça� o da presente 
estrate� gia foi agregada a te� cnica de 
Formulaça�o e Ana� lise de Cena� rios Pros-
pectivos, cuja implementaça� o permite 
que a organizaça� o planeje suas aço� es 
na� o apenas com base em dados e fatos 
passados e presentes, mas tambe� m em 
funça� o da probabilidade de ocorre�ncia 
de eventos futuros.

O uso da metodologia de Cena� rios 
Prospectivos iniciou-se com a identifi-
caça� o de temas que poderiam impactar 
significativamente a atuaça� o do tribu-
nal. Dessa maneira, foram analisadas as 
seguintes a� reas: Educaça� o; Economia; 
Governo Eletro� nico; Controle Social; Pri-
vatizaça� o; Meio Ambiente; Corrupça� o e 
Legislaça� o de Controle. Apo� s essa iden-
tificaça�o, foram relacionados os eventos 
que poderiam, ou na� o, ocorrer e que se-
riam passí�veis de impactar diretamente 
o cena� rio futuro escolhido para 2022. A 
partir dos eventos, foram consultados 
peritos3, por meio de pesquisa Delphi4, 
quanto a�  probabilidade de ocorre� ncia 
ou na� o dos eventos relacionados aos 
temas escolhidos. 

Apo� s ana� lise do resultado da pesqui-
sa, foi possí�vel identificar, com base na 
percepça� o dos peritos, o cena� rio futuro 
de maior probabilidade de ocorre�ncia.

1. Produto Interno Bruto - soma de todos os bens e serviços finais produzidos dentro do territo� rio econo� mico de um paí�s, independentemente da 
nacionalidade dos proprieta� rios das unidades produtoras
2. Ano em que sera�  comemorado o bicentena� rio de independe�ncia do Brasil
3. 768 peritos relacionados aos temas das perguntas responderam a pesquisa
4. A probabilidade de ocorre�ncia associada a cada um dos eventos e�  obtida pelo chamado me� todo Delphi. O me� todo e�  recomendado quando na�o se 
dispo� e de dados, ou estes na�o podem ser projetados para o futuro, em face das expectativas de mudanças nos fatores determinantes das tende�ncias 
futuras.
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evento Cenário mais Provável

Crescimento do PiB
Probabilidade de que o Brasil mantenha taxa me� dia de crescimento anual do PIB 
igual ou superior a 5% ao ano.

Ocorre

Governo eletrônico no Brasil
Probabilidade de que o Brasil esteja entre os 20 melhores colocados no ranking do 
í�ndice de “serviços on-line” disponibilizados pelo governo.

Ocorre

Alcance de metas para a educação
Probabilidade de que o I�ndice de Desenvolvimento da Educaça�o Brasileira (Ideb) 
alcance pontuaça�o similar a�  me� dia dos paí�ses membros da Organizaça�o de Coop-
eraça�o e de Desenvolvimento Econo� mico (OCDE) (5,2 pontos).

Ocorre

Participação da sociedade no controle do gasto público
Probabilidade de que o ní�vel de participaça�o social no controle do gasto pu� blico tenha 
sofrido aumento significativo a ponto de que mais de 70% dos cidada�os brasileiros 
demonstrem interesse em divulgar irregularidades na gesta�o de recursos pu� blicos 
aos o� rga�os de controle competentes.

Ocorre

Crescimento da participação privada na prestação de serviços públicos
Probabilidade de que ocorra crescimento significativo da participaça�o privada na 
prestaça�o de serviços pu� blicos de infraestrutura.

Ocorre

redução da carga tributária
Probabilidade de que ocorra uma reduça�o da carga tributa� ria para patamar inferior 
ao de 30% em relaça�o ao PIB do paí�s.

Na�o ocorre

Planejamento ambiental
Probabilidade de que o planejamento ambiental nacional seja balizador determi-
nante para formulaça�o das polí�ticas pu� blicas de infraestrutura e desenvolvimento 
do paí�s. 

Ocorre

Ampliação da terceirização
Probabilidade de que ocorra alteraça�o de normativos que permitam a ampliaça�o da 
utilizaça�o da figura da terceirizaça�o na administraça�o pu� blica. 

Na�o ocorre

Atratividade do serviço público
Probabilidade de que as carreiras tí�picas de estado mantenham ou aumentem seu 
ní�vel de atratividade.

Ocorre

redução da corrupção no Brasil
Probabilidade de que o ní�vel de corrupça�o no Brasil diminua a ponto de que o í�ndice 
de percepça�o da corrupça�o alcance valor similar ao de paí�ses desenvolvidos.

Ocorre

manutenção das competências do TCu
Probabilidade de que as principais compete�ncias dos tribunais de contas sejam 
mantidas ou ampliadas.

Ocorre
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Para que o Tribunal de Contas 
da Unia� o possa cumprir sua 
missa�o institucional de contri-
buir para o aperfeiçoamento da 

administraça�o pu� blica e alcançar sua vi-
sa�o de ser reconhecido como instituiça�o 
de excele�ncia no controle externo, uma 
nova estrate� gia de atuaça� o, materiali-
zada por meio de um mapa estrate� gico, 
foi definida.

O mapa estrate� gico traduz a missa�o, 
a visa�o e a estrate� gia da organizaça�o em 
um conjunto abrangente de objetivos 
que direcionam o comportamento e o 
desempenho institucionais. Os propo� -
sitos do mapa sa�o definir e comunicar, 
de modo claro e transparente a todos 
os ní�veis gerenciais e servidores, o foco 
e a estrate� gia de atuaça� o escolhidos 
pelo Tribunal de Contas da Unia�o (TCU) 
e a forma como suas aço� es impactam 
o alcance dos resultados desejados, 
assim como subsidiar a alocaça� o de 
esforços e evitar a dispersa�o de aço� es e 
de recursos.

O raciocí�nio traduzido no referido 
mapa e�  muito simples: e�  preciso assegu-
rar recursos para capacitar pessoas que 
sera�o responsa�veis pelo aprimoramento 
dos processos institucionais com vistas 
ao alcance dos resultados almejados e, 
consequentemente, cumprir a missa� o 
e alcançar a visa�o de futuro da organi-
zaça�o.

Os objetivos de “Orçamento e Lo-
gí�stica” permitira�o ao TCU promover a 
melhoria de sua governança e intensi-
ficar o uso de tecnologia da informaça�o 
em suas aço� es de controle, bem como 
proporcionara�o a modernizaça�o de sua 
gesta�o.

Ja�  na perspectiva de “Pessoas e Ino-
vaça�o”, o TCU investira�  constantemente 
no desenvolvimento das compete�ncias 
profissionais e gerenciais de seu corpo 
te� cnico pois certamente conhecimentos 
devera�o ser adquiridos ou aprimorados 
para que o tribunal esteja preparado 
para enfrentar os desafios futuros que 
se aproximam, como, por exemplo, 
novas tecnologias, a� reas de inovaça� o, 
cena� rios imprevistos e possí�veis crises 

institucionais.
De modo concomitante, devem ser 

feitos investimentos na estruturaça�o da 
gesta�o do conhecimento organizacional 
e na modernizaça� o e integraça� o das 
pra� ticas de gesta�o de pessoas, sempre 
com foco no fortalecimento da cultura 
orientada a resultados e na inovaça�o.

Espera-se que o alcance dos obje-
tivos das duas perspectivas anteriores 
seja lastro para o sucesso da terceira: 
“Processos Internos”. Nela, esta� o con-
templados objetivos relacionados a�  me-
lhoria da governança e do desempenho 
da administraça�o pu� blica; atuaça�o em 
parceria com o� rga� os e entidades que 
zelam pela qualidade do gasto pu� blico, 
em especial com o Congresso Nacional; 
tempestividade e seletividade das aço� es 
de controle; induça�o da administraça�o 
pu� blica para divulgaça�o de informaço� es 
de sua gesta�o e intensificaça�o da comu-
nicaça�o com a sociedade para facilitar o 
controle social.

Espera-se que a melhoria desses 
processos de trabalho seja marco para 
a geraça�o contí�nua de resultados con-
cretos a�  sociedade. O mapa estrate� gico 
preve�  quatro diretrizes de resultados 
da atuaça� o do TCU: contribuir para a 
melhoria da gesta�o e do desempenho da 
administraça�o, contribuir para transpa-
re�ncia dos gastos e aço� es governamen-
tais, coibir a ocorre� ncia de fraudes e 
desvios de recursos, e condenar efetiva 
e tempestivamente os responsa� veis por 
irregularidades e desvios de recursos.

Por fim, cabe ressaltar que o 
planejamento materializado neste mapa 
e�  dina�mico e precisa ser constantemente 
avaliado e aprimorado. Mas para que isso 
seja possí�vel e�  preciso po� -lo em pra� tica 
por meio de aço� es concretas e alinhadas, 
muitas das quais ja�  em andamento.

E�  preciso deixar claro que o Plano 
Estrate� gico possui importa� ncia fun-
damental para evoluça� o dos tribunais 
de contas, mas representa apenas o 

4 – a estratégia adotada Pelo tcu Para fazer frente ao ambiente e ao cenário detectados

“
”

       Um bom plano representa apenas 
10% para o sucesso da estratégia. 
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primeiro passo de uma difí�cil jornada. 
Um bom plano representa apenas 10% 
para o sucesso da estrate� gia. A execuça�o 
exitosa deste plano e�  o que assegurara�  
a manutença�o do Tribunal de Contas da 

Unia�o no patamar de desempenho que 
a sociedade espera e exige. Assim, os 
outros 90% sa� o fruto do empenho de 
autoridades e do corpo te� cnico em sua 
execuça�o.

A intelige�ncia, a capacidade de ino-
vaça�o, o desapego a antigos paradigmas 
e a dedicaça�o de cada colaborador sa�o 
imprescindí�veis para que se possa con-
cretizar em aço� es e resultados as linhas 
traçadas no planejamento.

5 - criando condições favoráveis

O sucesso da implementaça� o 
de uma estrate� gia depende 
do alinhamento de pessoas, 
recursos e processos de tra-

balho a�  estrate� gia definida.
Esse alinhamento esta�  condicionado 

a�  existe�ncia de seis fatores:

definiça� o clara de metas a serem 1.	
alcançadas pela organizaça� o, suas 
unidades e seus colaboradores;

existe�ncia de projetos estruturantes 2.	
que permitam o alcance das metas 
definidas e demonstrem de maneira 
clara a�  organizaça�o o caminho que 
deve ser trilhado para o sucesso do 
planejamento;

preparaça� o das equipes para a 3.	
superaça�o dos desafios que se apre-
sentara� o ao longo da execuça� o do 
planejamento;

disponibilizaça� o de recursos ma-4.	
teriais e financeiros necessa� rios a�  
execuça�o dos projetos definidos;

incentivo adequado, por parte da 5.	
organizaça�o, para que os colabora-
dores dispostos a contribuir para 
o sucesso da estrate� gia sejam re-
compensados na medida exata das 
entregas que realizam;

existe� ncia de sistema de informa-6.	
ça�o capaz de gerenciar o processo 
de execuça� o do planejamento de 
forma que seja possí�vel avaliar se 
a implementaça� o dos projetos de-
finidos esta�  gerando os resultados 
esperados para a organizaça�o.
Ao longo dos u� ltimos seis anos, o TCU 

identificou, em diversas organizaço� es 
pu� blicas, uma se� rie de boas pra� ticas de 
gesta�o que possibilitam a existe�ncia de 
um ambiente organizacional em que 
os seis fatores apresentados estejam 

presentes. As principais sa�o:

patrocí�nio forte da alta adminis-1.	
traça�o;

existe�ncia de uma unidade ou nu� cleo 2.	
responsa� vel por polí�ticas e pra� ticas 
de gesta� o da estrate� gia vinculada 
diretamente a�  preside� ncia do tri-
bunal;

equipe de consultores interno em 3.	
planejamento e gesta�o;

definiça�o clara do modelo de gesta�o 4.	
da estrate� gia adotado;

existe�ncia de plano permanente de 5.	
comunicaça� o para formulaça� o e 
execuça�o da estrate� gia;

normatizaça�o do processo de gesta�o 6.	
da estrate� gia;

sensibilizaça� o quanto ao papel e a�  7.	
importa�ncia de todos para o sucesso 
da estrate� gia da organizaça�o;

definiça�o de metas que sejam ampla-8.	
mente discutidas;

elaboraça�o de planos simples com 9.	
indicadores e metas essenciais;

estabelecimento de metas realistas, 10.	
pore� m ousadas;

priorizaça�o de objetivos da gesta�o 11.	
com base no plano de longo prazo 
formulado e em diagno� sticos rea-
lizados;

existe�ncia de sistema informatizado 12.	
de coleta e ana� lise de informaço� es 
sobre o andamento do plano e 
realizar seu acompanhamento de 
maneira efetiva;

implantaça�o de sistema de gesta�o 13.	
de desempenho de equipes e in-
diví�duos;

estabelecimento de gratificaça� o 14.	
de desempenho para os servido-
res, atrelando seu pagamento ao 
cumprimento/alcance de metas 
institucionais;

estabelecimento de programa de 15.	
recompensas na�o pecunia� rias para 
servidores, atrelando seu pagamen-
to a entrega de comportamentos 
desejados pela organizaça�o;

instituiça� o do trabalho fora das 16.	
depende�ncias da organizaça�o para 
servidores que estejam dispostos 
a oferecer como contrapartida a 
entrega de produtos e serviços em 
maior quantidade ou qualidade que 
os demais;

implementaça�o da carreira em “Y”, 17.	
permitindo o crescimento por meio 
do reconhecimento te� cnico ou ge-
rencial dos servidores;

implementaça�o da gesta�o por com-18.	
pete�ncias; e

existe�ncia de processo de trabalho 19.	
destinado a aprimorar constan-
temente o processo de gesta� o da 
estrate� gia organizacional.

Por fim, e�  preciso destacar que na�o 
ha�  necessidade de a organizaça�o imple-
mentar todas os boas pra� ticas enumera-
das para obter e�xito na execuça�o de seu 
planejamento estrate� gico. Da mesma 
forma, a implementaça� o das pra� ticas 
em questa� o na� o assegura o sucesso 
almejado. A adoça�o de boas pra� ticas de 
gesta�o, desde que de maneira alinhada 
e complementar, tem por objetivo au-
mentar a probabilidade de os tribunais 
de contas corresponderem aos anseios 
da sociedade, e serem reconhecidos 
como indispensa� veis ao exercí�cio pleno 
da cidadania.
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Comunicação institucional e a 
interação com a sociedade: a 
experiência de Mato Grosso

Valter Albano da Silva
Conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso

A comunicação institucional 
destacou-se entre as estratégias do 
primeiro planejamento de longo 
prazo, elaborado pelo TCE/MT, em 
2005. Por meio dela, o Tribunal 
passou a oferecer ao cidadão 
amplo acesso a informações sobre 
as contas públicas do Estado e 
dos municípios, incluindo as suas 
próprias contas. O Conselheiro 
Valter Albano da Silva compartilha, 
neste artigo, a experiência e 
os resultados da política de 
comunicação implantada pelo 
Tribunal de Contas de Mato Grosso.

A integraça� o global promovida 
pela internet, sobretudo a partir 
de meados da de� cada de 1990, 
forçou o amadurecimento dos 

aparatos democra� ticos em todas as esferas 
do poder pu� blico brasileiro. 

Em resposta a�s novas expectativas 
da sociedade, transformada pela 
revoluciona� ria tecnologia da informaça�o, 
o Estado instituiu e continua instituindo 
novas regras para o funcionamento 
dos o� rga� os e instituiço� es. Entre essas 
novas regras e�  digna de destaque a 
Lei Complementar nº 101/2000 - a 
Lei de Responsabilidade Fiscal -, que 
legitimamente e�  considerada como um 
divisor de a� guas na administraça�o pu� blica 
brasileira.

Foi por meio dessa legislaça�o que o 
Estado brasileiro, com amparo no Capí�tulo 
II do Tí�tulo VI da Constituiça�o da Repu� blica, 
estabeleceu normas de finanças pu� blicas, 
para assegurar a responsabilidade na 
gesta�o fiscal.

Tal preocupaça� o esta�  claramente 
manifesta no para� grafo 1º da referida 
lei, quando estabelece a aça�o planejada 
e transparente como forma de prevenir 
riscos e corrigir desvios capazes de afetar 
o equilí�brio das contas pu� blicas. Tambe� m 
privilegia a transpare�ncia, ao exigir que 
os atos de gesta� o sejam amplamente 
divulgados em todos os meios de 
comunicaça� o, inclusive os veí�culos de 
mí�dia eletro�nicos. O controle social, sob 
o prisma dessa legislaça�o, funciona como 
instrumento indispensa�vel a� efetividade 
na gesta�o dos recursos pu� blicos. 

Esse novo cena� rio foi rapidamente 
percebido e assimilado pelo Tribunal de 
Contas de Mato Grosso que, por força da 
citada lei complementar, teve aumentadas 
as suas prerrogativas e atribuiço� es. No 
novo paradigma de controle externo 
construí�do para o perí�odo de 2006 a 2011, 
o TCE-MT ja�  enxerga a sociedade como a 
raza�o da existe�ncia do serviço pu� blico.  

O principal indicador dessa mudança, 

no Tribunal de Mato Grosso, foi a adoça�o 
da administraça� o gerencial, ancorada 
no planejamento estrate� gico, visando 
a efica� cia e efetividade do controle 
externo. Entre as estrate� gias do primeiro 
planejamento de longo prazo, elaborado 
em 2005 para o perí�odo de 2006/2011, 
destaca-se a comunicaça�o institucional. 
Por meio dela, o tribunal passou a oferecer 
ao cidada�o amplo acesso a informaço� es 
sobre as contas pu� blicas do Estado e dos 
municí�pios, incluindo as suas pro� prias 
contas. Informaço� es, estas, essenciais 
ao exercí�cio do direito de saber onde, 
quando, como e, sobretudo, quais foram 
os resultados da aplicaça�o do dinheiro 
proveniente dos tributos pagos por toda 
populaça�o. 

A disponibilizaça�o das contas pu� blicas 
para o cidada� o significou um avanço 
importante, como ferramenta de controle 
social. Entretanto, para ser justo e coerente 
com o pro� prio discurso, o Tribunal de 
Contas do Estado teria que abrir tambe� m 
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as suas portas para a sociedade. Essa 
decisa�o viria a impactar, fortemente, a 
cultura da instituiça�o. Contudo, esta�vamos 
diante de dois caminhos: seguir em frente 
e fortalecer o o� rga�o encarregado de uma 
missa�o importante para a sociedade ou 
nos acomodar, mesmo sabendo que isso 
representava perder a raza�o de existir da 
nossa instituiça�o.

O TCE/MT optou por seguir em frente 
e fazer as transformaço�es necessa� rias ao 
efetivo cumprimento da sua finalidade. 
Nesse aspecto, a importa� ncia da 
comunicaça�o institucional e�  imensura�vel. 
Sem ela, nenhuma organizaça�o consegue 
entender a si pro� pria, na� o consegue 
identificar o seu papel e nem mesmo o que 
a sociedade espera dela.

Neste artigo, pretendo compartilhar a 
experie�ncia e os resultados da polí�tica de 
comunicaça�o implantada pelo Tribunal de 
Contas de Mato Grosso.

O surgimento da comunicaça�o social 
no TCE/MT, como unidade organizacional, 
data do ano 2000, quando foi criada a 
Assessoria de Imprensa. Em 2003, foi 
implantado um telejornal denominado TV 
Contas, uma ediça�o semanal veiculada pela 
TV Assembleia. A produça�o do programa 
era supervisionada pela Assessoria de 
Imprensa, que pautava os assuntos e 
determinava a abordagem de cada um 
deles.

Mudanças importantes ocorreriam 
a partir de 2006, com a introduça�o de 
novas tecnologias de comunicaça�o, prin-
cipalmente, a internet. Cresceria, a partir 
daí�, a demanda externa por informaço�es 
sobre os julgamentos e atos de gesta�o do 
pro� prio tribunal. 

Internamente, tambe� m, entre os 
conselheiros e membros da alta direça�o 
cresciam a preocupaça�o e o interesse em 
divulgar as deciso� es e o trabalho reali-
zado pelo Tribunal. A movimentaça�o era 
no sentido de prestar contas e tornar a 
instituiça�o conhecida e reconhecida pela 
sociedade. 

No bie� nio 2006/2007, o Tribunal 
de Contas foi presidido pelo conselheiro 
Jose�  Carlos Novelli. O planejamento 
elaborado para os dois anos de sua gesta�o 
estabeleceu a comunicaça�o como diretriz 
estrate� gica para o alcance do objetivo de 

“Elevar o ní�vel de satisfaça�o da sociedade 
em relaça�o ao controle externo”.

Com o propo� sito de aproximar-se da 
sociedade, o TCE transformou a Assessoria 
de Imprensa em Assessoria Especial de 
Comunicaça�o, que passaria a atuar em 
estreita sintonia com a Secretaria de 
Articulaça�o Institucional, criada a� e� poca 
para articular parcerias com outras 
instituiço� es e entidades da sociedade 
civil.

Para disseminar informaço� es 
relacionadas a� s deciso� es do tribunal 
pleno, com vistas ao acompanhamento 
e intervença� o da sociedade nas aço� es 
pu� blicas, o tribunal adotou diversas 
medidas, em 2006, entre elas: implantaça�o 
de uma base de dados, formalizaça�o de 
parcerias com entidades e instituiço� es 
para o envio eletro�nico de informaço�es e 
criaça�o de um sistema de envio, e um banco 
de dados com cerca de 60 mil endereços 
virtuais, denominado Rede Cidada� . 

Esse cadastro abarcava os diferentes 
pu� blicos de interesse do tribunal, desde 
estudantes e professores da rede pu� blica 
de ensino, advogados, servidores pu� blicos, 
parlamentares, gestores estaduais e 
municipais, contabilistas, jornalistas, 
empresa� rios, formadores de opinia�o entre 
outros segmentos da sociedade civil. A 
Assessoria Especial de Comunicaça� o 
passou a produzir e enviar semanalmente 
para esses pu� blicos um boletim com 
resumo de cada decisa�o plena� ria. 

A Rede Cidada�  se consolidou como 
importante canal de comunicaça� o do 
tribunal.

Em 2007, o TCE celebrou termo 
de cooperaça� o te� cnica com o Poder 
Legislativo do Estado para transmitir as 
sesso� es plena� rias, pela TV Assembleia. 
No começo, as sesso� es eram gravadas e 
transmitidas posteriormente, de acordo 
com a disponibilidade de hora� rio na grade 
de programaça�o da emissora. 

“
”

O TCE/MT enxerga a sociedade como 

razão de existência do serviço público.
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No bie�nio seguinte, 2008/2009, sob a 
gesta�o do conselheiro Antonio Joaquim, a 
comunicaça�o foi efetivada como estrate� gia 
para o fortalecimento da instituiça� o 
responsa� vel pelo controle externo. No 
planejamento elaborado para aquele 
perí�odo, a assessoria ficou responsa�vel pela 
estrate�gia de “Elaborar e implantar o Plano 
de Comunicaça�o Interna e Externa”.Essa 
decisa�o de aprofundar a interaça�o com a 
sociedade resultou no aprimoramento dos 
serviços ja�  existentes a� e� poca e na criaça�o 
de va� rios outros canais de comunicaça�o. 

Em 2008, foi implantado o telejornal 
dia� rio TCE Notí�cias, com 7 a 10 minutos 
de duraça�o, veiculado pela TV Assembleia 
e pelo Portal do TCE; um boletim dia� rio 
de rádioweb; jornal impresso mensal e 
uma revista te� cnica semestral, ale� m da 
reformulaça� o do portal, com aumento 
do espaço para divulgaça�o das aço�es do 
tribunal, priorizando as deciso�es plena� rias. 
Tambe� m foi criado o banco de imagens, 
com registro fotogra� fico das sesso� es 
plena� rias e dos eventos realizados pela 
instituiça�o. 

Outro grande avanço foi a abertura 
das sesso�es plena� rias, que passaram a ser 
transmitidas ao vivo pela TV Assembleia e 
pelo portal da instituiça�o, sendo a gravaça�o 
posteriormente editada em ví�deos 
individualizados por processo julgado. 
Tanto a gravaça�o bruta quanto os ví�deos 
editados por processo julgado passaram 
a ser postados na pa� gina eletro�nica, para 
consulta e download.

A comunicaça�o interna tambe� m foi 
organizada e efetivada, tendo a intranet 
e o jornal mural como principais canais 
de comunicaça� o com os servidores. 
A assessoria implantou a rotina de 
acompanhamento e divulgaça�o de todas 
as atividades e eventos de interesse do 
pu� blico interno.

Ainda em 2009, a Assessoria de 
Comunicaça�o coordenou a elaboraça�o da 
Polí�tica de Comunicaça�o, que foi aprovada 
pelo tribunal pleno por meio da Resoluça�o 
Normativa nº05/2009. Essa normativa 
estabelece a Missa� o, Visa� o, Valores, 
Objetivos estrate� gicos e especí�ficos da 
comunicaça�o, em consona�ncia com a visa�o 
de longo prazo do tribunal.

A normatizaça� o representou um 

avanço importante no processo de 
profissionalizaça�o dessa a� rea no tribunal 
de contas, principalmente apo� s a criaça�o 
do Comite�  de Comunicaça�o. Essa insta�ncia 
deliberativa tem a incumbe� ncia de 
apreciar e orientar toda e qualquer aça�o 
de comunicaça�o, especialmente no campo 
publicita� rio.

Na gesta�o 2010/2011, que tive a honra 
de presidir, cumprimos o compromisso 
de consolidar o planejamento estrate� gico 
de seis anos e de intensificar o ritmo da 
revoluça�o cultural no TCE/MT. 

Essa transformaça�o cultural consistiu 
na compreensa�o de que o tribunal e�  uma 
instituiça� o pu� blica criada ha�  mais de 
meio se� culo para cumprir determinadas 
tarefas necessa� rias ao funcionamento do 
Estado republicano. Portanto, precisou 
assimilar o pressuposto de que os projetos 
e aço�es devem atender primordialmente 
e pela ordem, o interesse da sociedade, 
o da instituiça�o e o das pessoas que nela 
trabalham. E para concretizar essa ideia 
que penso ser inovadora no a� mbito 
da administraça� o pu� blica brasileira, 
a comunicaça� o exerceu um papel de 
importa�ncia fundamental. 

O planejamento estrate� gico desse 
u� ltimo bie�nio estabeleceu 10 objetivos, 
desdobrados em estrate� gias e aço� es. A�  
Assessoria Especial de Comunicaça� o 
foi atribuí�da a responsabilidade pela 
execuça� o da estrate� gia de fortalecer a 
comunicaça�o institucional com a sociedade, 
jurisdicionados, membros e profissionais 
de controle externo. Isso foi realizado 
por meio de aço� es de aprimoramento e 
ampliaça�o dos serviços de comunicaça�o 
interna e externa.

Os principais canais de comunicaça�o 
implantados para aprofundar o relaciona-
mento com a sociedade, os jurisdicionados 
e os servidores sa�o o portal eletro�nico e a 
transmissa�o ao vivo das sesso�es plena� rias 
pela TV Assembleia e internet, com pos-
tagem de ví�deos dos julgamentos. Esses 
produtos foram priorizados na definiça�o 
das aço� es de melhoria e ampliaça�o do 
seu alcance na sociedade, sobretudo, 
junto aos jurisdicionados e servidores da 
instituiça�o.

O serviço de transmissa� o ao vivo 
das sesso� es plena� rias evoluiu de 

forma extraordina� ria durante o bie�nio 
2010/2011. Os ví�deos individualizados e 
demais documentos de cada processo, que 
antes eram postados no dia seguinte ao 
julgamento, passaram a ser disponibilizados 
no Portal do TCE em apenas 30 minutos 
apo� s a decisa�o plena� ria.

Ale�m da celeridade na disponibilizaça�o 
de dados sobre as deciso� es do tribunal 
pleno, esse serviço foi estendido a outras 
atividades do TCE, como e�  o caso da 
transmissa� o ao vivo pelo portal, dos 
eventos, palestras e, principalmente, dos 
cursos que a instituiça�o promove para 
seus conselheiros, servidores e para 
jurisdicionados. 

Essas melhorias foram tambe� m 
substanciais na reformulaça�o do portal 
eletro�nico, que ganhou espaços especí�ficos 
para o cidada�o, para o jurisdicionado e para 
os servidores, ampliando a quantidade e a 
qualidade dos serviços e informaço�es de 
interesse de cada pu� blico.

Os servidores do TCE/MT hoje contam 
com mais informaço� es te� cnicas para o 
desenvolvimento das suas atividades; 
os jurisdicionados te�m a� sua disposiça�o 
informaço� es e serviços que facilitam 
o seu relacionamento com o tribunal 
e, principalmente, o cumprimento das 
suas obrigaço� es relativas a�  remessa de 
informes e documentos. Os cidada�os, por 
sua vez, te�m acesso fa� cil a informaço� es 
que permitem a ele exercer o direito de 
saber o destino que esta�  sendo dado aos 
recursos pu� blicos.

Finalmente, na� o poderia deixar de 
mencionar os benefí�cios da comunicaça�o 
institucional para o pro� prio tribunal 
de contas: o principal deles, acredito, 
e�  a grande contribuiça�o no sentido de 
conscientizar os membros, os profissionais 
do controle externo e demais servidores 
de que as transformaço�es culturais eram 
absolutamente necessa� rias. Hoje, temos 
um novo Tribunal de Contas.

Por u� ltimo, o reconhecimento por parte 
de um nu� mero cada vez maior de cidada�os 
de que somos uma instituiça�o que conhece 
e se esforça para cumprir efetivamente 
a missa�o para a qual foi criada. E isso 
significa que o o� rga�o de controle externo 
esta�  promovendo a melhoria da gesta�o 
pu� blica em Mato Grosso. 
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Portal Nacional: o caminho da 
convergência e do controle social

Conselheiro Severiano Costandrade
Presidente do TCE/TO
Presidente do Instituto Rui Barbosa (IRB)

O Portal Nacional dos Tribunais de Contas 
– Controle Público é o instrumento de 
integração entre os Tribunais de Contas 
brasileiros, onde a sociedade e os servidores 
se atualizam sobre as principais ações 
realizadas nas 33 Cortes de Contas do País, 
assegura Severiano Costandrade, presidente 
do Instituto Rui Barbosa. “O Portal Nacional é 
a referência quando se fala em transparência 
no Sistema de Controle Externo brasileiro”. 

Desde a sua popularizaça�o no 
Brasil, no final da de� cada de 
90 e iní�cio dos anos 2000, a 
internet vem se firmando como 

um instrumento fundamental de acesso a 
informaço�es. A sociedade, refe�m da buro-
cracia e ineficie�ncia dos sistemas pu� blicos, 
foi presenteada com uma ferramenta que 
mudaria as relaço� es de comunicaça� o 
entre Estado e populaça�o. Por meio da 
rede internacional de computadores, o 
acesso do cidada�o a�s informaço�es e�  dire-
to, individual e ra�pido. Estaria garantida 
enta�o a acessibilidade a dados, notí�cias e 
informaço�es.

No a� mbito das cortes de contas, 
com o Programa de Modernizaça�o do 
Sistema de Controle Externo nos Estados, 
Distrito Federal e Municí�pios Brasileiros 
(PROMOEX), iniciado em meados de 
2006, os tribunais assumiram como 
meta criar e consolidar uma ferramenta 
pela qual seriam centralizadas notí�cias 
de interesse do controle externo e onde 
milhares de membros e servidores 
estivessem integrados em uma verdadeira 
rede de informaço�es e contatos. Sob estes 
preceitos, foi desenvolvido o Portal 

Nacional dos Tribunais de Contas, tambe�m 
conhecido como Portal Controle Pu� blico, 
sob o domí�nio www.controlepublico.org.
br (fig.1).

E�  preciso, entretanto, antes de 
discorrer sobre a utilizaça�o deste Portal 
do Sistema de Controle Externo Brasileiro, 
refletir e promover um curto resgate 

sobre tre�s episo� dios do processo histo� rico 
que culminou no que alguns especialistas 
denominam a Era da Cidadania Digital.

No iní�cio dos anos 80, a industriali-
zaça�o do microchip proporcionaria um 
avanço definitivo no acesso das pessoas 
a�s novas tecnologias. Uma de suas con-
seque�ncias foi a difusa�o do computador 

Figura 1
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pessoal ou personalcomputer (PC). Em 
poucos anos, esses equipamentos vistos 
ate�  enta�o como exclusividades de filmes 
de ficça�o, passavam a estar presentes nas 
grandes empresas, nos escrito� rios e, en-
fim, nas casas. Consolidava-se a chamada 
Era da Informaça�o. Tudo o que ate�  enta�o 
restava guardado em bibliotecas, livros e 
demais publicaço� es impressas, arquivos, 
pastas e gavetas, podia ser armazenado e 
acessado digitalmente. 

O segundo aspecto histo� rico intrí�nseco 
a�  realidade que hoje experimentamos 
ocorreu no Brasil com o advento da 
Constituiça� o de 1988, a chamada 
Constituiça� o Cidada� . Com esse marco 
histo� rico, novos padro� es de relaça�o entre 
governo e sociedade eram inaugurados. 
A partir dos anos 90, parte da imprensa 
inova em sua linha de atuaça�o, concedendo 
importa� ncia maior aos direitos do 
cidada�o estabelecidos, especialmente os 

direitos fundamentais previstos na Carta 
Magna. Doravante, o� rga�os de defesa do 
consumidor (PROCONs) e instituiço� es 
republicanas como o Ministe� rio Pu� blico 
eram fortalecidos. O cidada� o comum, 
antes fadado ao desconhecimento de 
seus direitos e a�  intermina�vel dista�ncia 
com o poder pu� blico, ganhava novas 
possibilidades.

Apo� s esse breve resgate, retornamos 
ao ponto de partida, que constitui-se como 
o terceiro momento que proporcionou 
a formaça� o da atual conjuntura. A 
popularizaça�o e a renovaça�o constante 
da internet acarretaram em canais de 
comunicaça� o de uma efica� cia jamais 
imaginada. As ouvidorias e centrais 
de telecomunicaça� o passavam a estar 
presentes e disponí�veis no computador. 
Naturalmente, o Sistema de Controle 
Externo brasileiro deveria adaptar-se a 
esta nova realidade e contribuir para a 

difusa�o do controle social, fomentando a 
participaça�o de todos na fiscalizaça�o dos 
gastos pu� blicos.

Como e�  noto� rio, juntos, os 33 tribunais 
de contas de estados, Distrito Federal e 
municí�pios do Brasil, ale� m do Tribunal de 
Contas da Unia�o, compo�em o maior banco 
de informaço� es pu� blicas do Paí�s. Sa� o 
dados conta� beis, financeiros, de pessoal, 
obras, ambientais, enfim, todo e qualquer 
ato que envolva recurso pu� blico em 
qualquer unidade gestora. Ale� m disso, o 
PROMOEX consolidou-se e e�  reconhecido 
como a grande força motriz de integraça�o 
entre os TCs. Destarte, o Portal Nacional 
tambe� m se tornou a refere� ncia para 
produtos, eventos, documentos e 
compartilhamento de soluço� es dos 
te� cnicos. Formou-se a chamada “Rede 
dos Tribunais de Contas”.

Entendamos – em seus pormenores – 
cada um dos aspectos citados acima:

1.  noTíCiAs JornALísTiCAs

Nos u� ltimos anos, a Comuni-
caça� o – e suas ramificaço� es 
- tem ganhado a importa�ncia 
devida nas cortes de contas. A 

realizaça�o de semina� rios anuais sobre o 
tema, reunindo conselheiros, assessores 
e especialistas, somada a� necessidade - e 
porque na�o dizer - a� obrigatoriedade de se 
prestar contas a� sociedade, implicaram 
em avanços significativos na estrutura 
das Assessorias de Comunicaça�o e ate�  
na formaça�o de Diretorias de Comuni-
caça�o, ja�  que na�o ha�  como negar, nesta 
era de abertura das informaço�es, que a 
comunicaça�o social dos o� rga�os pu� blicos 
deve ser segmento considerado baliza 
de gesta�o.

Dessa forma, a produça�o noticiosa 
aumentou exponencialmente, assim 
como sua demanda. Ano a ano, os tribu-
nais de contas emergem de sua condiça�o 
de anonimato e abrem suas portas a� 
imprensa e aos cidada�os.

Diariamente, as assessorias de 
comunicaça� o produzem centenas 
de reportagens abordando atos e 
deciso� es de suma importa� ncia para 
a sociedade, as quais, anteriormente, 
ficavam restritas a�  abrange� ncia dos 

websites regionais.
Com o Portal Nacional dos Tribunais 

de Contas (Controle Pu� blico) essas notí�cias 
puderam ser centralizadas em um u� nico 
local, o que proporcionou, na�o apenas 
a� sociedade e a� imprensa, mas tambe� m 
aos membros e servidores dos pro� prios 
Tribunais, a possibilidade de encontrar - de 

forma organizada - os fatos que acontecem 
nas unidades subnacionais brasileiras.

Mediante login e senha, os assessores 
espalhados por todo o Brasil te� m a 
liberdade para inserir e formatar texto 
e foto (conforme ilustraça� o abaixo). 
A reportagem, enta� o, e�  submetida a� 
ana� lise e ediça�o do Instituto Rui Barbosa 
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(IRB), responsa�vel pela coordenaça�o do 
portal, para, doravante, ser publicada em 
definitivo.

Periodicamente, a Assessoria de 

Comunicaça� o do IRB confecciona a 
Newsletter do Portal Controle Pu� blico, 
uma mensagem eletro�nica enviada a mais 
de nove mil e-mails cadastrados, entre 

membros, servidores e integrantes da 
imprensa, o que constitui um importante 
instrumento de divulgaça�o do controle 
externo brasileiro.

2.  PorTAL do CidAdão

Esta�  em fase final de desenvol-
vimento a segunda versa� o do 
Sistema de Acompanhamen-
to da Gesta� o Fiscal (SAGF), 

produto do Grupo de Tecnologia da 
Informaça� o (GTI/PROMOEX). Atre-
lado como um site anexo ao Portal 
Nacional, o SAGF – ou Portal do Cida-
da� o – permitira�  que qualquer pessoa 
consulte informaço� es relacionadas ao 
cumprimento das exige� ncias da Lei de 
Responsabilidade Fiscal de estados e 
municí�pios brasileiros, ale� m do Dis-
trito Federal.

3.  rede dos TriBunAis de ConTAs

Componente do PROMOEX, 
a chamada Rede dos Tribu-
nais de Contas tambe� m e�  
funcionalidade do Portal Na-

cional – Controle Pu� blico. Atualmente 
milhares de servidores e membros de 
tribunais de contas esta�o conectados. 
Por meio de um login e senha, e�  possí�vel 
acessar um “ambiente interno” do por-
tal, onde ha�  uma se� rie de ferramentas 
que promovem a integraça�o e a conver-
ge�ncia de informaço�es.

Na Rede, e�  possí�vel compartilhar 
soluço�es, documentos, ale�m de pesqui-
sar informaço�es de contato de servido-
res de quaisquer tribunais. Ale� m disso, 
e�  neste ambiente interno de trabalho 
que os Grupos Tema� ticos do PROMOEX 
se encontram, organizam seus arquivos 
e disponibilizam informaço�es comuns, 
como calenda� rio de eventos e relaça�o 
de integrantes.

O Portal Nacional dos Tribunais de 
Contas – Controle Pu� blico e� , portanto, 
um instrumento cardeal de promoça�o da 
integraça�o entre os tribunais de contas 
brasileiros. E�  onde a sociedade e os ser-
vidores se atualizam sobre as principais 

aço�es realizadas nas 33 cortes de contas 
do Paí�s. E�  onde te� cnicos te�m conhecimento 
sobre inovaço� es criadas nas a� reas meio 
e fim que podem ser de estrita utilidade 
na resoluça�o de impasses em seu pro� prio 
tribunal. O Portal Nacional e� , por fim, a 
ferramenta-base, a refere�ncia quando se 

fala em transpare�ncia no Sistema de Con-
trole Externo brasileiro. E�  a materializaça�o 
virtual – com a permissa�o do paradoxo 
– do caminho trilhado nos u� ltimos anos 
pelos tribunais de contas, o caminho da 
converge�ncia, da integraça�o e do fortale-
cimento do controle social.
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Projeto de Sustentabilidade
de Auditoria Operacional

Vivaldo Evangelista Ribeiro 
Coordenador do Grupo de Auditoria Operacional do PROMOEX

Programa de capacitação, treinamentos e 
cursos à distância vêm sendo realizados para 
criar condições e assegurar a consolidação 
da prática de auditorias operacionais 
pelos Tribunais de Contas brasileiros. 
O coordenador do Grupo de Auditoria 
Operacional do PROMOEX, Vivaldo 
Evangelista Ribeiro, apresenta o Projeto de 
Sustentabilidade de Auditoria Operacional, 
elaborado por representantes de diversos 
tribunais de contas de todo o Brasil.

ProJeTo de susTenTABiLidAde de AudiToriA oPerACionAL

elaboração
Grupo Temático de Auditoria operacional (GAo):
Vivaldo Evangelista Ribeiro – Coordenador (TCE/BA)
Alcides Jung Arco Verde (TCE/PR)
Carlos Alberto Sampaio de Freitas (TCU)
Ce� lio Maciel Machado (TCE/PR)
 Kassandra Saraiva de Lima (TCE/PI)

 Joilma Rodrigues Fa� vero (TCDF)
 Lí�dia Maria Lopes Pereira da Silva (TCE/PE)
 Maria Salete Silva Oliveira (TCE/BA)
 Marta Varela Silva (TCM/RJ)
 Paulo Eduardo Panassol (TCE/RS)
 Paulo Gomes Gonçalves (TCU)
 Selva Souza Cavalcanti (TCE/GO)

1.  ConsiderAções iniCiAis

A Constituiça� o Federal de 1988 
(art. 70, caput) atribuiu aos 
tribunais de contas brasileiros 
compete�ncia para realizar Au-

ditorias Operacionais (AOPs). O processo 
de implementaça�o desta natureza de audi-
toria no Brasil deu-se a partir do final dos 
anos 80 e iní�cio da de� cada de 90, com os 
processos de reforma do Estado, inspira-
dos pela doutrina da nova gesta�o pu� blica, a 
denominada administraça�o gerencial.

A realizaça�o de Auditoria Operacional 
(AOP) e�  uma das aço� es priorita� rias no 
a�mbito do Programa de Modernizaça�o do 

Sistema de Controle Externo dos Estados, 
Distrito Federal e Municí�pios Brasileiros 
(PROMOEX), voltada para a avaliaça�o dos 
aspectos de economicidade, eficie�ncia, 
efica� cia e efetividade da administraça�o 
pu� blica. Conforme disposto no Anexo 
A do Contrato de Empre� stimo firmado 
com o BID, as auditorias para avaliaça�o 
de resultados (operacionais) da aça� o 
governamental devem ser implantadas 
em pelo menos 75% dos TCs na 1ª fase 
do Programa.

Pesquisa realizada junto aos 33 
tribunais de contas brasileiros, em 

setembro de 2005, pertinente a�s pra� ticas 
adotadas sobre o tema de Auditoria 
Operacional, evidenciou que 19 tribunais, 
o equivalente a 57,6% do total, nunca 
tinham realizado esta modalidade de 
auditoria.

Em dezembro de 2010, 29 Tribunais 
de Contas, representando 88% do 
total, estavam realizando auditorias 
operacionais, e com isso, superando a 
meta nacional do PROMOEX de que 75% 
dos TCs tenham implantadas auditorias 
operacionais ate�  o final da 1ª Fase do 
Programa.
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Com o propo� s ito de criar  as 
condiço� es para a realizaça�o de auditorias 
operacionais nos tribunais de contas, 
elaborou-se o Programa Nacional de 
Capacitaça�o em Auditoria Operacional, 
coordenado pelo Instituto Rui Barbosa 
(IRB), com apoio do Grupo Tema� tico de 
Auditoria Operacional (GAO), composto 
por quatro mo� dulos, totalizando 184 
horas-aula, ministrados nas instalaço� es 
da Escola de Administraça�o Fazenda� ria 
- ESAF, em Brasí� lia, no perí�odo de 
setembro a dezembro de 2007, cujo 
pu� blico alvo foram te� cnicos dos 34 
tribunais de contas. 

Entre os exercí�cios de 2008 e 2011, 
foi dada continuidade a esse Programa 
de Capacitaça� o, com treinamentos 
presenciais e cursos a� dista�ncia, contando 
sempre com o apoio do Instituto 
Serzedello Corre�a (ISC), do TCU.

O Grupo Tema� tico de Auditoria 
Operacional do PROMOEX, sob a 
coordenaça�o do Instituto Rui Barbosa, em 
parceria com a Secretaria de Fiscalizaça�o 
de Avaliaça�o de Programas de Governo 
– SEPROG do TCU vem desenvolvendo 
aço� es na a� rea de auditoria operacional, de 
forma a contribuir com o fortalecimento 
do Sistema Tribunais de Contas. Dessas 
aço� es, destacam-se a realizaça�o de tre� s 
auditorias, nas a� reas de educaça�o (2008), 
sau� de (2009) e saneamento (2010), ale� m 
de estar em curso uma quarta auditoria 
na a� rea de meio ambiente.

2.  oBJeTiVo

F ortalecer a capacidade das 
instituiço� es de controle ex-
terno de desenvolver audi-
torias focadas no desem-

penho dos o� rga� os e entidades da 
administraça� o pu� blica e no resultado 

das polí�ticas, programas e projetos 
pu� blicos, pautado em crite� rios de 
economicidade, eficie� ncia, efica� cia, 
efetividade, equidade, e� tica e proteça� o 
ao meio ambiente, ale� m dos aspectos 
de conformidade.

Incorporar como atividade per-
manente de fiscalizaça� o as auditorias 
operacionais, em seus mu� ltiplos as-
pectos, consolidando definitivamente 
esta modalidade de fiscalizaça� o.

3.  JusTiFiCATiVA

Na� o obstante os avanços al-
cançados nos u� ltimos anos 
na realizaça� o de auditorias 
operacionais pelos tribu-

nais de contas estaduais, municipais 
e distrital, o sistema ainda carece da 

implementaça� o de aço� es que visem 
assegurar a consolidaça� o dessa pra� tica 
auditorial. Os atores responsa� veis dire-
ta ou indiretamente por essa atividade 
devem participar da presente iniciativa, 
sendo necessa� ria a parceria entre os 

tribunais de contas, o Instituto Rui Bar-
bosa (IRB),  a Associaça� o dos Membros 
dos Tribunais de Contas (ATRICON), a 
Associaça� o dos Membros dos Tribunais 
de Contas dos Municí�pios (ABRACOM) e 
o Tribunal de Contas da Unia� o (TCU).

      A continuidade da realização de 
auditorias operacionais pelos tribunais 
de contas brasileiros é fundamental para 
melhoria da gestão pública.

“
”
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4.  ComPonenTes

A viabilizaça�o deste Projeto preve�  
a implementaça�o dos compo-
nentes a seguir:
4.1. Institucionalizaça� o (sen-

sibilizaça�o dos conselhos, legislativo e 
formaça�o de comunidades)

4.1.1. Renovar e celebrar novos (TCs 
na� o participantes do PROMOEX) 
conve� nios entre os tribunais e o 
IRB;
4.1.2. Incorporar nas atribuiço� es 
do IRB o acompanhamento das 
auditorias operacionais, ou constituir 
um grupo de trabalho com te� cnicos 
dos TCs;
4.1.3. Criar a comunidade de AOP em 
ambiente web;
4.1.4. Rever e divulgar o Plano de 
Sensibilizaça�o.
4.2. Comunicaça�o
4.2.1. Interna (GAO/comunidade) 

Criar rede objetivando o a. 
interca�mbio de informaço� es;  

Acompanhar a evoluça� o da b. 
auditoria operacional nos TCs 

(indicadores);
 Divulgar os trabalhos de c. 

auditorias operacionais realizadas 
e em andamento;

Divulgar os trabalhos cientí�fi-d. 
cos pertinentes a�  AOP.

4.2.2. Externa
D i v u l g a r  o s  t r a b a l h o s a. 

(estruturar e divulgar a pa� gina do 
controle pu� blico);

Incentivar a disponibilizaça� o b. 
dos relato� rios e monitoramentos 
de AOP na pa� gina eletro� nica de 
cada TC;

Elaborar documento contendo c. 
sugesta�o de estrate�gia de divulgaça�o 
dos trabalhos (folder, artigos, 
suma� rios, identificaça�o de eventos 
para divulgar os trabalhos).

4.3. Articulaça�o (trabalhos em a�mbito 
nacional e parcerias com outros o� rga�os 
de controle)

4.4. Normatizaça�o
4.4.1. Disponibilizar proposta de 
resoluça� o sobre os procedimentos 

a serem observados na realizaça� o 
de AOPs;
4.4.2. Incentivar que cada tribunal 
insira a realizaça� o de auditorias 
operacionais no Plano Anual de 
Auditoria, bem como estabeleça 
metas no Planejamento Estrate� gico.
4.5. Capacitaça� o (cursos e monito-

rias)
4.5.1. Centralizar no IRB as demandas 
relativas a�  capacitaça�o em AOP, com 
apoio do GAO;
4.5.2. Realizar capacitaça�o em AOPs 

para atendimento das demandas dos TCs, 
em parceria com o Grupo de Educaça�o 
Corporativa (GEC);

4.5.3. Realizar Curso a�  Dista� ncia 
(EAD) em AOP – IRB e ISC/TCU;

4.5.4. Disponibilizar material te� cnico 
relativo a�  AOP na pa� gina do IRB e do 
controle pu� blico;

4.5.5. Dar continuidade a�  parceria 
com o TCU no que se refere ao apoio 
logí�stico e te� cnico nas capacitaço� es 
presencial e a�  dista�ncia.

5.  reCursos inTernos

5.1. Nas capacitaço� es e encontros 
te� cnicos os custos de dia� rias e de 
passagens ae� reas dos instrutores/
membros do GAO sera� o absorvidos 
pelo IRB;

5.2. Nas capacitaço� es e encontros 
te� cnicos os custos de dia� rias e de pas-

sagens ae� reas dos te� cnicos treinandos 
sera� o absorvidos por seus TCs;

5.3. Na divulgaça� o dos resultados 
da Consolidaça� o das AOPs dos TCs, os 
custos sera� o absorvidos pelo IRB;

5.4. Na implementaça� o do Plano 
de sensibilizaça� o dos Conselhos, os 

custos sera� o absorvidos pelo IRB 
(dia� rias e passagens).

5 . 5 .  N a s  r e a l i z a ç o� e s  d a s 
capacitaço� es presenciais na� o havera�  
custos de logí�stica, tendo em vista a 
parceria com o TCU, conforme item 
4.5.5.

6.  reCursos eXTernos

romover entendimentos com 
o Banco Interamericano de 
desenvolvimento,  Banco 

Mundial e outros organismos nacio-
nais e internacionais de cooperaça� o 
visando a�  captaça� o de recursos para 

financiamento das aço� es/atividades 
deste Projeto.P

7.  ConCLusão

A continuidade da realizaça� o 
de auditorias operacionais 
pelos tribunais de contas 
brasileiros e�  fundamental 

para melhoria da gesta� o pu� blica, va-

lorizando a busca da economicidade, 
eficie� ncia, efica� cia e efetividade da 
aça� o pu� blica e como meio para forta-
lecimento institucional dos o� rga� os de 
controle externo, com vistas a�  quali-

dade do gasto pu� blico e ao combate a�  
corrupça� o, objetivando o atendimento 
ao mandamento constitucional inser-
to no art. 70, caput.
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Breve avaliação do Programa de 
Modernização dos TCs

Francisco Javier Urra
Especialista em Modernização do Estado do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento - BID, na representação em Brasil 
Chefe de Equipe do PROMOEX

Para Francisco Javier Urra, do BID, o 
PROMOEX sempre foi sinônimo de sucesso. 
“É um projeto satisfatório onde os resultados 
planejados foram atingidos ou, em muitas 
ocasiões, ultrapassados”. Ao olhar com 
detalhe as realizações do PROMOEX, Urra 
observa que, de fato, tem sido um sucesso 
triplo: sucesso pela sua integralidade, sucesso 
pela sua cooperação e sucesso federativo.

A modernizaça� o dos tribunais 
de contas e�  atualmente uma 
realidade na�o so�  no Brasil ou na 
Ame� rica Latina, mas no mundo 

inteiro. Como parte das profundas refor-
mas vividas pela administraça�o pu� blica, os 
tribunais de contas esta�o experimentando 
mudanças importantes que visam na�o so�  
melhorar a sua capacidade de fiscalizaça�o, 
mas tambe� m tornar-se protagonistas na 
melhoria da gesta�o e a eficie�ncia da des-
pesa pu� blica.

No Brasil, paí�s de estrutural federal, 
estes esforços te�m sido feitos para ambos os 
ní�veis nacional e subnacional. Atualmente, 
a ní�vel federal, o Brasil conta com um 
marco de controle inovador, em torno de 
duas instituiço�es fundamentais: o Tribunal 

de Contas da Unia�o (TCU), encarregado 
do controle externo, e a Controladoria- 
-Geral da Unia�o (CGU), responsa�vel pelo 
controle interno, e ligada diretamente a� 
Preside�ncia da Repu� blica, reagrupando 
as funço�es de controle interno do poder 
executivo federal que, ate�  enta�o, existiam 
repartidas entre as diferentes unidades do 
governo federal.

No ní�vel subnacional, o quadro e�  
mais heteroge� neo. Embora o controle 
externo siga o modelo de tribunais de 
contas - tanto estaduais como municipais 
- o controle interno apresenta diferentes 
situaço� es. Assim, em alguns estados, 
a funça� o de controle interno cai sob 
o mandato da Secretaria de Fazenda. 
Em outros, no entanto, criaram-se 

Controladorias-Gerais do Estado - como 
e�  o caso de Minas Gerais-, a� semelhança 
da CGU federal e em outros, finalmente, 
existem secretarias estaduais dedicadas 
ao controle interno como, por exemplo, no 
caso do Distrito Federal, e sua Secretaria 
de Transpare�ncia. 

Dentro dessa heterogeneidade, no 
entanto, um traço comum e�  o consenso 
sobre a necessidade de modernizaça�o e 
fortalecimento dos sistemas de controle 
em Brasil. No ní�vel de controle externo, 
o conjunto dos tribunais de contas viveu 
– e esta�  ainda vivendo - uma profunda 
e ambiciosa transformaça� o. O Banco 
Interamericano de Desenvolvimento 
foi, ate�  a data, um parceiro fundamental 
nesses processos de modernizaça�o

o PromoeX: um TríPLiCe suCesso

Como parte desses esforços, um 
programa destacou nos u� ltimos 
anos: o Programa de Moderni-
zaça�o do Controle Externo dos 

Estados, Municí�pios e Distrito Federal, 
tambe� m conhecido como PROMOEX. O 
PROMOEX tem sido um projeto ambicio-
so, construí�do com a participaça�o de tre�s 

parceiros fundamentais: o Ministe� rio de 
Planejamento, por parte do Governo Fede-
ral, o conjunto dos Tribunais de Contas dos 
Estados e Municí�pios do Brasil, e o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento, tanto 
como financista como contribuinte te� cnico 
na definiça�o do programa. O PROMOEX esta�  
agora na reta final, um momento o� timo para 

olhar em perspectiva seu desenvolvimento, 
suas realizaço�es e as liço�es aprendidas que 
nos deixa. 

No decurso das misso�es e visitas que 
tenho feito em todo Brasil, o PROMOEX 
sempre foi sino� nimo de sucesso. 
Efetivamente, PROMOEX, apesar dos 
problemas associados a seu modelo de 
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execuça�o, e�  um projeto satisfato� rio onde os 
resultados planejados foram atingidos ou, 
em muitas ocasio�es, mesmo ultrapassados. 
Ao olhar com detalhe as realizaço� es do 
PROMOEX, observamos que, de fato, tem 
sido um sucesso triplo: (1) um sucesso pela 
sua integralidade, (2) um sucesso pela sua 
cooperaça�o e (3) um sucesso federativo.

Primeiro, a principal realizaça�o do 
PROMOEX foi enfrentar o desafio da 
modernizaça�o dos tribunais de contas dos 
estados e municí�pios a partir de uma visa�o 
abrangente. De fato, os desafios dos TCs 
no Brasil sa�o numerosos, e apenas uma 
perspectiva global e compreensiva pode 
ser bem sucedida. Assim, os componentes 
e atividades de PROMOEX cobriram 
a totalidade dessas necessidades, a 
partir da modernizaça�o dos processos 
– modernizaça� o tecnolo� gica, melhora 
dos fluxos e o�nus de trabalho etc. – ate�  a 
capacitaça�o nas mais avançadas normas de 
auditoria, passado pela melhora da gesta�o 
dos recursos humanos, o planejamento 
estrate� gico etc. Esta abordagem global foi 
fundamental, pois permitiu aos TCs avançar 
de maneira progressiva, sem causar 
desequilí�brios internos que poderiam 
frustrar o sucesso do projeto – imaginemos, 
por exemplo, um avanço significativo no 
uso da auditoria baseada em risco mas com 
fracos recursos tecnolo� gicos.

Em segundo lugar, um das marcas 
distintivas do sucesso do PROMOEX tem 
sido a capacidade para gerar redes de 
cooperaça�o, tanto formais como informais. 
Efetivamente, uma das maiores satisfaço�es 
tanto profissionais como pessoais ao visitar 
os diferentes TCs em todo o paí�s e�  observar 
como as equipes te� cnicas esta�o envolvidas 

em grupos de trabalho setoriais ale�m das 
atividades de modernizaça�o pro� prias do 
seu tribunal de contas. Esta cooperaça�o 
entre TCs, atrave� s da formaça�o de grupos 
de trabalho sobre temas fundamentais, 
permitiu, na� o so�  compartilhar boas 
experie�ncias e gerar economias de escala, 
mas tambe�m gerar um espí�rito sauda�vel 
de concorre�ncia, ao po� r em comunicaça�o 
a instituiço�es que, ate�  a data, trabalhavam 
de maneira isolada, sem conhecer as 
atividades e iniciativas de outros. 

Va� rios fatores ajudaram ademais 
a fazer mais so� lida esta colaboraça� o. 
Por um lado, ao contra� rio de outras 
instituiço�es no Brasil, os tribunais de contas 
compartilham de maneira homoge�nea 
missa�o, atividades e, em grande parte, 
desafios. Esta homogeneidade de temas 
permitiu na� o so�  identificar, desenhar 
e po� r em marcha grupos de trabalho 
funcionais, como tambe� m os produtos 
previstos no desenho inicial do programa 
que se mantiveram ao longo da execuça�o 
do mesmo. Em segundo lugar, a natureza 
te� cnica dos servidores dos tribunais 
de contas ajuda significativamente a 
estabelecer ditas parcerias. Em outros 
projetos semelhantes ao PROMOEX, 
mas dirigidos a o� rga� os pertencentes 
aos poderes executivos, a cor polí�tica e 
a maior rotaça�o dos servidores pu� blicos 
na� o permitem estabelecer ví�nculos e 
interca�mbios com escopo ta�o duradouros 
e profundos. Sem du� vida, esta e�  uma das 
principais caracterí�sticas do PROMOEX e 
a raza�o principal pela qual o projeto tem 
conseguido alavancar tantas realizaço�es: 
o trabalho coletivo e comum.

O terceiro grande sucesso do PROMOEX 

esta�  ligado ao anterior e pode ser definido 
como o sucesso ‘federativo’ do PROMOEX. 
Na verdade, ale� m de ter conseguido 
estabelecer uma cooperaça�o frutuosa entre 
os tribunais de contas, o PROMOEX e�  um 
exemplo de colaboraça�o positiva entre 
diferentes ní�veis de governo, e de articulaça�o 
com uma fonte de financiamento externo. 
O modelo de execuça�o do PROMOEX na�o e�  
fa� cil. O Ministe� rio de Planejamento, Gesta�o 
e Orçamento (MP), pelo Governo Federal, 
tem um papel de articulador central, 
tanto na definiça�o do projeto como na 
gesta�o do mesmo, em cooperaça�o ademais 
com a Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN) a� hora da articulaça�o do esquema 
financeiro do mesmo, no que o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento 
(BID) atua como fonte de financiamento 
externo e ademais so� cio estrate� gico 
a�  hora de contribuir tecnicamente na 
definiça�o e desenvolvimento do programa. 
Neste sentido, o PROMOEX provou ser 
um caso de sucesso no que poderí�amos 
chamar de aplicaça� o pra� tica do pacto 
federativo que rege o Brasil: a cooperaça�o 
e colaboraça�o desde diferentes ní�veis de 
governo baseado no respeito da autonomia 
de cada instituiça�o.

Em suma, PROMOEX e�  hoje um caso 
de satisfaça�o, pois representa um esforço 
ambicioso de modernizaça�o dos tribunais 
de contas a ní�vel subnacional no Brasil, 
tanto a ní�vel estadual como municipal, que 
tem cumprido com sucesso os objetivos 
que se tinha fixado atrave� s de um bom 
planejamento, uma so� lida execuça�o, um 
marco de cooperaça� o ambicioso e um 
entendimento federativo do marco de 
trabalho.

 A imPorTânCiA dos TriBunAis de ConTAs hoJe: o imPerATiVo dA eFiCiênCiA e A TrAnsPArênCiA

Para entender a necessidade da 
modernizaça�o e fortalecimento dos 
tribunais de contas, e�  necessa� rio 
responder primeiro uma pergunta 

fundamental: por que sa�o importantes os 
tribunais de contas no Brasil, e mais ainda, 
por que sa�o particularmente importantes 
hoje?

A importa�ncia do controle externo esta�  
ligada a� aça�o da administraça�o pu� blica. 
Desde que essa faz uso dos recursos pu� blicos, 

existe uma necessidade de fiscalizar que o 
uso destes recursos seja correto (enfoque 
de legalidade) e mais ainda, seja eficiente 
(enfoque de desempenho). Neste sentido, 
o controle externo tem sido sempre 
importante e, de alguma ou outra maneira, 
desde as primeiras instituiço�es polí�ticas 
e administrativas, sempre existiu uma 
funça�o de fiscalizaça�o. A este respeito, cabe 
perguntar-se, por que sa�o ta�o importantes 
no Brasil de hoje? A resposta e�  dupla: por um 

imperativo de eficie�ncia, por um lado, e por 
uma exige�ncia de transpare�ncia, por outro.

Atualmente, o Brasil esta�  experimen-
tando uma situaça�o econo�mica favora�vel. 
Depois de de�cadas de volatilidade, o Brasil 
se tornou em poucos anos numa refere�ncia 
mundial, caracterizada por um grande de-
senvolvimento na�o so�  econo�mico, mas tam-
be�m social. Assim, ao contra�rio, por exemplo, 
dos paí�ses europeus que na atualidade te�m 
que enfrentar uma grave crise fiscal e de 
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dí�vida, as diferentes administraço�es pu� blicas 
brasileiras – federal, estadual, municipal –, 
gozam em geral de uma situaça�o favora�vel. 
Esta realidade, embora positiva, leva a que o 
trabalho de controle tenha necessariamente 
um novo papel: ja�  na�o basta ser o auditor 
dos recursos, e�  necessa� rio que os tribunais 
de contas sejam parceiros fundamentais 
na melhora da gesta�o e da eficie�ncia da 
despensa pu� blica por parte dos gestores. E�  
o imperativo da eficie�ncia. 

Num momento de prosperidade 
econo�mica e disponibilidade de recursos, 
os tribunais de contas devem ser vigilantes 
para que estes sejam gastos de maneira 
na�o so�  legal – evitar a corrupça�o – mas 
tambe�m eficiente. Um dos grandes desafios 
das administraço� es pu� blicas no Brasil e�  
melhorar a prestaça�o de serviços ao cidada�o 
sem aumentar a pressa� o fiscal ja�  bem 
significativa. 

Neste esforço, o trabalho dos tribunais 
de contas deve ser fundamental, por meio 
da orientaça� o na melhora na gesta� o. 
Completar a abordagem de supervisa�o 
(completar, na�o superar, pois o trabalho 
fundamental de fiscalizaça� o deve 
continuar) com apoio a�  gesta� o e�  um 

dos grandes desafios dos tribunais de 
contas, na�o so�  no Brasil, mas em toda 
Ame� rica Latina e o Caribe. Esta proposta, 
no entanto, enfrenta um problema de 
“oferta e demanda”. Por um lado, os 
tribunais de contas te�m que realizar uma 
profunda mudança de cultura, missa�o e 
modo de trabalho, para poder oferecer 
um novo valor agregado em forma de 
recomendaço� es e guias para a melhora 
da gesta�o. Mas na�o sempre a oferta gera 
demanda. Em paralelo, e�  importante que 
os jurisdicionados e as administraço� es 
pu� blicas desejem contar com dito aporte. 
Isso vai ale� m de uma mera vontade. Para 
efetivamente monitorar o desempenho e o 
cumprimento de uma gesta�o por resultados, 
e�  necessa� rio que as administraço�es contem 
com planos de trabalho bem estruturados, 
objetivos, indicadores, produtos etc. E� , 
pois, um esforço conjunto e que exigira�  um  
compromisso mu� tuo. 

O segundo grande imperativo que 
enfrentam os tribunais de contas no 
Brasil e�  o imperativo da transpare�ncia. 
A corrupça� o e� , atualmente, um grave 
problema no Brasil que, ale�m de privar de 
recursos a� aça�o pu� blica, corro� i a qualidade 

da democracia e das instituiço�es. A presença 
decorrente de casos de corrupça�o nos 
meios de comunicaça�o gera uma crescente 
desafeiça� o na cidadania. Os tribunais 
de contas te� m um papel fundamental 
na luta contra a corrupça� o, que deve 
passar necessariamente pela prevença�o, 
a identificaça�o e a puniça�o da corrupça�o. 
Neste contexto, o trabalho dos tribunais de 
contas vai muito ale�m de labor te�cnico ou 
conta�vel, para serem instituiço�es vigilantes 
e protetoras dos direitos cidada� os, na 
medida em que a corrupça�o e�  uma agressa�o 
direta a estes. A demanda de transpare�ncia 
ademais vai ale�m. Os tribunais de contas, 
por seu trabalho de revisa�o da totalidade 
de gastos num municí�pio ou estado, sa�o 
instituiço�es privilegiadas em contar com 
uma enorme quantidade de informaça�o 
de grande utilidade para a sociedade. 
Nesse sentido, os tribunais de contas te�m 
que perseverar seus esforços para tornar 
seu trabalho mais transparente para os 
cidada�os, disponibilizando a informaça�o 
de forma simples e acessí�vel, e facilitando 
tambe�m a participaça�o cidada� no trabalho 
dia� rio dos tribunais, estreitando os laços 
com a sociedade civil.

o Bid, um PArCeiro PArA A meLhorA do ConTroLe e dA GesTão PúBLiCA no BrAsiL 

O compromisso do Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento, 
BID, com o Brasil e a melhora de 
seus sistemas de controle e�  so� li-

do, com uma forte presença operacional e de 
dia� logo estrate�gico. O BID tem atualmente 
uma carteira ativa de projetos no Brasil, 
abrangendo os mais diversos temas, mas 
sempre orientados ao desenvolvimento 
integral do paí�s. Em abril passado, o BID 
aprovou ademais sua nova estrate� gia de 
paí�s para o perí�odo 2012-2014, que recolhe 
a necessidade do BID de continuar traba-
lhando no fortalecimento do controle no 
Brasil, como uma ferramenta fundamental 
para a melhoria da gesta�o pu� blica, a transpa-
re�ncia e a eficie�ncia do gasto pu� blico.

A posiça�o do BID no Brasil atinge va� rios 
projetos, tanto de controle interno como 
externo, bem como a ní�vel federal, estadual 
e municipal. Atualmente, o Banco, ale�m de 
executar o PROMOEX dirigido ao controle 
externo a ní�vel estadual e municipal, 

acabou de completar a preparaça�o de um 
empre� stimo com a CGU, para fortalecer 
suas capacidades, melhorar a luta contra 
a corrupça�o e desenvolver as capacidades 
de controle interno a ní�vel federal. Ale� m 
disso, desde o ano passado, o Banco 
esta�  desenvolvendo uma doaça�o com o 
Observato� rio de Gasto Pu� blico da CGU, 
com projetos pilotos nos estados da Baí�a 
e Santa Catarina, avançando assim na 
promoça� o do controle interno a ní�vel 
estadual. Tambe�m a ní�vel estadual, o Banco 
conta tanto com os projetos PROFISCO, de 
melhora da administraça�o tributa� ria, como 
com o PNAGE, de modernizaça�o da gesta�o 
pu� blica a ní�vel estadual, que reforçam 
as capacidades de controle dos estados 
brasileiros. 

O BID e� , tambe�m, um so� cio estrate�gico 
na chamada cooperaça�o sul – sul, com va�rios 
projetos de fortalecimento de controle em 
outros paí�ses de Ame�rica Latina e Caribe. 
Assim, o trabalho do Banco e�  fundamental 

para o interca�mbio de experie�ncias e liço�es 
aprendidas, e para compartilhar boas 
pra� ticas entre o conjunto de tribunais de 
contas da regia�o. Neste sentido, o Banco 
mante�m um estreito dia� logo com a OLACEFS, 
a Organizaça� o Latino-Americana de 
Entidades de Fiscalizaça�o Superior, visando 
sempre contribuir para a modernizaça�o e 
fortalecimento do controle na regia�o.

O horizonte de trabalho, tanto para 
os tribunais de contas do Brasil como 
para o BID, e�  promissor. As expectativas 
da sociedade e cidadania sa� o muito 
elevadas. Os tribunais de contas te� m 
o desafio de se tornarem verdadeiros 
parceiros da modernizaça�o da gesta�o e 
melhoria da eficie�ncia do gasto pu� blico. 
Em u� ltima insta�ncia, este trabalho na�o e�  
apenas uma tarefa te� cnica: e�  uma aça�o 
do aperfeiçoamento da democracia e das 
instituiço� es, atrave� s da defesa ativa dos 
direitos dos cidada�os a ter uma melhor 
gesta�o, serviços e informaça�o. 
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A paisagem do Rio se modifica a cada 
dia. Obras são realizadas em todos 
os bairros. A cidade se prepara para 
“ser uma das melhores cidades do 

mundo para se viver, nos próximos anos”. Quem 
acompanha as obras, controla os gastos e fiscaliza 
a execução? 
 Conheça passos e etapas do monitoramento 
das obras na Cidade.
  

Controle e fiscalização 
das obras no Rio
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1. INTRODUÇÃO

A atuação do TCMRJ na análise 
dos Editais de Concorrência  
de Obras Públicas

O presente trabalho visa 
apresentar os principais 
aspectos da atuação do TCMRJ, 
através da 7ª Inspetoria Geral 
de Controle Externo – 7ª 
IGE, na análise dos Editais 
de Concorrência Pública 
ligados a projeto/execução de 
obras públicas, englobando 
a metodologia de análise, os 
principais pontos observados 
e a efetividade deste tipo de 
controle.

Marco Antonio F. Gavarra
Engenheiro da 7ª Inspetoria Geral 
de Controle Externo do TCMRJ

Dentre as diversas competên-
cias/atribuições do TCMRJ, 
na sua missão de exercer o 
controle externo da gestão dos 

recursos públicos municipais, encontra-
se a análise dos Editais de Licitação na 
modalidade de Concorrência Pública, 
dos quais a parcela mais relevante, tanto 

em quantidade de editais como no que se 
refere aos custos envolvidos, versa sobre 
a execução de obras de engenharia.

Consoante o art .  1º,  inciso I , 
da Deliberação TCMRJ nº 1271, de 
10/06/1999, a jurisdicionada deve 
remeter cópia do Edital de Concorrência 
e documentação que lhe diga respeito em 

até 3 (três) dias úteis após a publicação 
do Aviso de Licitação. Tendo em mente 
o art. 228 do Regimento Interno do 
Tribunal (Deliberação TCMRJ nº 1832, de 
12/09/2011), que trata da sequência/
prazos de tramitação interna dos autos 
de Editais de Concorrência até a votação 
em Plenário, constata-se que a mens 

1. Art. 1º - Os órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia 
mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo município, deverão encaminhar ao Tribunal de Contas do Município:
I - dentro de três dias úteis a contar da publicação do aviso (Lei federal nº 8.666/93, art. 21), cópia dos editais de licitação por concorrência, acompanhados de 
cópia das respectivas publicações no Diário Oficial do Município e em jornal diário de grande circulação no estado e no município, e de toda a documentação 
que lhes diga respeito, inclusive minuta do contrato, com a comprovação do exame prévio e aprovação pela assessoria jurídica do órgão ou entidade; quando 
se tratar de obras financiadas parcial ou totalmente com recursos federais ou garantidas por instituições federais, deverá também ser enviada cópia da 
publicação do aviso no Diário Oficial da União;
2. Art. 228 - Os editais de licitação por concorrência serão recebidos e imediatamente providenciada a autuação pelo Serviço de Protocolo, que os encaminhará 
à 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo – 7ª IGE, ficando estabelecidos os seguintes prazos e sequência:
I - até 07 (sete) dias úteis para exame e instrução pela unidade técnica mencionada no caput;
II - 01 (um) dia útil para pronunciamento da Secretaria Geral de Controle Externo;
III - até 02 (dois) dias úteis, para emissão de parecer da Procuradoria Especial;
IV - até 03 (três) dias úteis para exame do relator, devendo incluí-lo na pauta da primeira sessão subsequente ao término do seu prazo;
§ 1° - Caso o relator não inclua os autos do processo em pauta no prazo determinado, o presidente o avocará e redistribuirá imediatamente, devendo o novo 
relator submetê-lo ao Plenário na sessão seguinte;
§ 2° - A decisão será comunicada ao órgão ou entidade interessado imediatamente após a sessão, devendo a Secretaria das Sessões conferir prioridade 
absoluta a tal comunicação.
§ 3° - Estando o relator da área em gozo de férias ou licença, os autos serão enviados ao revisor ou anterior relator do lote, caso o revisor também esteja 
ausente.
§ 4° - No caso do exame técnico demandar prazo superior ao estabelecido, a chefia da unidade responsável comunicará o fato imediatamente ao seu superior 

Jorge Luís C. P. da Mota
Engenheiro da 7ª Inspetoria Geral  
de Controle Externo do TCMRJ
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legislatoris foi a de assegurar que o 
exame seja finalizado antes do prazo 
para entrega das propostas das licitantes, 
via de regra 30 (trinta) dias após a 
publicação do aviso (art. 21, § 2º, inciso 
II, alínea “a” da Lei nº 8.666/933).

Trata-se, portanto, de espécie de 
sistema de controle concomitante ao 
procedimento administrativo, posto ser 
efetuado apenas após a publicação do 
Aviso de Licitação, apesar do inegável 
caráter tangencial de controle prévio, 
tendo em vista anteceder a futura 
contratação do licitante vencedor, 
desdobramento natural do procedimento 
em questão. Nesse sentido, vale lembrar 
os ensinamentos de Takeda (2010), in 
verbis:

“Verifica-se que o dispositivo 
mencionado [art. 113 da Lei nº 
8.666/93] traz em seu bojo os 
controles prévio e concomitante das 
cortes de contas, simultaneamente, 
haja vista que serão aplicados no 
momento do rito do certame e 
antes da contratação do candidato 
vencedor.  Observe o que diz 

o ministro Benjamim Zymler (O 
controle externo das concessões e 
das parcerias público-privadas. 2ª. 
ed. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 
122) a respeito:

“Não se  pode olvidar  que 
o controle realizado no âmbito de 
um determinado procedimento 
administrativo como o licitatório, 
por exemplo, acaba inevitavelmente 
gerando um certo controle prévio. Isso 
decorre do fato de um procedimento 
ser o encadeamento de atos que, apesar 
de serem relativamente autônomos, 
ocorrem em consonância com uma 
determinada ordem cronológica e 
mantêm uma relação teleológica entre 
si, a qual deriva do fim almejado pelo 
agente público. Logo, frequentemente, 
observa-se que o controle de um 
determinado ato implica a fiscalização 
de atos subsequentes (...). O § 2º do art. 
113 da lei de licitações prevê um outro 
exemplo desse controle prévio reflexo.”

Assim, o exame pelo TCMRJ antes do 
recebimento/abertura dos envelopes 

pela administração possibilita que 
eventuais imperfeições sejam sanadas 
antes da adjudicação e formalização 
do contrato. É imperioso ressaltar que 
o objetivo desse exame não é punir a 
administração, nem buscar culpados 
por equívocos, mas proporcionar uma 
contratação mais vantajosa,  que poderia 
ser prejudicada por algum vício no 
edital, cuja reparação a posteriori não 
surtiria o efeito desejado, em prol da 
garantia da legalidade, legitimidade 
e economicidade dos procedimentos 
licitatórios.

O caráter colaborativo acima 
descrito pode ser verificado, inclusive, 
pela acessibilidade do TCMRJ, através 
da 7ª IGE, a qualquer jurisdicionada 
que deseje informações, orientação 
ou auxílio na formulação de seus 
procedimentos licitatórios. Em diversas 
ocasiões são agendadas reuniões 
neste sentido, sempre com espírito 
colaborativo, visando ao alinhamento 
entre os anseios da administração e 
os princípios basilares e/ou Diplomas 
Legais que regem a matéria.

hierárquico e ao relator da área, visando à adoção de providências porventura necessárias.
§ 5° - Na hipótese de a licitação ser realizada antes de ultimada a apreciação do Plenário, a 7ª IGE, ou o órgão que disso tiver conhecimento, deverá comunicar 
tal fato ao relator.
§ 6° - O Serviço de Protocolo comunicará de imediato á presidência a entrada de edital de concorrência, da mesma forma procedendo a 7ª IGE em relação 
ao relator da área, oferecendo as informações referentes ao valor, objeto e prazo.
§ 7° - A Secretaria das Sessões comunicará aos órgãos internos envolvidos nos exames de editais sobre os períodos de férias e licenças dos relatores, para o 
fiel cumprimento do procedimento.
3. 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:
(...)
§ 2o O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento será: 
I - quarenta e cinco dias para:
(...)
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;

2. PRINCIPAIS ASPECTOS ANALISADOS

Os trabalhos desenvolvidos 
pela 7ª IGE visam proceder 
a uma análise minuciosa na 
totalidade da documentação 

de cada um dos processos. Eventualmente, 
tendo em vista o volume de editais, os 
prazos regimentais e a quantidade de 
profissionais do corpo técnico da 7ª 
IGE, torna-se necessário priorizar as 
licitações em curso, avaliando-se quais 
serão analisadas mais detalhadamente, 

bem como os aspectos mais relevantes que 
devem ser objeto de estudo. Em acréscimo, 
avalia-se a pertinência de investigação de 
aspectos específicos para análise caso a 
caso, em função das condições de cada 
edital.

Sensível às necessidades da urbe e, 
ainda, visando a propiciar as condições 
adequadas para a realização dos eventos 
de grande porte que se avizinham, como a 
Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas 

de 2016, a atual Administração Pública 
Municipal vem realizando um número 
expressivo de licitações voltadas para 
a execução de obras públicas. O TCMRJ, 
vislumbrando este cenário e ciente da 
apertada disponibilidade de recursos 
humanos para execução de suas funções 
institucionais a contento, realizou concurso 
público para contratação de Técnicos de 
Controle Externo e, mais especificamente 
no que se refere a obras públicas, para 
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preenchimento de cargos recém criados 
de Engenheiro.

A posse dos novos servidores, em 
junho/2011, permitiu um aprofundamento 
maior da análise dos editais de concorrência 
por parte da 7ª IGE, notadamente pelo 
expressivo crescimento no número de 
profissionais especialistas na área de 
engenharia lotados na referida inspetoria, 
propiciando uma abrangência mais 
substancial nas análises e colaboração 
mais intensa nas discussões com as 
jurisdicionadas durante a tramitação dos 
processos, sempre visando à otimização 
dos procedimentos para seleção dos 
futuros contratados.

A análise dos editais de concorrência 
que versam sobre obras e serviços 
de engenharia pode ser subdividida 
basicamente em dois aspectos: a análise 
do edital (formal e material) quanto ao 
atendimento dos ditames legais que 
regem a matéria e a análise técnica de 
engenharia, notadamente dos orçamentos 
que instruem a estimativa de custos do 
empreendimento.

Quanto ao primeiro aspecto, qual 
seja, a análise com viés legalista do 
edital, lista-se resumidamente a seguir, 
em rol exemplificativo, os principais 
pontos objeto de verificação quanto a sua 
conformidade:

- tempestividade da remessa da cópia 
do edital e documentação correlata 
ao TCMRJ;

-  existência e conformidade legal 

(elementos mínimos) da publicação 
dos Avisos de Licitação nos veículos 
adequados (D.O. Rio, jornal de grande 
circulação e D.O.U., se for o caso);

-  observância da antecedência mínima 
entre a publicação do Aviso e a 
realização do certame;

- envio de cópia do Parecer Jurídico, 
com fundamentação e/ou ajustes da 
jurisdicionada em caso de restrições;

-  comprovação do atendimento aos 
requisitos impostos pelo Art. 16 da 
LRF4;

- atendimento ao Art. 2º do Decreto nº 
31.606/09, através do envio da cópia 
da Declaração de Conformidade do 
Edital e do Contrato com as respectivas 
Minutas-Padrão;

-  encaminhamento da cópia do 
Acompanhamento da Reserva de 
Dotação, suficiente para a execução 
das obras ou serviços no exercício 
financeiro em curso, em conformidade 
com o art. 7º, §2º, inciso III, da Lei nº 
8.666/93;

-  adequado equacionamento das 
questões ligadas ao meio ambiente, 
incluindo, quando pertinente, todas 
as licenças, permissões e autorizações 
necessárias ao pleno exercício das 
atividades objeto do certame, nos 
termos da legislação vigente;

- outros aspectos concernentes a 
exigências da Lei nº8.666/93 (cópia 
do edital datada e assinada/rubricada 
etc.).

Já quanto à análise técnica de 
engenharia, apontam-se a seguir os 
principais aspectos que vêm sendo 
discutidos com a jurisdicionada, visando 
a aprimorar os procedimentos licitatórios 
e respectiva análise por parte desta corte 
de contas:

a) Projetos Básicos e correlatos 
(Especificações Técnicas, Termo de 
Referência etc.)

Em sua maioria, os projetos básicos 
que instruem os procedimentos 
licitatórios são insuficientes para 
a caracterização precisa da obra ou 
serviço, em desacordo inclusive com os 
ditames legais concernentes à matéria. A 
ausência de estudos técnicos preliminares 
impossibilita o desenvolvimento de 
soluções e metodologias viáveis e 
definitivas, fazendo com que a elaboração 
de uma planilha orçamentária torne-se 
sobremaneira dependente da experiência 
pessoal do orçamentista.

Tal problema ocorre em nível nacional, 
talvez por falta de um planejamento 
estratégico de médio e longo prazo para 
as demandas de infraestrutura geradas 
pela sociedade. Deve-se ressaltar que o 
planejamento bem detalhado de uma obra, 
em todos os seus aspectos, tem a capa-
cidade de gerar maior nível de segurança 
na caracterização prévia dos serviços, 
de forma a minimizar a necessidade 
de eventuais alterações contratuais no 
decorrer do empreendimento.

4. Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de:
I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes;
II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com 
o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.
§ 1o Para os fins desta Lei Complementar, considera-se:
I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que 
somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos 
para o exercício;
II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos 
nesses instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições.
§ 2o A estimativa de que trata o inciso I do caput será acompanhada das premissas e metodologia de cálculo utilizadas.
§ 3o Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias.
§ 4o As normas do caput constituem condição prévia para:
I - empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras;
II - desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3o do art. 182 da Constituição.
5 Art. 2º. Os órgãos municipais deverão preencher o relatório de instrução processual mínima e declarar que suas minutas de edital de licitação e de contratos 
estão de acordo com as minutas-padrão estabelecidas pelo Decreto nº 23.814, de 15 de dezembro de 2003, indicando e justificando os pontos alterados, antes 
da obrigatória tramitação para análise da Procuradoria Geral do Município (PGM).
6Art. 7o As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte sequência:
(...)
§ 2o As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:
(...)
III - houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no 
exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
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É inserido neste contexto que o 
TCMRJ tem buscado contribuir com 
a administração pública, insistindo 
na importância de um projeto básico 
mais consistente e prontificando-se a 
discutir soluções de engenharia que 
assegurem a qualidade requerida mas, em 
acréscimo, considerem conjuntamente a 
economicidade necessária no trato com o 
erário público.

b) Memória de Cálculo dos Quanti-
tativos 

De forma sucinta, pode-se afirmar 
que a análise realizada sobre a planilha 
orçamentária tem por objetivos a verificação 
da pertinência na escolha dos itens de 
serviço e respectiva compatibilidade 
com os quantitativos adotados, bem 
como, a análise da consistência entre 
itens orçamentários correlatos. De forma 
exemplificativa, podem-se citar:

-  itens de “mão de obra” e “equipa-
mentos” avulsos – Normalmente, os 
itens de serviço utilizados já contemplam 
mão de obra/equipamentos em suas 
composições. Sendo assim, visando a 
evitar possíveis duplicidades, vem sendo 
solicitado que a memória de cálculo 
deve esclarecer para qual(is) serviço(s), 
não descrito(s) em item específico foi 
vislumbrado o emprego dos respectivos 

profissionais/equipamentos;
-  itens de transporte, carga e descarga 

– Os itens em tela normalmente 
correspondem à grande porcentagem 
dos orçamentos e têm diversas 
variáveis envolvidas (peso, velocidade 
média, distância etc.). Deste modo, 
vem sendo solicitado que seja 
apresentada estimativa de localização 
de fornecedores, jazidas e/ou bota-
fora, de forma a possibilitar a aferição 
da razoabilidade das velocidades e 
distâncias adotadas; 

-  itens de Estruturas de Concreto Armado 
– Itens como concreto, forma e aço 
estão correlacionados, devendo, em 
princípio, conservar uma determinada 
proporção entre si. O TCMRJ vem 
insistindo para que tais proporções 
sejam adotadas de forma compatível 
com a estrutura objeto do escopo 
contratual, isto é, conforme seu tipo e 
utilização prevista.

c) Previsão de Itens Especiais no 
Orçamento

A utilização dos denominados Itens 
Especiais ocorre devido ao fato de 
algumas obras preverem serviços e/
ou fornecimentos específicos os quais 
não encontram correlação com os itens 
constantes na Tabela SCO-RIO, utilizada 

pela jurisdicionada na elaboração dos 
orçamentos. Nesses casos, é realizada 
uma “composição” onde podem constar 
itens de serviço e insumos existentes na 
Tabela SCO-RIO, além de subitens cujos 
preços são compostos por uma pesquisa 
de preços realizada no mercado.

Normalmente, tais itens especiais 
possuem grande representatividade 
em relação ao valor total da obra e, 
por isso, demandam verificação mais 
pormenorizada. A atuação do TCMRJ 
busca analisar, dentre outros aspectos: 
a adequação na escolha dos itens e 
respectivos índices de produtividade, o 
número mínimo de cotações comerciais 
conforme entendimento desta Corte 
de Contas, e a adoção do menor valor 
proposto dentre os ofertados.    

d) Parcelas de Maior Relevância
A especificação das parcelas de maior 

relevância no edital de licitação tem por 
objetivo a comprovação da qualificação 
técnica das empresas licitantes através 
de suas experiências anteriores em obras 
similares. A apreciação realizada pelo 
TCMRJ deve abranger primordialmente 
a motivação e a imprescindibilidade de 
cada parcela de forma a preservar a boa 
execução do contrato, sem comprometer, 
contudo, a competitividade do certame.

3. EFETIVIDADE DAS AÇÕES

O exame nos editais de concor-
rência de obras públicas 
vem gerando resultados 
significativos no que se 

refere à melhoria da qualidade dos 
certames em diversos aspectos, tais 
como compatibilidade do edital com o 
ordenamento jurídico, adequação dos 
valores estimados (orçamento) com os 
serviços previstos etc.

Apenas a título de exemplo, citam-se 
alguns avanços que vêm sendo obtidos:

- editais e contratos mais condizentes 
com as respectivas minutas-padrão 
adotadas  pela  administração, 
notadamente no que se refere a itens 
que são adequados à totalidade dos 
Certames;

- melhoria na qualidade dos projetos 
básicos e correlatos, que subsidiam 
a estimativa de custos e definem 
corretamente o escopo dos serviços;

- apresentação de memórias de cálculo 
detalhadas das quantidades da 
planilha orçamentária, possibilitando 
sua análise e eventual ajuste de 
maneira prévia à contratação dos 
serviços;

- previsão de itens orçamentários 
(e respectivas quantidades) mais 
representativos da realidade esperada 
para a execução dos serviços;
Especificamente no que se refere a 

adequações nas planilhas orçamentárias, 
nos últimos 9 (nove) meses, ou seja, 
desde o maior aprofundamento das 
análises técnicas, foram efetuados 
ajustes na estimativa total de custos 
em aproximadamente 45 (quarenta e 
cinco) editais de concorrência de obras 
públicas.

Outro aspecto importante, em-
bora sua mensuração não seja tão 
evidente, reside na otimização que 

vem sendo obtida em regras edita-
lícias específicas, sobretudo exigências 
de qualificação técnica e parcelas 
de maior relevância, que poderiam 
r e s t r i n g i r  d e s n e c e s s a r i a m e n t e 
a participação de interessados na 
licitação, com consequente redução da 
competitividade e impacto nos preços 
ofertados.

Não se pode olvidar que o exame 
concomitante das licitações ligadas 
à execução de obras públicas por 
parte do TCMRJ apresenta um caráter 
pedagógico, por vezes intangível, que 
já pode ser percebido nos editais de 
concorrência mais recentes, onde se 
verifica que as não conformidades 
têm aparecido em menor frequência, 
demonstrando que o objetivo comum 
vem sendo alcançado, qual seja, uma 
contratação mais qualitativa e vantajosa 
para a administração.
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4. ESTUDO DE CASO

Apenas para ilustrar o exposto 
com base em um caso concreto, 
apresenta-se o exemplo de 
Edital de Concorrência nº 

CO-32/2011 da Secretaria Municipal 
de Obras – SMO, cujo objeto era “Obras 
de Construção de Passarelas sobre Linha 
Férrea (Metrô e Supervia) e Urbanização 
do Entorno do Estádio do Maracanã, 
na área da O/SUBOP/CGO/2ª GO/IXª 
A.R – AP 2.2 – Maracanã”. O orçamento 
original atingia o valor de R$ 118 
milhões, elaborado conforme planilha 
de quantitativos e custos unitários, 
utilizando-se o SCO–RIO do mês de 
março/2011 como referência.

O  p r o j e t o  b u s c a  r e c u p e r a r 
urbanisticamente o entorno do Estádio 
Mário Filho (Maracanã) e restabelecer a 
conexão entre esta área e o conjunto da 
Quinta da Boa Vista, que foi seccionada 
através da implantação da malha 
ferroviária e da Avenida Radial Oeste. 
Para o entorno do estádio está previsto 
um novo tratamento paisagístico, 
que inclui nova paginação de piso e 
implantação de um circuito cicloviário. A 
área militar do outro lado da linha férrea 
será desocupada para se transformar em 
uma área de apoio ao Maracanã durante a 
Copa de 2014 e, posteriormente (2ª fase), 
será transformada em parque.

A conexão entre as duas regiões 
objeto de intervenção se fará através 
de duas passarelas construídas sobre a 
linha férrea e a Avenida Radial Oeste. A 
Figura 1 mostra a área de abrangência 
do projeto.

Após a análise por parte do TCMRJ, 
que resultou em diligência para que 
a jurisdicionada providenciasse a 
justificativa e/ou retificação de alguns 
pontos ligados ao projeto, foram realizadas 
reuniões de cunho eminentemente 
técnico para discussões quanto às 
questões divergentes, envolvendo 
inclusive o debate acerca das soluções 
de engenharia/orçamento adotadas e 
possíveis alternativas para as mesmas. 
Como resultado destas reuniões, a 
administração optou por revogar a 
Concorrência SMO nº CO-32/2011 e 
empreender um novo certame com o 

mesmo objeto, qual seja, a Concorrência 
SMO nº CO-50/2011.

Ao  n ovo  e d i t a l  fo i  a n exa d a 
documentação técnica mais detalhada, 
envolvendo memória de cálculo 
completa, diversos quadros resumo de 
quantidades, memória de cálculo (pré- 
-dimensionamento) da estrutura metálica 
das passarelas e da infraestrutura 
em concreto armado, rota prevista 
para transporte de materiais, estudo 
de permanência dos guindastes de 
movimentação de carga, plano de rigging 
para lançamento da estrutura, entre 
outros. Os diversos “cortes”, “detalhes” 
e “listas de materiais” inseridos nos 
projetos contribuíram para melhor 
visualizar a estrutura das passarelas, as 
dimensões dos perfis metálicos, além de 
várias outras especificidades.

Com base em sugestão do TCMRJ, a 
unidade de medida dos itens especiais 
(preços compostos com base em 
propostas de fornecedores) referentes 
ao fornecimento e montagem da 
estrutura metálica, de extrema relevância 
orçamentária, foi alterada para “kg” 
(quilograma), ao invés de “m” (metro 
linear), facilitando o futuro controle 
e acompanhamento do serviço pela 
própria jurisdicionada, quando do 
desenvolvimento do projeto executivo 
e real definição dos perfis metálicos a 

serem utilizados, evitando distorções 
em caso de modificações em relação ao 
projeto básico. 

Quanto à superestrutura das 
passarelas, pôde-se verificar que as 
travessas metálicas foram substituídas 
por elementos estruturais em concreto 
armado, adotando-se assim solução 
mais usual e econômica. O “estudo 
de permanência de equipamentos” 
e o “plano de rigging” apresentados, 
além de reduzirem o custo previsto 
anteriormente, colaboraram para que 
as dúvidas referentes aos serviços 
de montagem/manejo e aluguel de 
guindastes, existentes no Edital nº CO-
32/2011, fossem sanadas. 

Também por sugestão do corpo técnico 
da 7ª IGE, houve modificação no sistema 
de demolição das construções existentes 
na área do Exército, substituindo-se 
a “implosão” pelas formas “manual” e 
“mecanizada”, de menor custo e mais 
adequadas às estruturas existentes.

No edital anterior, o sistema de 
fundações da estrutura das passarelas 
previa a execução de estacas-raiz, apenas 
com o diâmetro nominal de 500mm, 
com 35 metros de comprimento, sendo 
10 metros cravados em rocha. No Edital 
da Concorrência nº CO-50/2011, com 
a inserção de diversas sondagens do 
terreno anteriormente não disponíveis e 

(fonte: Google Maps)

FIGURA 1 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROJETO
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da memória de cálculo das fundações, tal 
estimativa foi otimizada, pois a maioria 
das estacas teve seu diâmetro reduzido 
para 410mm e o comprimento médio foi 
reduzido de 35 para 20 metros, cravados 
apenas em solo.

Cumpre ressaltar,  ainda,  que 
a memória de cálculo e seus anexos 
contribuíram para esclarecer diversas 
pendências existentes no edital anterior, 
tais como: quantitativo dos painéis de 
Alucobond que revestem a estrutura das 
passarelas, localização de bota-fora de 
resíduos, dimensões de vala e espessuras 
de escavação, localização das diversas 
seções de pavimentação, entre outras. 

É relevante apontar que, como 
resultado dos diversos ajustes efetuados 
a partir das discussões técnicas, o 
orçamento oficial originalmente constante 
do Edital de Licitação nº CO-32/2011 
(cerca de R$ 118 milhões com data base 
de março/2011, conforme já mencionado 
anteriormente) foi modificado para a 
Concorrência nº CO-50/2011, atingindo 
o valor de R$ 110,2 milhões para a data 
base de julho/2011.

Note-se que, considerando a variação 
do INCC entre março e julho de 2011 
(4,89%), de maneira a permitir uma 
comparação entre os valores, constata-se 
que o valor original de R$ 118 milhões 

atingiria o montante de cerca de R$ 123,8 
milhões em valores atualizados para 
julho de 2011, podendo ser depreendido 
que a readequação efetuada na planilha 
propiciou uma redução na previsão dos 
custos para os serviços ora propostos na 
ordem de R$ 13,6 milhões, em valores 
de julho/2011. Apesar da redução do 
valor total da obra, constatou-se que 
houve acréscimo do objeto pretendido, 
com valor de cerca de R$ 4 milhões, 
tendo em vista a previsão de construção 
de pátio em CBUQ, com iluminação e 
infra-estrutura, na área hoje ocupada por 
instalações do Exército, serviços estes não 
previstos anteriormente.
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próximos anos.

TCMRJ, Deliberação nº 183, de 12 de 
setembro de 2011. Aprova  o Regimento 
Interno Tribunal de Contas do Município 
do Rio de Janeiro [Internet]. Disponível 
e m  h t t p : / / w w w. t c m . r j . g o v. b r /
Noticias/Informa/RI2.pdf, acesso em 
13/04/2012.

RIO DE JANEIRO, Decreto nº 31.606, de 
18 de dezembro de 2009. Inclui minutas-
padrão no rol que menciona e dá outras 
providências [Internet]. Disponível em 
http://smaonline.rio.rj.gov.br/legis_
consulta/32911Dec%2031606_2009.
pdf, acesso em 16/04/2012.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS



maio 2012 - n. 50    Revista TCMRJ    Revista TCMRJ    n. 50 - maio 2012 45maio 2012 - n. 50    Revista TCMRJ    Revista TCMRJ    n. 50 - maio 2012

A atuação da Controladoria Geral 
do Município em relação a obras

Antonio Cesar Lins Cavalcanti
Controlador-Geral do Município do Rio de Janeiro

Controle preventivo; cruzamento de bancos de 
dados; elaboração de sistemas de informações: 
o controlador-geral do Município do Rio de 
Janeiro, Antonio Cesar Lins Cavalcanti, comenta 
passos e etapas realizados pela Controladoria no 
monitoramento e fiscalização das obras da cidade.

A cidade do Rio de Janeiro vive um 
momento ímpar em sua história: 
centro das atenções de todo 
o mundo, principalmente, em 

virtude dos diversos eventos de alcance 
internacional que vem sediando e ainda 
sediará. Esta onda traz inúmeros benefí-
cios para a cidade, desde a ampliação de 
investimentos de empresas mundiais até 
o aumento no fluxo de turista, passando 
por tantos outros ganhos para a cidade e 
para os cariocas.

Entretanto, este crescimento tem 
um custo elevado para a Prefeitura, 
que aporta cada vez mais recursos na 
oferta de serviços públicos, melhoria da 
qualidade do atendimento ao cidadão e no 
planejamento e preparação da cidade para 
a Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas de 
2016, além de outros tantos eventos que 
alavancam a nossa cidade, e deixam um 
legado importante para a qualidade de 
vida da população. Apenas no ano de 2011, 
a Prefeitura realizou um orçamento total 
de R$ 18,723 bilhões, dos quais R$ 3,347 
bilhões correspondem a investimentos, 
equivalentes a 17,88% do total executado. 
A execução orçamentária com obras e 
instalações alcançou R$ 2,637 bilhões. Para 

2012, os gastos serão ainda maiores, haja 
vista que o orçamento iniciou o ano com 
o valor total de R$ 20,503 bilhões, sendo 
R$ 3,429 bilhões de investimentos.

Neste ambiente, com nível de gastos 
sempre crescentes e demanda por serviços 
e qualidade cada vez maiores, o controle 
interno precisa encontrar formas de 
atuação mais eficientes, vez que não é 
possível examinar cada centavo aplicado 
pela administração pública em todos 
os casos. Assim, uma das formas de 
otimizar a atuação do controle interno 
é por intermédio de avaliação de riscos 
dos órgãos e entidades que compõem o 
universo a ser auditado. E é desta maneira 
que a Controladoria Geral do Município do 
Rio de Janeiro - CGM trabalha. 

Para escolha dos processos de trabalho, 
projetos e contratos a serem examinados, 
são identificados os principais negócios 
dos órgãos e entidades com maior nível de 
risco, em seguida agrupados os processos 
de trabalhos e projetos mais importantes 
dentro de cada negócio. Por fim, quando 
for o caso, são relacionados os contratos 
vinculados a estes projetos e processos de 
trabalho. De acordo com o nível de risco 
alcançado por cada órgão e entidade, são 

distribuídos os recursos para realização 
de auditorias e exames de conformidade 
dos processos de despesas. A intenção é 
ampliar as abrangências das auditorias e 
alcançar uma gama mais representativa 
de negócios e os respectivos processos de 
trabalho e projetos.

A partir da utilização desta técnica 
para seleção de trabalhos, e considerando 
a representatividade dos investimentos 
para o orçamento da Prefeitura (fora 
outros fatores de risco relevantes como 
montante do conjunto de contratos, 
visibilidade, intervenções que integram o 
plano estratégico da cidade, entre outros), 
é natural que os investimentos em obras 
surjam como importante nicho de atuação 
para o controle interno.

Durante o exercício de 2011, a 
Controladoria Geral do Município efetuou 
inúmeros exames de auditoria em 
contratos de obras. Dentre estas, foram 
examinados contratos de obras de diversos 
tipos, realizadas por órgãos e entidades 
distintos e em momentos diferentes 
entre si em relação à execução contratual, 
ou seja, foram auditados contratos que 
estavam se iniciando (que podem voltar 
a ser analisados em outra oportunidade), 
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outros que estavam em conclusão, e, a 
maioria, no meio de sua execução. 

Este nível de alcance dos trabalhos de 
auditoria torna-se representativo quando 
consideramos o volume e o montante dos 
contratos de obras e as outras importantes 
atuações de auditoria (folha de pagamento; 
sistemas; conformidade da contratação; 
prestação de serviços aos cidadãos; 
contratos de outras naturezas etc.).

Por outro lado, a atuação do controle 
interno não se restringe à execução 
de auditorias. Torna-se fundamental a 
realização do controle preventivo, mais 
ainda quando tratamos dos altos valores 
envolvidos nas contratações de obras e na 
difícil fiscalização destes serviços. Neste 
sentido, a CGM colabora bastante há alguns 
anos com a Administração municipal 
ao disponibilizar tabela de preços de 
mercado dos itens de obras. Esta tabela é 
elaborada a partir de pesquisa realizada 
pela Fundação Getúlio Vargas para a 
Prefeitura do Rio de Janeiro, em virtude 
de contrato celebrado com a Controladoria 
Geral do Município. A partir desta tabela, 
são elaborados os orçamentos para a 
contratação das obras, o que permite que 
os preços praticados pelos prestadores de 
serviços para cada item orçado para a obra 
estejam dentro de padrões aceitáveis pelo 
mercado, dificultando o desperdício de 
recursos públicos neste aspecto.

Ainda atuando de maneira preventiva, 
e em parceria com a Secretaria Municipal 
de Obras – SMO, a CGM participa de 
trabalho que culminará com a edição do 
Manual de Fiscalização de Obras. Este 
manual conterá todos os passos e etapas 
para a fiscalização das obras, desde seu 
início até o aceite definitivo, e permitirá 
que os engenheiros fiscais das obras 
contratadas pelos órgãos e entidades da 
Prefeitura atuem de maneira padronizada, 
executando cada passo da maneira mais 
adequada e com a cautela que a natureza 
e a importância da função de fiscal de 
contratos requerem. A expectativa é que, 
em alguns meses, a CGM em conjunto 
com a SMO publiquem esta importante 
ferramenta de controle da execução de 
contratos de obras.

Considerando que a evolução tecno-
lógica também é caminho fundamental 

para realização do controle, a CGM tem 
investido em cruzamentos de bancos de 
dados que podem apontar indícios de 
falhas ou problemas a serem examina-
dos. Estas análises de múltiplos bancos 
de dados permitem a execução de mo-
nitoramento à distância. Este projeto foi 
denominado de “Informações Estratégicas 
para Controle - IEC”, e se inicia a partir da 
escolha de temas para acompanhamento 
conforme os bancos de dados disponíveis 
para análise. A seguir, são identificadas 
situações de controle, para as quais devem 
ser buscados cruzamentos adequados e 
a elaboração de indicadores e padrões 
de comportamento. Assim, sempre que 
forem verificados índices muito díspares 
do comportamento padrão estabelecido 
para as situações de controle eleitas para 
monitoramento, a CGM deverá adotar uma 
ação previamente definida, que pode ir 
da notificação ao órgão ou entidade por 
meio de ofício até o encaminhamento à 
Auditoria Geral para apreciação quanto à 
realização ou não de auditoria.

Considerando todo o cenário exposto 
anteriormente, o tema “obras” não 
poderia deixar de ser escolhido como um 
dos escopos para monitoramento pelo 
projeto de Informações Estratégicas para 
Controle. Desta maneira, são elaborados 
cruzamentos de dados existentes no 
Sistema de Controle de Obras - SISCOB, que 
é gerido pela Secretaria Municipal de Obras 
e contempla informações dos orçamentos 
das obras contratadas pelos órgãos e 
entidades da Prefeitura (exceto Comlurb 
e Secretaria Municipal de Habitação, por 
enquanto), e no Sistema de Contabilidade 
e Execução Orçamentária – FINCON, de 
gestão da própria Controladoria Geral 
do Município, que possui, além das 
informações da execução orçamentária, 
os dados financeiros de todos os contratos 
da Administração conforme informado por 
cada órgão ou entidade contratante.

O projeto para monitoramento 
referente ao tema “obras” ainda está 
em desenvolvimento. Os patamares e 
padrões de comportamento ainda serão 
estabelecidos. As situações (indicadores) 
eleitas para criação de uma matriz de 
situações de monitoramento e controle de 
obras foram as seguintes: (1) contratos de 

obras e serviços de engenharia registrados 
no FINCON, mas sem registro no SISCOB; 
(2) valor total de itens não previstos 
(novos) no orçamento inicial acima de 
patamar a ser estabelecido (limite de 25% 
para aditivos contratuais, por exemplo) e 
padrão de comportamento a ser medido; 
(3) obras e serviços de engenharia 
com percentual e itens especiais (não 
integrantes da tabela de preços de 
referência para obras) acima do patamar e 
do padrão de comportamento a ser medido 
em relação ao valor contratado; (4) obras 
e serviços de engenharia com percentual 
e itens especiais acima do patamar e do 
padrão de comportamento a ser medido 
em relação ao valor consolidado do 
orçamento do órgão ou entidade; (5) 
medição das etapas de obras e serviços 
de engenharia inferior ao previsto no 
cronograma inicial e vigente acima de 
patamar percentual a ser estabelecido; 
e (6) execução de obras e serviços de 
engenharia adiantados acima de patamar 
percentual a ser estabelecido.

Estes indicadores foram os primeiros 
estabelecidos para monitoramento, 
levando em consideração os dados 
existentes no SISCOB e FINCON, e, 
conforme o seu desenvolvimento, podem 
ser substituídos por outros, ou ainda, a 
matriz de controle e monitoramento de 
obras poderá ser ampliada.

Atuando primordialmente desta 
maneira no que se refere a obras contratadas 
pela Prefeitura, e sempre em parceria com os 
demais órgãos e entidades da Administração 
municipal, ou seja, por intermédio da 
realização de auditorias operacionais 
e de conformidade sobre contratos; da 
disponibilização de tabela de referência de 
preços para elaboração dos orçamentos 
de obras; da elaboração de manual para 
fiscalização de obras; e da realização de 
cruzamento de bancos de dados com o 
objetivo de monitoramento à distância, 
entre diversos outros trabalhos realizados, 
a Controladoria Geral do Município soma 
esforços ao trabalho realizado pelo controle 
externo desenvolvido pelo Tribunal de 
Contas do Município e contribui com o 
avanço da nossa cidade e a preparação 
para os importantes desafios que temos 
pela frente.
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Função fiscalizadora da Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro
Acompanhamento de custos, 
infraestrutura e aplicação de recursos

Vereador Jorge Felippe 
Presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro

“Um trabalho sério de controle, muitas 
vezes, encontra equívocos involuntários que, 
se corrigidos a tempo, evitam exatamente 
que a irregularidade ocorra e que se tenha 
que punir o administrador”. O parecer é 
do Vereador Jorge Felippe, presidente da 
Câmara Municipal do Rio de Janeiro.

Um dos equívocos mais alar-
deados sobre o papel do Par-
lamento consiste em afirmar 
que sua função primordial é 

somente fazer leis.  Como se sabe, a partir 
da caracterização da “separação dos pode-
res” (que, na verdade, é uma separação de 
funções entre órgãos do estado), cada um 
deles pode exercer funções típicas, de na-
tureza finalística, ou funções atípicas, em 
que um dos “poderes” exerce função que, 
por natureza, seria atribuída a outro.  As-
sim ocorre, por exemplo, quando o Legis-
lativo exerce função de julgamento (art. 
52 da Constituição Federal) ou quando o 
Congresso Nacional e os tribunais exercem 
sua autonomia administrativa.

Neste contexto, se costuma deixar de 
lado a função fiscalizadora do Parlamento, 
como se fosse uma função “atípica”, 
ou uma atribuição recente, em termos 
históricos, do Poder Legislativo.  Nada 
mais equivocado.  Já na Magna Carta, em 
1215 – mais de 400 anos, portanto, antes 
da própria sistematização imperfeita 

de Montesquieu sobre a “separação dos 
poderes” – se atribuía ao “Conselho Geral 
do Reino” (que, guardadas as devidas 
proporções, se pode ter como um precursor 
do que hoje se conhece por Parlamento) 
funções de autorização e controle da 
receita e despesas públicas. Está no item 
12 desse documento histórico, assinado 
pelo Rei João Sem Terra: “não lançaremos 
taxas ou tributos sem o consentimento do 
conselho geral do reino (commue concilium 
regni), a não ser para resgate da nossa 
pessoa, para armar cavaleiro o nosso filho 
mais velho e para celebrar, mas uma única 
vez, o casamento da nossa filha mais velha; 
e esses tributos não excederão limites 
razoáveis”.  Como se percebe, a função de 
fiscalização é tão antiga quanto o próprio 
Parlamento, e só pode ser compreendida 
como uma função típica, tão importante e 
relevante quanto a função legislativa.

No Brasil, a primeira Constituição 
Republicana, em 1891, instituiu o 
Tribunal de Contas, então com nítida 
feição executiva, mas que deveria preparar 

as contas do governo para que fossem 
“prestadas ao Congresso”.  Evoluindo ao 
longo das Constituições republicanas, o 
controle, hoje, tem previsão no art. 70 
da Constituição, que, a par de continuar 
colocando o Congresso Nacional como 
destinatário da prestação de contas, 
destaca os aspectos da legalidade, 
legitimidade e economicidade, como as 
principais lentes através das quais se deve 
ver a atuação do Governo.

Acompanhando esta evolução, o 
tribunal de contas deixou de ser órgão 
vinculado ao Poder Executivo, passando 
a exercer função constitucional autônoma 
e relevante, sem estar subordinado a 
qualquer dos três “poderes” estatais.  No 
âmbito do Município do Rio de Janeiro, o 
TCMRJ tem sido um parceiro institucional 
dos mais atuantes, subsidiando, com seus 
pronunciamentos técnicos, a atividade de 
fiscalização do Legislativo.

Assim, o tema “fiscalização pela Câmara 
Municipal”, como se vai percebendo, 
constitui verdadeiro ponto de encontro dos 
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três grandes pilares do Estado brasileiro: 
a República, a democracia e a federação. 
Vejamos cada um deles.

O princípio republicano, em primeiro 
lugar, deve ser compreendido muito além 
da simples oposição à monarquia.  Tal 
aspecto decorre apenas de sua origem 
histórica, em que a nova forma de governo 
destacava a separação entre o patrimônio 
privado e o patrimônio público.  Depois 
desse ponto inicial, o princípio republicano 
originou também as ideias de publicidade 
(e esta, por sua vez, o que hoje se chama 
“transparência”, que seria uma publicidade 
proativa), temporariedade dos mandatos 
e, sobretudo, da obrigação de prestar 
contas. Aliás, dada a maior clareza que 
se tem hoje do princípio republicano 
e da sua autonomia conceitual (já não 
mais dependente da homônima forma de 
governo), seria até possível falar numa 
“monarquia republicana”.

Tendo-se a obrigação de prestar contas 
como componente indispensável do 
princípio republicano, o controle externo 
emerge como principal garantia desse 
primeiro pilar da Constituição brasileira.

A ideia de “prestar contas” também 
permite compreender as razões 
da atribuição do controle externo ao 
Poder Legislativo, como decorrência do 
princípio democrático. Numa linguagem 
deliberadamente simples, quem presta 
contas – seja no setor público ou nas 
relações privadas - dá satisfações ou 
explicações a quem?   Ao dono do 
dinheiro!  Ora, se o dono do dinheiro, nas 
relações governamentais, é o povo – que 
forma o erário através do pagamento de 
tributos – nada mais natural que se preste 
contas àquele Poder precipuamente 
ungido pelo voto popular e, portanto, pela 
legitimidade democrática.

Por fim, o princípio federativo tem, 
no Brasil, perfil sem paralelo no mundo 
moderno, ao garantir ao município uma 
autonomia haurida diretamente da 
Constituição Federal, sem subordinação 
ao Estado-membro. Assim, o destinatário 
da prestação de contas do prefeito, nesta 
República Federativa e democrática, é o 
órgão legislativo do município, que exerce 
com absoluta autonomia a prerrogativa 
– que ao mesmo tempo é um dever – de 
julgar estas contas.

 A atividade de controle externo da 
Câmara Municipal, portanto, longe de ser 
uma função “atípica” ou irrelevante, sempre 
lhe foi própria e da maior relevância 
para a preservação dos três pilares 
da Constituição brasileira: República, 
democracia e federação.

Isto, porém, parece não ter sido 
totalmente compreendido na democracia 
brasileira, já não tão jovem assim.  Passados 
27 anos da redemocratização do 
País, muitas instituições apresentam 
perceptível maturidade institucional, que 
nos dá esperanças de uma estabilidade 
política longeva, sem precedentes na 
História brasileira.  Basta lembrar 
que o anterior período sem rupturas 
institucionais (de 1946 a 1964) durou 
“apenas” 18 anos.  O acompanhamento 
das atividades parlamentares, por 
alguns setores da chamada “sociedade 
civil”, todavia, parece não ter seguido tal 
amadurecimento.  Insiste-se em aferir a 
“produtividade” de um órgão legislativo 
pela quantidade de leis que aprova, ou 
a “eficiência” do Parlamentar pela sua 
presença em plenário, como se fossem 
escolares no ensino fundamental.  Ora, 
mesmo que o Parlamento tivesse 
apenas a função legislativa – e já se 
demonstrou acima que isto não é verdade 
– quantidade de leis aprovadas não é sinal 
de eficiência.  Para que boas leis sejam 
votadas, é necessário um longo trabalho 
de maturação nas comissões permanentes, 
em audiências públicas, debates (inclusive 
no contato direto com as bases eleitorais), 
estudos etc. E isto não se faz apenas com 
a presença em plenário. Ao contrário, é 
um trabalho que não pode ser medido 
por esta régua, mas antes pela qualidade 
do resultado.

Veja-se, por exemplo, o Plano Diretor 
Decenal da Cidade do Rio de Janeiro, 
aprovado em 2011.  Trata-se de uma lei 
complementar extensa, com mais de 300 
artigos em seu texto, e ainda mapas, croquis 
e tabelas anexos.  Sua tramitação consumiu 
anos de estudos, incontáveis reuniões e 
audiências públicas e milhares de páginas 
na sua instrução.   Se considerada apenas 
a “quantidade” de leis aprovadas, este 
projeto nada representaria, pois seria 
contado como uma única “lei aprovada”, 
e após anos de tramitação.  Seria um sinal 

de ineficiência do Parlamento?
Como se não bastasse esta forma 

pouco inteligente de valorar o trabalho 
parlamentar, se costuma dar pouca atenção 
à função fiscalizadora dos Parlamentos.

Na verdade, hoje se poderia até dizer 
que esta função é mais importante que 
a própria função legislativa.  As leis mais 
relevantes e necessárias já foram, em 
sua maioria, editadas ou recentemente 
atualizadas. E isto não apenas no âmbito 
municipal, mas também estadual e 
federal.  Não faria sentido ficar produzindo 
mais e mais leis, apenas para justificar a 
existência do Poder Legislativo.

Ao contrário do que poderia parecer, 
entretanto, esta constatação não significa 
uma diminuição da importância dos 
Parlamentos, ou uma razão para sua 
extinção.  Isto é, na realidade, uma razão 
para seu fortalecimento, pois mais e mais 
deve se concentrar e especializar na sua 
outra função típica, qual seja, a fiscalização 
e o controle.

O atual momento do Rio de Janeiro, 
sem dúvida, é uma demonstração clara 
deste fato.  Com a proximidade dos 
grandes eventos esportivos de 2014 e 
2016, e do momento ímpar de crescimento 
econômico – decorrente destes eventos 
e também das perspectivas da indústria 
petrolífera – o governo municipal tem se 
desdobrado para preparar a Cidade e não 
deixar passar as oportunidades que estes 
fatores propiciam para a melhoria da 
qualidade de vida da população.

Os vereadores da atual legislatura 
têm a exata noção da importância deste 
momento, verdadeiramente singular para 
a Cidade Maravilhosa, bem como do seu 
importante papel neste processo.  Nossa 
parte neste esforço, além de aperfeiçoar 
e aprovar os projetos legislativos 
necessários (como o “pacote olímpico” e 
a nova legislação para a zona portuária, 
aprovados em 2011), envolve também 
– e talvez com maior importância – o 
acompanhamento diuturno da aplicação 
dos recursos públicos nas obras que 
caracterizam este momento singular da 
História carioca.

Na Câmara Municipal do Rio de 
Janeiro, a Comissão Permanente de 
Obras e Infraestrutura, assim como a 
Comissão de Finanças, Orçamento e 
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Fiscalização Financeira, tem acompanhado 
as principais iniciativas do Poder Executivo, 
como as vias expressas conhecidas 
como “Transcarioca”, “Transolímpica” e 
“Transoeste”, que, quando concluídas, 
estabelecerão um novo paradigma de 
mobilidade urbana nesta cidade.  Tal 
acompanhamento não se resume à análise 
de custos e resultados, mas envolve outros 
aspectos menos evidentes, mas igualmente 
importantes, como o impacto ambiental de 
tais intervenções (com especial atuação da 
Comissão Permanente de Meio Ambiente) 
e a questão social decorrente das milhares 
de desapropriações efetuadas pelo poder 
público no âmbito destes projetos.

Sem prejuízo da atuação coletiva 
das comissões permanentes, muitos 
vereadores, de todos os partidos e 
orientações políticas, ou seja da base do 
governo ou da oposição, têm também 
se utilizado dos instrumentos do 
requerimento de informações, da formação 
de comissões especiais e de audiências 
públicas, para examinar aspectos mais 
específicos das muitas obras realizadas 
pela atual gestão da cidade.  Muitas vezes, 
aquilo que o vereador ouve de um cidadão, 
no bairro em que atua, ou o que vê nos seus 
deslocamentos pela cidade, leva-o a pedir 
um esclarecimento específico ao Poder 
Executivo, o que dá mais transparência 
às políticas públicas e faz o cidadão se 
sentir representado e atendido em suas 
demandas.

Nesta missão, a Câmara Municipal do 
Rio de Janeiro tem procurado estar atenta 
aos modernos conceitos de auditoria 
e controle, segundo os quais não se 
deve esperar a conclusão de uma obra 
ou contrato para uma fiscalização a 
posteriori.  A dinâmica das relações 
sociais e econômicas do mundo moderno 
demanda dos auditores e controladores 
uma atuação simultânea, em paralelo à 
atuação do administrador, com ênfase na 
correção de rumos e no aperfeiçoamento, 
e não mais na punição.

Pode soar estranho, para quem 
tem uma visão mais arcaica da ideia de 
“fiscalização”, que se fale numa “parceria de 
controle”.  Mas é exatamente o que tem feito 
a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, na 
atual legislatura.  Diante de irregularidades 
e desvios, o controle deve ser implacável 

em punir aqueles que malversam os 
recursos públicos. Não se busca, porém, 
o escândalo nem a notícia fácil. Um 
trabalho sério de controle, muitas vezes, 
encontra equívocos involuntários que, se 
corrigidos a tempo, evitam exatamente 
que a irregularidade ocorra e que se 
tenha que punir o administrador.  Além 
disso, muito além do aspecto estrito da 
legalidade, o controle moderno também 
deve enfocar os conceitos de eficiência 
e economicidade.  Neste particular, o 
Poder Legislativo, composto por 51 
representantes de todos os bairros e 
regiões da cidade, dos quais funciona 
como verdadeira caixa de ressonância, 
tem ampla legitimidade para analisar as 
opções feitas pelo Poder Executivo, entre 
as várias alternativas que se apresentam 
para uma mesma finalidade.

Não se poderia deixar de destacar, 

neste breve comentário, o relevantíssimo 
papel desempenhado pelo Tribunal de 
Contas do Município do Rio de Janeiro, 
nacionalmente conhecido pela sua alta 
qualidade técnica e pela seriedade de seus 
trabalhos. Todas as vezes que a Câmara de 
Vereadores precisou de esclarecimentos 
sobre a análise de contratos ou despesas 
do Poder Executivo, o Tribunal de Contas 
demonstrou rapidez e eficiência em sua 
atuação.

Assim, cada cidadão do Rio de 
Janeiro pode ter a certeza de que a 
Câmara Municipal, por todos os seus 51 
vereadores, não tem medido esforços 
para, no consciente exercício de sua 
missão constitucional, exercer seu papel 
no virtuoso momento em que o Rio de 
Janeiro, cada vez mais, faz jus à carinhosa 
denominação de “Cidade Maravilhosa”.

“
”

         Diante de irregularidades e desvios, 
o controle deve ser implacável em punir 
aqueles que malversam os recursos públicos.
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Retrato 

dos 

Bairros 
Gávea
Maior IDH do 
Rio de Janeiro

Origem do nome 

O nome Gávea, primeiramente, 
foi dado à bela e conhecida 
pedra de 844 metros de altura, 
situada próxima à praia de São 

Conrado. A Pedra da Gávea, que é o maior 
monólito à beira-mar do planeta, foi assim 
batizada, em janeiro de 1502, por navega-
dores portugueses que reconheceram em 
sua silhueta o formato de um cesto de 
gávea de veleiro. O nome Gávea acabou se 
estendendo por toda a região vizinha até a 
lagoa (hoje, Lagoa Rodrigo de Freitas).

História do bairro

Em 1575, Antonio de Salema 
assumiu o governo da Capitania do Rio 
de Janeiro e parte sul do Brasil. Jurista 
formado em Coimbra, o governador 
Salema descobriu uma lei editada pela 
Metrópole que isentava de impostos 
por dez anos quem erguesse engenhos 
de cana de açúcar no Brasil. A fim de 
conseguir terras desocupadas para 

Bairro nobre da Zona Sul da cidade do 
Rio de Janeiro, localizado entre a encosta 
do Morro Dois Irmãos e a Lagoa Rodrigo 
de Freitas, a Gávea possui o maior índice 
de desenvolvimento humano (IDH) do 
Estado do Rio de Janeiro e expectativa 
de vida ao nascer de 80,45 anos. Dos 2,57 
quilômetros quadrados de área, somente 
44,49 % são urbana ou alterada, o que 
torna a Gávea um dos bairros menos ur-
banizados da cidade.

erguer seu engenho, Salema decidiu, 
então, extinguir os índios tamoios, 
habitantes da região. Mandou jogar, 
próximo às ocas, diversas mudas de 
roupas usadas por doentes de varíola. 
Os índios, curiosos, vestiram as roupas, 
contraíram a doença e morreram (alguns 
historiadores consideram o ato como 
a primeira guerra bacteriológica nas 
Américas). No espaço livre, o governador 
mandou construir o engenho, ao qual 
denominou D’ El Rey.

Toda aquela área pertencia à povoação 
de São José da Lagoa que, desmembrada 
em 1873, originou a Freguesia de Nossa 
Senhora da Conceição da Gávea, dando 
início, assim, à ocupação da região. 

O acesso principal à Gávea era 
feito pelo Caminho da Boa Vista, 
local escolhido pelo arquiteto francês 
Grandjean de Montigny para construir 
sua residência. Hoje, o Solar Grandjean 
de Montigny abriga o Centro Cultural 
da PUC-Rio, dentro do campus da 
universidade, aberto à visitação. No 
ponto mais alto do Caminho, em meio à 

floresta, ficava a grande chácara de José 
Antonio Pimenta Bueno, o Marquês de 
São Vicente, que, mais tarde, emprestaria 
seu nome à rua. Na mesma área existia, 
ainda, a fazenda de café conhecida por 
Chácara do Morro Queimado, cujo último 
dono foi o engenheiro Guilherme Guinle. 
Em 1939, Guinle vendeu a Chácara para 
a prefeitura, que ali criou o Parque da 
Cidade ou Parque da Gávea. O Parque 
ocupa uma área de 470 mil metros 
quadrados, sendo parte de mata fechada 
e parte de espaço aberto, com jardins, 
córrego, lagos, trilhas e o Museu da 
Cidade, cujo acervo atual é de quase 20 
mil peças.

Bondes puxados a burros foram 
instalados na região em 1872, sendo o 
ponto final no Largo das Três Vendas, 
atual Praça Santos Dumont. Em 1904, 
já elétricos, os bondes subiam a Rua 
Marquês de São Vicente até o final. A 
rede viária do bairro só foi instituída 
em 1926. 

No início da década de 1920, 
começaram a surgir indústrias, como a 

Pedra da Gávea



maio 2012 - n. 50    Revista TCMRJ    Revista TCMRJ    n. 50 - maio 2012 51maio 2012 - n. 50    Revista TCMRJ    Revista TCMRJ    n. 50 - maio 2012

Fábrica de Tecidos São Félix e a Sudantex. 
Pouco depois chegaram, ao bairro, os 
Laboratórios Park-Davis, Moura Brasil 
e a Indústria Química Merrel do Brasil. 
Com isso, se instalaram vilas operárias, 
casas de cômodos e, em 1942, o Parque 
Proletário da Gávea, removido em 1970.  
Com a inauguração do Túnel Dois Irmãos e 
da Autoestrada Lagoa-Barra, a Gávea tornou-
se via de acesso a outras localidades cariocas 
e alvo do mercado imobiliário. A delimitação 
do bairro foi estabelecida pelo Decreto nº 
3158, de 23 de julho de 1981, com alterações 
no Decreto de agosto de 1985. Até 1990, 
quando foi transformada em bairro e região 
administrativa, parte da Rocinha pertencia 
ao bairro da Gávea.

Com o apoio do 
e n t ã o  p r e s i d e n t e 
Getúlio Vargas, o Automóvel Club do Brasil 
instituiu, em 1933, o circuito Niemeyer-Gávea 
de corrida de automóveis, promovendo, na 
temporada oficial de turismo, o 1º Prêmio 
Cidade do Rio de Janeiro. A largada e a 
chegada do circuito eram na Rua Marquês 
de São Vicente, e o percurso passava pelas 
Avenidas Bartolomeu Mitre, Visconde 
de Albuquerque, Niemeyer e Estrada da 
Gávea, onde hoje é o bairro da Rocinha. Os 
diferentes tipos de piso (asfalto, cimento, 
paralelepípedo e areia) e a quantidade de 
curvas (mais de 100) faziam do traçado um 
verdadeiro desafio à perícia e ao arrojo dos 
pilotos. A inauguração do “Trampolim do 
Diabo” – apelido atribuído ao Circuito da 
Gávea – introduziu o Brasil no calendário 
internacional de automobilismo.

A corrida de 1936 marcou a chegada de 
competidores de peso como Carlo Pintacuda 
e Attilio Marinoni, da Escuderia Ferrari, a 
francesa Hellé-Nice, e o argentino Vittorio 
Coppoli, vencedor da prova.

Por causa da Segunda Guerra Mundial, 
o Circuito da Gávea foi interrompido de 
1942 a 1946, retornando em 1947, com a 
vitória do piloto brasileiro Chico Landi. A 
última corrida na Gávea, em janeiro de 1954, 
teve como vencedor o suíço Emmanuel de 
Graffenried. Chico Landi, que era o franco 
favorito, chegou em segundo lugar.

A Gávea é um bairro residencial que oferece ampla alternativa de 
atividades culturais. Em destaque:

Fundação Planetário – criada em 1970, possui uma área total de 16 
mil metros quadrados, sendo 12 mil de área construída, composta 
por auditórios, restaurantes, biblioteca, teatro, grande área verde 
destinada à recreação das crianças, e o Museu do Universo, com 60 
experimentos interativos. O Planetário do Rio vem contribuindo para 
a iniciação científica e o desenvolvimento cultural do público.

Instituto Moreira Salles – são três mil metros quadrados construídos, 
implantados numa área de 10.500 m2, com jardins abertos ao público. 
Antiga residência da família Moreira Salles, a casa foi adaptada para 
abrigar salas de exposição, de aula, biblioteca, auditório, cafeteria, loja 
de arte, ateliê e dependências para hóspedes.

Casa da Gávea – Centro de Convivência Artística, há dezesseis anos 
dirigindo suas atividades para o estudo, debate e difusão das mais 
variadas formas de arte e cultura.

Hipódromo Brasileiro – conhecido como Hipódromo da Gávea, é o 
maior hipódromo de corridas de cavalos do Brasil, abrangendo uma 
área em torno de 640 mil metros quadrados.

Shopping da Gávea – considerado um dos centros de entretenimento 
mais importante da cidade, conta com quatro salas de teatro e cinco 
de cinema.

Clube de Regatas do Flamengo – fundado em 1895, cuja torcida, 
a maior do Brasil, foi tombada pela prefeitura em 17 de outubro de 
2007.

Circuito 
Gávea de corrida 

de automóveis

Referências do bairro

Planetário
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A contribuição do novo papel do 
Tribunal de Contas do Município 
do Rio de Janeiro nos resultados da 
Gestão Pública Municipal

Leonardo Amaral Scovino

Trabalho de Conclusão de Curso realizado 
pelo aluno Leonardo Amaral Scovino 
como requisito necessário à conclusão da 
graduação em bacharel pela Faculdade de 
Direito da Fundação Getulio Vargas.

A conjuntura atual do Estado 
do Rio de Janeiro,  mais 
precisamente do Municí�pio 
do Rio de Janeiro, foi fator 

determinante para o presente estudo. 
A vinda dos grandes eventos mundiais, 
tais como a Copa do Mundo de seleço� es 
da FIFA, em 2014, e os Jogos Olí�mpicos 

em 2016, demandam uma verdadeira 
transformaça� o em nossa cidade no 
que tange a�  mobilidade urbana e 
investimentos em infraestrutura. 

O presente estudo tem como es-
copo trazer casos concretos 
que demonstrem a possibili-
dade de maior efetividade do 

novo modelo de gesta�o do Tribunal de 
Contas do Municí�pio do Rio de Janeiro, 
qual seja, o controle concomitante. 

Para tanto, primeiramente sera� o 
apresentados o histo� rico dos tribunais 
de contas no Brasil, trazendo informa-
ço� es sobre as previso� es legais atinentes 
a�s suas atribuiço� es, nas esferas federal, 
estadual e municipal. Em relaça� o ao 

Tribunal de Contas do Municí�pio do Rio 
de Janeiro, ale�m de seu histo� rico, sera�o 
tambe�m retratados sua missa�o e visa�o 
perante a sociedade carioca.

Em seguida, sera�  objeto de ana� lise 
o modelo de controle posterior / a 
posteriori, com a sua devida conceituaça�o 
e demonstraça�o de exemplos, deste que 
e�  o me� todo mais comum de atuaça�o do 
Tribunal.

Apo� s a conceituaça� o do modelo 
de controle posterior / a posteriori, 
apresentar-se-a�  o modelo de controle 

concomitante, cada vez mais em voga no 
cotidiano da atuaça�o da Corte de Contas 
municipal, demonstrando-se, a�  luz de 
casos concretos, a possibilidade de se 
dar maior eficie�ncia aos gastos pu� blicos, 
contribuindo para melhores resultados 
na gesta�o pu� blica municipal.

Palavras-Chave: tribunal de contas 
do municí�pio do rio de janeiro – TCMRJ 
– controle posterior / a posteriori – 
controle concomitante – gesta�o pu� blica 
– eficie�ncia – auditoria – visita – receita 
– despesa – resultados.

Introdução
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Em um paí�s como o Brasil, onde 
o descre� dito com as instituiço� es 
pu� blicas e�  latente, proveniente de 
um sem nu� mero  de  esca� ndalos 
de corrupça� o, desvio de dinheiro 
pu� blico e enriquecimento ilí�cito das 
autoridades representativas do povo, 
torna-se imperiosa uma ana� lise das 
estruturas de controle que te�m como 
funça� o precí�pua o controle de gastos 
pu� blicos. 

Nesse sentido, abordar-se-a� o os 
modelos de gesta� o exercidos pelo 
Tribunal de Contas do Municí�pio do 
Rio de Janeiro, quais sejam, o controle 
posterior (a posteriori) e o controle 
concomitante.

O novo papel exercido pelo TCMRJ, 
que consiste no modelo de controle 
concomitante, representaria uma 
possibilidade de dar maior eficie� ncia 
e efetividade aos gastos pu� blicos, 
possibil itando,  por conseguinte, 
melhores resultados na gesta� o pu� blica 
municipal.

O objetivo deste estudo e�  demonstrar 
que esse novo paradigma no modelo 
de controle exercido pelo TCMRJ pode 
trazer melhores resultados na aplicaça�o 

das despesas e receitas pu� blicas. 
O controle posterior possui grande 

releva� ncia no papel desempenhado 
pelo Tribunal de Contas do Municí�pio 
d o  R i o  d e  J a n e i ro .  E n t re t a n t o , 
muitas vezes, por ser um me� todo 
de controle apo� s a consumaça� o de 
determinados atos, na� o consegue 
sanar irregularidades no curso do 
desenvolvimento do contrato. 

E�  exatamente  a  part ir  dessa 
constataça� o que surge o controle 
concomitante para tentar buscar 
uma maior eficie� ncia nas despesas 
pu� blicas. Quando verificada alguma 
incongrue� ncia no andamento de uma 
obra pu� blica, por exemplo, atrave� s 
dessa nova modalidade de controle, 
pode-se evitar que incoere� ncias sejam 
praticadas antes mesmo de terem sido 
iniciadas. 

Esse e�  o grande benefí�cio trazido por 
esse modelo de gesta�o. Para tanto, sera�o 
colacionados alguns casos concretos 
onde a corte de contas utilizou-se do 
me� todo de controle concomitante 
para minimizar despesas em contratos 
administrativos.

Foram objeto de pesquisa do 

presente trabalho: doutrina referente 
aos tribunais de contas no Brasil, 
ana� lise de processos administrativos 
de compete�ncia do TCMRJ, documentos 
histo� ricos e revistas perio� dicas da 
corte de contas municipal e entrevistas 
com servidores do tribunal, bem como 
de seu ilustre presidente conselheiro 
Thiers Montebello.

A estruturaça� o deste Trabalho de 
Conclusa� o de Curso sera�  compreen-
dida da seguinte forma: no capí�tulo I 
sera�  descrito um pequeno histo� rico e 
a finalidade do TCMRJ. No capí�tulo II 
sera�  conceituado o modelo de controle 
posterior / a posteriori, apresentando-
se exemplos deste mecanismo. No 
capí�tulo III sera�  apresentado o novo 
modelo de controle concomitante, con-
ceituando como e�  feito e apresentando 
exemplos. No capí�tulo IV sera�  realiza-
do um estudo de casos concretos onde, 
por meio do controle concomitante, o 
TCMRJ encontrou diversas irregulari-
dades, buscando suas regularizaço� es, 
evitando gastos excessivos, o que 
possibilita maior eficie� ncia nos gastos 
pu� blicos, propiciando melhores resul-
tados na gesta� o pu� blica carioca.

I – FInalIdade e hIstórIco do tcMrJ

A histo� ria dos tribunais de contas em nosso paí�s remonta 
ao Perí�odo Colonial. A vinda da 
Famí�lia Real Portuguesa para o 

Brasil, no ano de 1808, marcou a criaça�o do 
Conselho de Fazenda, pelo Prí�ncipe 
Regente, mediante o Alvara�  de 28 de 
junho de 1808.1 

Tal conselho tinha a finalidade de 
acompanhar a execuça� o da despesa 
pu� blica, o que demonstra, desde o 
perí�odo colonial, uma preocupaça� o 
com o controle da administraça� o 
financeira do paí�s.

A finalidade do Conselho de Fazenda, 
no Brasil Colo� nia, era semelhante a�  dos 
tribunais de contas atuais.

A ideia de criar uma corte de 
contas no Brasil  surge em 1826, 
por iniciativa dos enta� o Senadores 
Felisberto Caldeira Brandt e Jose�  Ina� cio 
Borges, mediante um projeto de lei. 
O modelo de controle pensado para 
a corte se daria com base no modelo 
france� s, mediante uma fiscalizaça� o 
posterior.

Apo� s diversas tentativas de se 
instalar um sistema Tribunal de Contas 
no Brasil, no perí�odo colonial, o mesmo 
somente veio a ser instituí� do no 
Perí�odo Republicano, por iniciativa 
do, a�  e� poca, Ministro da Fazenda, Rui 
Barbosa.2

Neste contexto ,  por  meio do 

Decreto 966-A, de 7 de novembro de 
1890, finalmente e�  criado o Tribunal 
de Contas da Unia� o. Segue abaixo 
o disposto no artigo 1º do referido 
decreto, apresentando quais seriam as 
finalidades e os objetivos do Tribunal 
de Contas da Unia� o:

Artigo 1º – E�  instituí�do um 
Tribunal de Contas, ao qual 
incumbira�  o exame, a revisa� o e 
o julgamento de todas as opera-
ço� es concernentes a�  receita e a�  
despesa da Repu� blica.3
Vale lembrar que em 1890, quando 

da ediça� o do Decreto nº 966-A, a 
capital da Repu� blica localizava-se no 
Rio de Janeiro. 

1. MONTEBELLO, Marianna. Os Tribunais de Contas e o Controle das Finanças Pu �blicas. Monografia apresentada a�  graduaça�o em Direito da Pontifí�cia  
Universidade Cato� lica do Rio de Janeiro. 1998. p.23.
2. Idem.
3. Decreto nº 966-A de 7 de novembro de 1890.
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Previsto na Constituiça� o Federal 
de 1891, o Tribunal de Contas da 
Unia� o ficou responsa� vel  tambe� m 
pela  f iscal izaça� o  das  contas  da 
administraça� o do pro� prio Distrito 
Federal, cumulada com sua principal 

atribuiça� o, fiscalizar as contas da 
Unia� o.

No ano de 1936 e�  criado o Tribunal 
de Contas do Distrito Federal, no Rio 
de Janeiro, mediante a Lei nº 196, que 
passou a assumir o papel de fiscalizar 

as contas locais, papel esse antes 
desempenhado pelo TCU.

Em 1960, com a transfere� ncia do 
Distrito Federal para Brasí�lia, o Rio 
de Janeiro passou a ser chamado de 
Estado da Guanabara, sendo criado 
pela Constituiça� o do Estado, o Tribunal 
de Contas do Estado da Guanabara, 
com a finalidade de zelar pelas contas 
pu� blicas do novo estado.

Em 1975, ocorre a fusa� o do Estado 
da Guanabara com o antigo Estado do 
Rio de Janeiro. Desse modo, a cidade 
do Rio de Janeiro passou a constituir 
a capital do novo Estado do Rio de 
Janeiro. Nesse contexto, o Tribunal 
de Contas do Estado da Guanabara foi 
extinto, dando lugar ao Conselho de 
Contas dos Municí�pios, o� rga� o estadual 
que auxiliaria a Ca�mara Municipal na 
fiscalizaça� o financeira e orçamenta� ria 
do novo municí�pio, ate�  a instalaça� o 
do seu Tribunal de Contas, o que 
aconteceria em 1980.

Segue ao lado um gra� fico ilustrativo 
que retrata bem essa caminhada 
percorrida para a instituiça� o do atual 
Tribunal de Contas do Municí�pio do 
Rio de Janeiro.4

Fazendo uma ana� lise da legislaça� o 
atual sobre a mate� ria, destacam-se as 
abaixo selecionadas.

No a�mbito federal, a Constituiça� o 
da Repu� blica Federativa do Brasil, de 
05 de outubro de 1988, assim preve�  em 
seu artigo 75:5

“Artigo 75 – As normas estabe-
lecidas nesta seça� o aplicam-se, 
no que couber, a�  organizaça� o, 
composiça� o e fiscalizaça� o dos 
Tribunais de Contas dos Esta-
dos e do Distrito Federal, bem 
como dos Tribunais e Conselhos 
de Contas dos Municí�pios.”
P a r a� g r a f o  U� n i c o  –  A s 
C on s t i t u i ç o� e s  E s t a dua i s 
dispora� o sobre os Tribunais 
de Contas respectivos, que 
sera� o  integrados por sete 
conselheiros.”

até 1960

de 1960 - 1975

de 1975 - 1980

após 1980

distrito Federal no rJ
ate�  1936: Tribunal  de Contas da União

de 1936 a 1960: TC do Distrito Federal no RJ

estado do rio de Janeiro

estado da Guanabara
Tribunal  de Contas do Estado da Guanabara

estado do rio de Janeiro

Município do rio de Janeiro
Conselho de Contas dos Municípios

estado do rio de Janeiro

Município do rio de Janeiro
Tribunal  de Contas do Município

do Rio de Janeiro

estado do rio de Janeiro

4. Gra� fico Ilustrativo adaptado.
5. REVISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICI�PIO DO RIO DE JANEIRO, Roteiro Institucional do Tribunal de Contas do Municí�pio do Rio de Janeiro. 
Ano VII, nº 9, novembro de 1990, pa� g 78.
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Em a�mbito estadual, a Constituiça� o 
do Estado do Rio de Janeiro, de 05 de 
outubro de 1989 assim previa em seu 
texto original:6

“Artigo 345 – Fixada a remu-
neraça� o dos vereadores, do 
prefeito e do vice-prefeito, 
sera� o a resoluça� o e o decreto 
legislativo, respectivamente, 
enviados ao Tribunal de Contas 
do Municí�pio do Rio de Janeiro, 
no caso da Capital, ou ao Con-
selho Estadual de Contas dos 
Municí�pios, nos demais, para 
registro, antes do te� rmino da le-
gislatura.” (redaça� o alterada)
“Artigo 358, para� grafo 3º – No Mu-
nicí�pio do Rio de Janeiro, o controle 
externo e�  exercido pela Ca�mara 
Municipal, com o auxí�lio do Tribu-
nal de Contas do Rio de Janeiro, 
aplicando-se, no que couber, 
as normas estabelecidas nesta 
seça� o, inclusive as relativas 
ao provimento de cargos de 
conselheiros e os termos dos 
para� grafos 3º e 4º do artigo 125 
desta Constituiça� o.” (redaça� o 
alterada)
Em a�mbito municipal destacamos 

a Lei Orga� nica do Municí�pio do Rio de 
Janeiro, de 05 de abril de 1990, que em 
seu artigo 88 preve� :7

“Artigo 88 – O controle externo, 
a cargo da Ca�mara Municipal, 
sera�  exercido com o auxí� lio 
do Tribunal  de Contas  do 
Municí�pio, ao qual compete:
I – Apreciar as contas presta-
das anualmente pelo prefeito, 
mediante parecer pre� vio que 
devera�  ser elaborado em ses-
senta dias a contar de seu re-
cebimento.
[...] (grifou-se)
A Constituiça� o da Repu� blica de 

1988 garantiu aos tribunais de contas 

maiores e mais expressivas tarefas 
de controle pu� blico, dentre as quais, 
incluiu-se a economicidade como um 
aspecto de extrema importa� ncia a ser 
analisado pelas cortes de contas, no 
exercí�cio do controle externo.8

Fundado em novembro de 1980, o 
Tribunal de Contas do Municí�pio do Rio 
de Janeiro existe para exercer o controle 
externo da Municipalidade. Isso se 
traduz em fiscalizaça�o - sob os aspectos 
da operacionalidade,  legalidade, 
l e g i t i m i d a d e ,  e c o n o m i c i d a d e  e 
razoabilidade - dos atos de natureza 
financeira, conta� bil, orçamenta� ria, 
p a t r i m o n i a l  e  o p e r a c i o n a l  d a 
Administraça� o Pu� blica Municipal 
direta, indireta e fundacional, e das 
renu� ncias de receita.

Sua natureza jurí�dica e�  de o� rga� o 
de auxí�lio ao Poder Legislativo, dotado 
de autonomia administrativa e financeira. 
Dentre as atribuiço� es desempenhadas 
pelo TCMRJ esta� o:  emite parecer 
pre� vio sobre as contas do prefeito e 
julga as contas dos administradores 
e demais responsa� veis por bens e 
valores de todos os o� rga� os e entidades 
do municí�pio, aprecia a legalidade das 
admisso� es de pessoal e das concesso� es 
de aposentadorias e penso� es, bem 
como recebe e analisa denu� ncias e 
representaço� es de qualquer cidada� o 
sobre mate� ria de sua compete� ncia. 

Sa� o instrumentos de atuaça� o as 
inspeço� es ordina� rias,  especiais e 
extraordina� rias e o exame e julgamento 
das prestaço� es e tomadas de contas, 
entre as principais.

 Suas formas de controle podem 
ser concomitante (ana� lise de editais 
de licitaça� o apo� s sua publicaça� o, 
realizaça� o de inspeço� es e auditorias), 
ou posteriores (exame de prestaço� es e 
tomadas de contas, contratos e outros 
atos consumados). 

Em qualquer hipo� tese, o tribunal 

pode indicar  correço� es  quando 
ve r i f i c a d a s  i r re g u l a r i d a d e s  o u 
impropriedades e aplicar multas 
quando estas na� o forem sanadas. 

O TCMRJ possui Lei Orga� nica e 
Regimento Interno pro� prios, que da� o 
suporte a�  sua atuaça� o e compete� ncia e 
definem procedimentos internos de 
forma a obter eficie� ncia e efica� cia na 
tramitaça� o dos processos que chegam 
a�  Casa.9

Como resumo da finalidade do 
TCMRJ destaca-se a formulaça� o da sua 
Missa� o e sua Visa� o:”10

Missa�o - “Exercer o controle externo 
da gesta� o dos recursos pu� blicos, a 
serviço da sociedade carioca.”

Visa� o - “Ser refere� ncia como o� rga� o 
de controle, reconhecido pela sociedade 
como indispensa� vel a�  melhoria da 
gesta� o pu� blica e a�  defesa do interesse 
social.”

Quanto a�  autonomia do Tribunal de 
Contas do Municí�pio do Rio de Janeiro 
faz-se mister destacar o depoimento do 
atual conselheiro do TCMRJ, Jair Lins 
Netto, que assim dispo� s:

“A instalaça� o do nosso Tribunal 
foi conseque� ncia direta de um 
fato polí� tico incontrasta� vel, 
posto que lamenta� vel: a fusa�o dos 
extintos Estados da Guanabara 
e do Rio de Janeiro. Tornou-
se, enta� o, necessa� ria a ediça� o 
das normas instrumentais, de 
cunho constitucional, do novo 
Municí�pio do Rio de Janeiro, 
ente dotado de indispensa� vel 
autonomia polí�tica, financeira 
e  adminis trat iva .  Quando 
instalado o TCMRJ, a cidade 
do Rio de Janeiro escaparia 
inevitavelmente a�  jurisdiça� o 
da Corte de Contas Estadual. 
Fo i  n e c e s s a� r i o  l i b e r t a r 
previamente o Municí�pio do 
Rio de Janeiro do o� nus de ser 

6. REVISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICI�PIO DO RIO DE JANEIRO, Roteiro Institucional do Tribunal de Contas do Municí�pio do Rio de Janeiro. 
Ano VII, nº 9, novembro de 1990, pa� g 78. 
7. Idem.
8. REVISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICI �PIO DO RIO DE JANEIRO, Assim nasceu o Tribunal. Ano  VI, nu� mero 21 – Novembro de 2000, pa� g 8. 
9. TRIBUNAL DE CONTAS DO RIO DE JANEIRO. Dados Institucionais. Disponí�vel: www.tcm.rj.gov.br em [30/05/2011].
10. TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICI�PIO DO RIO DE JANEIRO. Missa�o e Visa�o do TCMRJ formulados em 2010, informados na Revista Nº 45. Ano 
  VII.
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a capital  federal  do Brasil 
para que o Tribunal de Contas 
municipal pudesse se inserir 
no quadro das instituiço� es 
pu� blicas permanentes, tendo 
se credenciado a�  estima da 
populaça�o contribuinte, convicta 
ao mesmo tempo, que seria 
preciso batalhar diariamente 
pela autonomia, na linha dos 
saudosos Pedro Ernesto, Carlos 
Lacerda, Negra�o de Lima, Chagas 
Freitas e Marcos Tamoio, so�  
para lembrar os falecidos, para 
que a cidade pudesse ser, de 
fato, o que representa para o 
resto do Brasil.”11

Em relaça� o aos marcos histo� ricos, 
objeto de controle externo pelo 
Tribunal de Contas do Municí�pio do 
Rio de Janeiro, podemos destacar a 
construça� o do Sambo� dromo, que foi a 
primeira grande obra fiscalizada pela 

ouvindo que o o� rga� o seria ex-
tinto. Enta� o, a partir de 1985 o 
conselheiro Luiz Alberto Bahia e 
eu fizemos um trabalho junto ao 
Congresso Nacional, em Brasí�lia, 
e a�  Assembleia Legislativa, no 
Estado, para que a Constituinte 
assegurasse sua existe� ncia. A 
Constituiça� o de 1988, enta� o, 
atribuiu aos tribunais de contas 
uma seça� o destacada, a qual 
indica claramente que a titula-
ridade do exercí�cio do controle 
externo cabe a�  instituiça�o parla-
mentar (Congresso Nacional, As-
sembleias Legislativas Estaduais 
ou Ca�maras Municipais).13

Destarte, apo� s as ana� lises sobre o 
histo� rico e a finalidade do Tribunal de 
Contas do Municí�pio do Rio de Janeiro, 
iniciar-se-a�  a ana� lise dos modelos de 
gesta� o, pela modalidade de controle a 
posteriori. 

II – Modelo de Gestão do tcMrJ – controle PosterIor / A Posteriori

Antes de se iniciar a ana� lise do 
conceito de controle externo 
exercido pelos tribunais 
de  contas ,  bem como a 

caracterizaça� o do que seria o modelo 
de gesta� o de controle a posteriori, e�  
importante destacar as atribuiço� es 
dos tribunais de contas elencados 
em nossa Magna Carta o que nos 
permite perceber o quanto nossa atual 
Constituiça� o prestigiou a atuaça� o dos 
o� rga� os de controle, principalmente a 
das cortes de contas.

Assim dispo� e a seça� o I  da CF/88 
mais precisamente em seu artigo 71, 
in verbis:

Art. 71. O controle externo, a 
cargo do Congresso Nacional, 
sera�  exercido com o auxí�lio do 
Tribunal de Contas da Unia� o, ao 
qual compete:

I - apreciar as contas prestadas 
anualmente pelo presidente da 
Repu� blica, mediante parecer 
pre� vio que devera�  ser elaborado 
em sessenta dias a contar de seu 
recebimento;
I I  -  j u l g a r  a s  c o n t a s  d o s 
administradores e  demais 
responsa� veis por dinheiros, 
bens e valores pu� blicos da 
administraça� o direta e indireta, 
inc lu í� das  as  fundaço� e s  e 
soc i edades  i n s t i t u í� d a s  e 
mantidas pelo poder pu� blico 
federal, e as contas daqueles que 
derem causa a perda, extravio 
ou outra irregularidade de 
que resulte prejuí�zo ao era� rio 
pu� blico;
III  -  apreciar,  para fins de 
registro, a legalidade dos atos de 

admissa�o de pessoal, a qualquer 
tí�tulo, na administraça�o direta e 
indireta, incluí�das as fundaço� es 
instituí�das e mantidas pelo 
poder pu� bl ico,  excetuadas 
as nomeaço� es para cargo de 
provimento  em comissa� o , 
bem como a das concesso� es 
de aposentadorias, reformas 
e penso� es ,  ressalvadas  as 
melhorias posteriores que na� o 
alterem o fundamento legal do 
ato concesso� rio;
IV - realizar, por iniciativa pro� pria, 
da Ca�mara dos Deputados, do 
Senado Federal, de Comissa� o 
Te� cnica ou de Inque� rito, inspeço�es 
e auditorias de natureza conta� bil, 
f inance ira ,  orçamenta� r ia , 
operacional e patrimonial, nas 
unidades administrativas dos 

Corte de Contas municipal.
na época da construção da 

Passarela do samba houve diversas 
discussões sobre a necessidade de 
gastos tão vultosos em um local 
de confraternização carnavalesca. 
o depoimento do já mencionado 
conselheiro Jair lins netto assim 
confirma:

“Lembro que foi uma situaça� o 
complicada,  pois na e� poca 
questionava-se a aplicaça� o de 
vultosos recursos pu� blicos num 
projeto carnavalesco. Hoje em dia 
e�  inquestiona� vel a importa� ncia 
do Sambo� dromo.”12

Outro grande marco histo� rico 
destacado pelo conselheiro Jair Lins 
Netto foi a Carta Constitucional de 
1988: 

“A Constituiça� o de 1988, pois, 
colocou o Tribunal em um pata-
mar maior. Antes dela, viví�amos 

11. REVISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICI�PIO DO RIO DE JANEIRO, TCMRJ 30 anos: histo� ria em mosaico. Ano   VII, nº 45, setembro de 2010, 
pa� g 48-49. 
12. REVISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICI�PIO DO RIO DE JANEIRO, TCMRJ 30 anos: histo� ria em mosaico. Ano   VII, nº 45, setembro de 2010, 
pa� g 48-49.
13. Idem.
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Poderes Legislativo, Executivo 
e Judicia� rio, e demais entidades 
referidas no inciso II;
V - fiscalizar as contas nacionais 
das empresas supranacionais 
de cujo capital social a Unia� o 
participe, de forma direta ou 
indireta, nos termos do tratado 
constitutivo;
VI - fiscalizar a aplicaça� o de 
quaisquer recursos repassados 
pela Unia� o mediante conve� nio, 
a c o rd o ,  a j u s t e  o u  o u t ro s 
instrumentos conge� neres, a 
Estado, ao Distrito Federal ou 
a Municí�pio;
VII - prestar as informaço� es 
solicitadas pelo Congresso 
Nacional, por qualquer de suas 
Casas, ou por qualquer das 
respectivas Comisso� es, sobre a 
fiscalizaça�o conta� bil, financeira, 
orçamenta� ria, operacional e 
patrimonial e sobre resultados 
de auditorias  e  inspeço� es 
realizadas;

VIII - aplicar aos responsa� veis, 
em caso de i legalidade de 
despesa ou irregularidade de 
contas, as sanço� es previstas 
em lei, que estabelecera� , entre 
outras  cominaço� es ,  multa 
proporcional ao dano causado 
ao era� rio;
I  - assinar prazo para que o 
o� rga� o ou entidade adote as 
provide� ncias necessa� rias ao 
exato cumprimento da lei, se 
verificada ilegalidade;
  - sustar, se na� o atendido, a 
execuça� o do ato impugnado, 
comunicando a  dec isa� o  a�  
Ca� mara dos Deputados e ao 
Senado Federal;
 I - representar ao poder com-
petente sobre irregularidades 
ou abusos apurados.
§ 1º - No caso de contrato, o 
ato de sustaça� o sera�  adotado 
diretamente pelo Congresso 
Nacional, que solicitara� ,  de 
imediato, ao Poder Executivo, 

as medidas cabí�veis.
§ 2º - Se o Congresso Nacional 
ou o Poder Executivo, no prazo 
de noventa dias, na� o efetivar as 
medidas previstas no para� grafo 
anterior, o tribunal decidira�  a 
respeito.
§ 3º - As deciso� es do tribunal de 
que resulte imputaça�o de de� bito 
ou multa tera� o efica� cia de tí�tulo 
executivo.
§ 4º - O tribunal encaminhara�  ao 
Congresso Nacional, trimestral 
e anualmente, relato� rio de suas 
atividades.
Diante de tantas atribuiço� es, os 

tribunais de contas dete�m diversos 
mecanismos para exercer o controle 
externo das receitas e  despesas 
pu� blicas, previstos no texto normativo 
maior da ordem jurí�dica nacional, 
conforme se pode extrair dos incisos 
do artigo 71 transcrito acima. Assim 
sendo, nas cortes de contas, prevalece 
o controle a posteriori dos atos da 
Administraça� o. 

“
”

Quando o TCMRJ entende que determinada operação não foi 
realizada dentro dos ditames legais, elabora alertas, determinações 
e recomendações para que não hajam reincidências e para que as 
mesmas sejam atendidas no exercício financeiro posterior. 
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Importante e�  a contribuiça� o dada 
por Pedro Roberto Decomain que 
assim leciona:14

“Entre no� s, pore�m, a atuaça�o dos 
tribunais ou conselhos de contas 
esta�  fortemente orientada no 
sentido de realizar-se depois 
de consumada a despesa. Essa 
e�  a situaça� o no que tange, para 
citar apenas dois exemplos, 
ao exame das contas anuais 
do Executivo, e tambe� m dos 
demais  responsa� veis  pela 
gesta� o de quaisquer recursos 
pu� blicos (CRFB/88, art. 71, I e 
II). Deve-se observar tambe�m 
as atividades de verificaça� o 
de legalidade e subsequente 
registro, em sendo caso, dos 
atos de admissa�o, aposentadoria 
ou reforma de pessoal ,  ou 
concessa� o de penso� es a seus 
dependentes (CRFB/88, art. 71, 
III), acontece depois que tais 
atos sa� o praticados.”
Dessa forma, o controle posterior, 

mais comum na forma de atuaça� o 
dos tribunais de contas, e�  claramente 
representado nos incisos I e II do 
artigo 71 da CRFB/88, atrave� s do 
julgamento e apreciaça� o das contas 
dos administradores. 

No caso especí�fico do Municí�pio 
do Rio de Janeiro,  o tribunal de 
contas, quando atua no modelo de 
controle posterior, analisa as receitas 
e despesas pu� blicas realizadas pela 
municipalidade.

Nessa esteira, importante trazer a�  
baila o estudo realizado pelo TCMRJ 
das contas de governo do exercí�cio 
de 2009, onde o tribunal analisou 
todos os procedimentos adotados pelo 
Executivo apreciando sua legalidade, 
moralidade e eficie� ncia na aplicaça� o 
dos recursos pu� blicos. 

Quando o TCMRJ entende que 
de terminada  operaça� o  na� o  fo i 
realizada dentro dos ditames legais, 
elabora alertas,  determinaço� es e 
recomendaço� es para que na� o hajam 

contas do governo do exercí�cio de 
2009, foram destacados 4 (quatro) 
alertas, 1 (uma) determinaça� o e 42 
(quarenta e duas) recomendaço� es. 

Destas recomendaço� es, a que mais 
chama a atença�o no documento do estudo 
das contas de governo foi a mencionada 
na Recomendaça� o 34, qual seja: “Que 
as despesas com recursos oriundos 
das multas de tra� nsito atendam 
ao disposto no art. 320 do Co� digo 
Nacional de Tra� nsito (subitem 2.9.2 e 
fls. 274/275).”

Assim dispo� e o artigo 320 do 
Co� digo Nacional de Tra� nsito invocado 
pelo TCMRJ:

Art. 320. a receita arrecadada 
com a cobrança das multas 
de tra� nsito será aplicada, 
exclusivamente, em sinali-
zação, engenharia de tráfe-
go, de campo, policiamento, 
fiscalização e educação de 
trânsito.
Para� grafo u� nico. O percentual 
de cinco por cento do valor das 
multas de tra� nsito arrecadadas 
sera�  depositado, mensalmente, 
na conta de fundo de a�mbito 
nacional destinado a�  segurança 
e educaça� o de tra� nsito.
O mais interessante e�  que, ale�m de 

alertar para o efetivo cumprimento da 
Lei nº 9.503/97 (Co� digo Nacional de 
Tra� nsito), o tribunal atua no papel de 
pressionar o Executivo a exercer com 
mais eficie� ncia uma Polí�tica Pu� blica 
de Tra� nsito, buscando uma melhor 
sinalizaça� o, engenharia de tra� fego, de 
campo, policiamento, fiscalizaça� o e 
educaça� o de tra� nsito, o que refletira�  
diretamente na vida dos cidada� os que 
tera� o maior segurança e informaça� o 
sobre o tema, caso o recurso pu� blico 
seja aplicado conforme sua destinaça� o 
prevista em lei.

A�  guisa de conceituaça� o e maior 
concretude sobre o tema torna-se 
imperioso ressaltar os ensinamentos de 
Luiz Bernardo Dias Costa que brilhantemente 
asseverou acerca do controle posterior 

“

”

No caso dos 
tribunais de 
contas, por 
serem órgãos 
autônomos, a 
independência 
dos poderes 
torna sua 
atuação mais 
efetiva.

reincide� ncias e para que as mesmas 
sejam atendidas no exercí�cio financeiro 
posterior. 

No exercí� cio seguinte, atrave� s 
desse mesmo estudo minucioso das 
contas do prefeito, o tribunal podera�  
dec larar  a  recomendaça� o  como 
atendida (RA), ou com argumentos 
acatados (AA); atendidas parcialmente 
ou em andamento (AP); na� o atendida 
(NA), ou declarar a sua reincide� ncia 
(REINC).15 

Mediante esse trabalho, o TCMRJ 
induz o administrador a ter maior 
responsabilidade e zelo pelos recursos 
pu� blicos, provenientes do pagamento 
de impostos pelos cidada�os, atendendo 
os dispositivos legais e aplicando-os 
com maior eficie� ncia.

No estudo acima, de ana� lise das 

14. DECOMAIN, Pedro Roberto. Tribunais de Contas no Brasil. Sa�o Paulo: Diale� tica, 2006, p. 179. 
15. CONTAS DE GOVERNO, Exercí�cio 2009. Tribunal de Contas do Municí�pio do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2010.
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exercido pelos tribunais de contas:16

“O controle posterior ocorre 
apo� s a efetivaça�o do ato prati-
cado em face da atividade admi-
nistrativa desempenhada, com 
o objetivo de proceder a uma 
abrangente avaliaça�o quanto a 
sua legalidade, legitimidade e 
economicidade, visando promo-
ver a sua aprovaça�o; de reve� s, 
encontrando-se falhas, ví�cios e 
erros, devem ser adotadas medi-
das que visem sanea� -los, quando 
possí�vel, ou se proceder ao seu 
desfazimento.”

Nesse diapasa�o, no exercí�cio anual 
de ana� lise das contas de governo, o 
tribunal de contas exerce papel de 
extrema releva� ncia, fazendo cumprir 
a s  nor m a s  pr e v i s t a s  em no s s o 
ordenamento, bem como atuando com 
uma posiça�o de equilí�brio, favorecendo 
o Estado Democra� t ico de Direito, 
numa verdadeira caracterizaça� o da 
Teoria dos “Freios e Contrapesos” 
ou conforme a Doutrina americana 
“Checks and Balances”.

O exemplo t raz ido a�  colaça� o 
do artigo 320 do Co� digo Nacional 
de Tra� nsito ref lete com extrema 

felic idade a contr ibuiça� o t razida 
pela Emenda Constitucional nu� mero 
19/98 que adicionou aos princí�pios da 
Administraça� o Pu� blica, do artigo 37 
da CRFB/88, o Princí�pio da Eficie�ncia. 

Com a recomendaça� o feita pelo 
o� rga� o de controle, enfatizando que os 
recursos provenientes das multas de 
tra� nsito devam atender ao disposto 
no comando normativo 320 do CTB, 
o TCMRJ esta� , a�  luz do caso concreto, 
atendendo ao disposto no caput do 
artigo 37 da Constituiça� o Federal em 
uma verdadeira aplicaça�o do Princí�pio 
da Eficie� ncia.

III – Modelo de Gestão do tcMrJ – controle concoMItante

O controle concomitante, 
tambe� m conhecido como 
sucessivo, se materializa 
principalmente no acompa-

nhamento da execuça�o de contratos que 
a administraça� o pu� blica celebra. Uma 
vez firmado um contrato administra-
tivo o controle dos gastos passa a ser 
paralelo ao andamento de uma obra, 
por exemplo.

 Os tribunais de contas agora na� o 
exercem o controle somente de forma 
posterior, isto e� , apo� s a efetivaça� o do 
ato praticado, conforme salientado no 
capí�tulo anterior. 

Nesse momento, o TCMRJ, para 
fixar ana� lise na particularidade dessa 
corte de contas, faz o acompanhamento 
das va� rias fases do procedimento de 
licitaça� o, objetivando preservar a sua 
formalidade prevista em lei, visando 
garantir a fiel execuça� o do contrato. 
Para tanto, apo� s a publicaça� o do 
certame, analisa se esta�  sendo dada 
a publicidade dos atos, amplamente 
necessa� ria nesse procedimento, bem 
como a busca de manter a igualdade 
entre os licitantes, e se esta� o sendo 
respeitados os preços de mercado. 

Dentre os exemplos de controle 
concomitante podemos destacar, a 
realizaça� o de auditorias externas, 
que va� o acompanhar in loco se esta� o 

sendo cumpridas todas as condiço� es 
avençadas, como por exemplo, se os 
quantitativos correspondentes e a 
execuça� o do serviço nas condiço� es 
estabelecidas no projeto ba� sico esta� o 
sendo cumpridas fielmente. 

Outro, seria o acompanhamento 
da execuça� o orçamenta� ria, para esta-
belecer se estara� o, ao final do exercí�-
cio, sendo cumpridos os dispositivos 
constitucionais e legais (artigo 212 
da CRFB/88 no tocante a gastos com 
a manutença� o e desenvolvimento 
do ensino, e dispositivos relativos a�  
Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei 
Complementar nº 101/2000, limite 
de despesa com pessoal e encargos, 
especialmente). 

Nos exemplos acima citados pode-
se extrair a grande contribuiça� o 
dada pelos tribunais de contas por 
meio desta modalidade de controle 
concomitante. 

Se em uma auditoria externa 
restar caracterizado, no momento 
da visita,  algum tipo de ví� cio ou 
desvirtuamento de algum dispositivo 
contratual, os auditores apresentara� o 
relato� rios consubstanciados para que 
o conselheiro relator do processo 
encaminhe, ao Plena� rio da Corte, voto 
sobre as provide�ncias a serem tomadas 
pelo gestor para exato cumprimento 

da lei,  das normas e do contrato 
firmado. 

Dentre as penalidades a serem 
adotadas esta� o a imposiça� o de multa 
por descumprimento do contrato, ou 
ate�  mesmo, em casos mais graves, a sua 
paralisaça� o ate�  que sejam sanadas as 
impropriedades.

A atuaça� o do TCMRJ, por meio 
do controle concomitante dos atos 
a d m i n i s t ra t ivo s ,  c o m o  s e  p o d e 
perceber dos exemplos destacados 
anteriormente, caminha na direça� o 
da busca de uma maior eficie� ncia 
nas aplicaço� es dos recursos pu� blicos, 
evitando gastos excessivos e distorço� es 
dos contratos administrativos. 

Por isso,  essa modalidade de 
controle tem alcançado mais espaço na 
atuaça� o da Corte de Contas municipal, 
em virtude de possibilitar uma correça�o 
de algum ato administrativo contra� rio 
aos ditames legais, antes mesmo desse 
ato se consumar. Isso implica em um 
controle mais incisivo, possibilitando 
um alcance maior da eficie� ncia e 
efica� cia dos contratos administrativos, 
possibilitando melhores resultados 
na gesta� o pu� blica do municí�pio, isto 
e� ,  maior efetividade das despesas 
pu� blicas.

O sempre festejado Mestre do 
Direito Administrativo, que a todos 

16. COSTA, Luiz Bernardo Dias. Tribunal de Contas, Evoluça�o e Principais atribuiço� es no Estado Democra� tico de Direito. Prefa� cio de Romeu Felipe Bacellar 
Filho. Belo Horizonte: Editora Fo� rum, 2006, p. 55. 
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encanta com sua clareza e precisa� o 
em suas aferiço� es acerca do Direito 
Pu� blico, Diogo de Figueiredo Moreira 
Neto destaca em sua obra, “Quatro 
Paradigmas do Direito Administrativo 
Po� s-Moderno”,  a  importa� ncia da 
eficie� ncia dos atos administrativos 
e dos resultados da Gesta� o Pu� blica, 
sena� o vejamos:17

“Na� o mais, tampouco, aceita 
como simplesmente referida a�  
eficie�ncia econo�mica, entendida 
como o incremento da produça�o 
de bens e serviços, com reduça�o 
de insumos e aumento de lucros, 
mas, com outra e mais ampla 
percepça�o, como a que produz 
um complexo de resultados em 
benefício da sociedade – portanto, 
uma eficiência socioeconômica – 

um conceito hí�brido, que consiste 
em produzir bens e serviços de 
melhor qualidade o mais ra� pido, 
na maior quantidade possí�vel 
e com os menores custos para 
a sociedade, para efetivamente 
atender as suas necessidades 
cada vez mais demandantes.”
Ainda mais precisa, foi a relaça� o 

estabelecida por Diogo de Figueiredo 
entre Eficie�ncia e Resultados da Gesta� o 
Pu� blica, tal qual o modelo de controle 
concomitante vem possibilitando cada 
vez mais no cotidiano da gesta�o carioca. 
O autor assim destaca em sua obra:18

“(...) a eficie�ncia na conduça�o dos 
interesses pu� blicos merece na� o 
apenas ser constitucionalmente 
enunciada, como de fato o e�  (art. 
37, CF), mas ser interpretada 

c o m o  u m  m a n d a m e n t o 
constitucional inafastável, de 
modo que o devido processo 
legal, por meio do qual se realiza 
a gesta�o pu� blica, a aparelhe com 
os meios te� cnicos (tais como 
í�ndices, para� metros, prazos, 
verificaço� es etc.) necessa� rios 
para  que e la  venha a  ser 
controlada em todas suas fases, 
até a efetiva realização dos 
resultados.”
Nesse sentido, apo� s a demonstraça�o 

dos exemplos de controle concomitante, 
bem como o modus operandi pelo qual 
e�  feito, respaldado pelo Ilustre Diogo 
de Figueiredo Moreira Neto, podemos 
perceber o quanto essa modalidade 
contribui para a busca da eficie� ncia, 
efica� cia dos atos administrativos.

17. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Quatro Paradigmas do Direito Administrativo Po� s-Moderno. Belo Horizonte: Editora Fo� rum, 2008, p. 103.
18. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Quatro Paradigmas do Direito Administrativo Po� s-Moderno. Belo Horizonte: Editora Fo� rum, 2008, p. 126.
19. MONTEBELLO, Marianna. Os Tribunais de Contas e o Controle das Finanças Pu� blicas. Monografia apresentada a�  graduaça�o em Direito pela Pontifí�cia 
Universidade Cato� lica do Rio de Janeiro. 1998. p. 20,21.
20. Dados coletados do endereço eletro� nico do Tribunal de Contas do Municí�pio do Rio de Janeiro, www.tcm.rj.gov.br. 

IV – estudo de caso – aPlIcação do Modelo de controle concoMItante – PossIbIlIdade de MaIor 
eFIcIêncIa nos resultados da Gestão PúblIca MunIcIPal

O controle concomitante e�  
um modelo importado das 
naço� es que na� o seguem 
o para� metro france� s de 

tribunais de contas, e sim de auditorias 
externas, como nos paí� ses anglo-
saxo� es.19

Inglaterra, Estados Unidos da 
Ame� rica, Austra� lia e Nova Zela� ndia 
seguem o referido sistema. 

A desvantagem das auditorias 
nesses paí�ses e�  que elas apenas atuam 
quando provocadas pelas casas legis-
lativas respectivas na� o tendo atuaça� o 
auto� noma, na� o podendo, por conse-
que� ncia, agir de forma sistema� tica. 

No caso dos tribunais de contas, ao 
contra� rio, por serem o� rga�os auto� nomos, 
a independe�ncia dos poderes torna sua 
atuaça� o mais efetiva.

Alguns exemplos podem ser citados 
na ana� lise de alguns processos de 
auditoria do Tribunal de Contas do 
Municí�pio do Rio de Janeiro:20

1. Área de pessoal

1.1. análise dos procedimentos 
e dos sistemas para elaboração da 
folha de pagamento da administração 
direta;

Apo� s a ana� l ise do sistema de 
pagamento de pessoal e o seu cruzamento 
com dados dos servidores, foram 
detectadas inu� meras inconsiste� ncias 
que, apo� s sua correça� o, levaram a�  
economia significativa dos gastos a 
serem efetivados e, em alguns casos, 
na devoluça� o ao Tesouro de quantias 
recebidas de forma indevida.

Por meio do controle concomitante 
exercido na a� rea de pessoal, o tribunal 
acompanha o ingresso de aprovados em 
concurso pu� blico para verificaça� o da 
sua inclusa� o na folha de pagamento. 

Outra forma de acompanhamento 
sucessivo e�  a verificaça� o minuciosa 
para controle do teto salarial dos 
servidores, lembrando que no caso 

do municí�pio do Rio de Janeiro o 
paradigma e�  o prefeito.

E ainda, ana� lise dos contracheques 
dos servidores pu� blicos e o controle 
de todas as verbas relativas a trie� nio, 
gratificaço� es e horas extras. Caso 
encontradas inconsiste� ncias,  sa� o 
realizadas imediatas correço� es, a fim 
de se evitar a propagaça�o no tempo das 
irregularidades.

2. Área de prestação de serviços 

2.1. análise da execução dos serviços 
de limpeza e higiene em diversos 
órgãos do município;

Verificaça�o da qualidade inferior dos 
insumos utilizados pelas prestadoras 
de serviços, bem como da ause� ncia 
sistema� tica de parte dos quadros 
funcionais aos locais de trabalho 
acarretando, desde enta� o, um maior 
controle por parte dos responsa� veis 
pela fiscalizaça� o do contrato, com as 
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respectivas devoluço� es de pagamentos 
irregulares.

Um exemplo desse controle feito 
pelo TCMRJ foi a inspeça� o realizada 
relativa a compras de insumos de 
limpeza e higiene. A partir da verificaça�o 
da qualidade inferior dos insumos 
adquiridos aos contratados, procedeu-
se a devoluça�o dos valores excedentes 
feitos por meio de descontos em faturas 
posteriores.

Caso na� o fosse feita a inspeça� o 
pela corte de contas, os materiais 
possivelmente ja�  teriam sido utilizados, 
o que impossibilitaria a caracterizaça� o 
da irregularidade.

3. Área de obras

3.1- acompanhamento mensal da 
execução de determinadas obras 

escolhidas a partir da análise de 
matriz de risco;

Verificaça� o do contrato, projeto, 
termo de refere� ncia e orçamentos e a 
execuça� o fí�sica das obras, no sentido 
de se evitar colocaça� o de materiais 
inferiores ao contratado, bem como da 
sua evoluça� o, baseada no cronograma 
fí�sico-financeiro, possibilitando, desta 
forma, que as irregularidades sejam 
corrigidas antes da superaça� o das 
etapas do empreendimento.

Este caso em particular talvez 
seja o exemplo mais emblema� tico 
de demonstraça� o da importa� ncia 
do controle concomitante. Iniciada 
determinada obra com o respectivo 
controle sucessivo exercido pelo 
Tribunal de Contas do Municí�pio do 
Rio de Janeiro, assim que constatada 
alguma irregularidade, imediatamente 

e�  elaborado relato� rio consubstanciado 
que aponta quais sa�o as incongrue�ncias. 
Esse documento e�  enviado ao gestor 
a fim de que se possa corrigir os 
problemas. 

Um exemplo  da  a tuaça� o  do 
TCMRJ nesta seara foi a ana� lise do 
cronograma de andamento das obras 
da TRANSOESTE (corredor expresso 
para BRT). Nas auditorias realizadas 
ve r i f i c o u - s e  q u e  d e t e r m i n a d o s 
i t e n s  fo ra m  m e d i d o s  a c i m a  d o 
quantitativo constante do orçamento. 
Consequentemente foi elaborado 
relato� rio consubstanciado, sendo 
prontamente submetido ao Plena� rio 
da Corte para que fossem tomadas as 
provide� ncias necessa� rias.

Neste caso, o o� rga�o responsa� vel pela 
obra foi notificado das irregularidades 
e solucionou as impropriedades.

“
”

          Faz-se mister uma equipe cada vez maior de profissionais 
devidamente qualificados, para que seja alcançada uma maior 
eficiência nas aplicações de recursos e controle dos gastos públicos. 
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Caso na� o  fosse  real izado um 
controle paralelo a�  execuça� o da obra, 
possivelmente na� o se conseguiria 
caracter izar  as  inconsiste� nc ias . 
Somente depois da obra finalizada 
e�  que se daria o controle.  Nesse 
caso, torna-se muito mais complexo 
e custoso realizar correço� es dos 
equí�vocos.

4. Visitas às escolas

4.1- levantamento das deficiências, 
no que diz respeito às instalações 
como um todo, corpo docente e 
discente, merenda escolar, quadra 
de esportes etc.

 Ap re s en t a ç a� o  a o s  a l uno s , 
professores, merendeiras e diretora 
de PowerPoint sobre o que e�  o TCMRJ 
e qual a importa� ncia da participaça� o 
da sociedade (controle social) na 
fiscalizaça� o dos recursos pu� blicos, 
apresentaça� o de questiona� rios aos 
alunos,  professores,  diretores e 
pais de alunos para sistematizar 
indicadores que, com o relato� rio, 
sera� o disponibilizados ao gestor para 
aprimoramento e maior efetividade 
das polí�ticas pu� blicas do municí�pio.

Um exemplo importante a ser 
destacado fo i  a  v is i ta  a�  Escola 
Municipal Ministro Edgard Romero 
( M a d u re i ra ) .  Fo ra m  d e te c t a d a s 
instalaço� es ruins, incompatí�veis com 
a atividade desempenhada pela escola. 
Apo� s o controle in loco exercido pelo 
TCMRJ, os problemas nas instalaço� es 
foram sanados, possibilitando melhor 
conforto para os alunos.

Outro  t raba lho  in teressante 
desenvolvido quando das visitas a� s 
escolas municipais foi o controle da 
merenda escolar, estabelecendo o 
consumo da mesma pelos alunos em 
relaça� o a�  se� rie que estudam. Atrave� s 
deste estudo, chegou-se a�  conclusa� o de 
que metade dos estudantes da se� tima, 
oitava e nona se� rie na� o faziam suas 
refeiço� es na escola. 

A partir desta constataça� o  foi 

Mediante visita a�s APAs do Morro da 
Babilo� nia e Sa� o Joa� o constatou-se que a 
presença da populaça�o urbana nas a� reas 
de proteça� o ambiental representa uma 
grande ameaça para a sobrevive� ncia 
de ambas, em virtude da desenfreada 
ocupaça� o das encostas, resultando em 
invaso� es e desmatamentos em locais 
protegidos.

Por meio deste trabalho, a corte 
de contas constatou os problemas e 
indicou-os ao gestor para que as irre-
gularidades fossem sanadas. 

Desta forma, o TCMRJ, mediante os 
exemplos supramencionados e confor-
me destaca o Excelentí�ssimo Senhor 
Presidente daquela Corte, conselheiro 
Thiers Montebello, “vem modernizando 
sua atuaça�o com a disponibilizaça�o para 
a sociedade carioca de sua Ouvidoria 
(contato atrave� s do telefone 0800-
2820-486, ou atrave� s do site www.tcm.
rj.gov.br) onde inu� meras denu� ncias e 
pedidos de informaço� es sa� o encami-
nhadas e prontamente verificadas e 
respondidas ao autor, tornando-se mais 
um veí�culo do ta� o propagado e incenti-
vado controle social.”21

Outra ferramenta que comprova a 
importa�ncia do controle concomitante 
que o conselheiro presidente, apresenta 
e�  a assinatura de diversos acordos 
de cooperaça� o  e  conve� nios com 
diversas instituiço� es como: Tribunal 
de Contas da Unia�o, Receita Federal do 
Brasil, Controladoria Geral da Unia� o, 
Ministe� rio Pu� blico Federal, Ministe� rio 
Pu� blico Estadual, Polí� cia Federal, 
Comissa� o de Fiscalizaça� o e Controle 
do Congresso Nacional, Tribunal de 
Contas do Estado, dentre outros atores, 
que trocam informaço� es e traçam 
estrate� gias conjuntas, no sentido do 
acompanhamento das obras e  despesas 
decorrentes da preparaça�o para a Copa 
do Mundo de 2014 e das Olimpí�adas 
de 2016. 

Esta aça�o conjunta e em tempo real 
(controle concomitante) vem evitando 
retrabalhos, prevença� o de desvios e 
principalmente, uma verdadeira força 

“

”

Mediante 
o controle 
concomitante 
ou sucessivo, o 
Tribunal de Contas 
do Município do 
Rio de Janeiro 
inaugura um novo 
paradigma em seu 
papel de órgão 
controlador das 
despesas públicas.

possí�vel alocar melhor os recursos 
destinados a�  compra de merenda 
escolar, tornando mais eficiente os 
gastos para este fim.

5. Visitas às aPas 
(Áreas de Proteção ambiental)

5.1- Verificação das condições 
físicas do local;

Mapeamento de invaso� es, degra-
daça� o da proteça� o natural do local, 
despejo, acu� mulo de lixo e ause� ncia de 
marcaça� o para os limites da APA sa� o 
as principais irregularidades detec-
tadas, cujo relato� rio consubstanciado 
e�  encaminhado ao gestor solicitando 
correço� es e seu consequente monito-
ramento para avaliar as provide� ncias 
adotadas. 

21. Trecho de entrevista realizada com o Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Municí�pio do Rio de Janeiro, Thiers Montebello. Entrevista 
realizada em 11/11/2011.
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tarefa ine� dita na histo� ria da repu� blica 
brasileira, de diversos o� rga�os, de todas 

as esferas e poderes constituí�dos para 
proteça� o dos interesses do paí�s, dos 

estados e municí�pios e, sobretudo, de 
toda a sociedade. 

conclusão

A constataça� o que se observa com este trabalho e�  a de 
que, mediante o controle 
concomitante ou sucessivo, 

o Tribunal de Contas do Municí�pio 
do Rio de Janeiro inaugura um novo 
paradigma em seu papel de o� rga� o 
controlador das despesas pu� blicas.

Mediante uma aça� o mais incisiva 
na busca pela maior eficie� ncia na 
aplicaça� o dos recursos pu� blicos, prima 
pelo alcance de melhores resultados 
na gesta� o municipal, possibilitando 
um melhor desenvolvimento de nossa 
Cidade Maravilhosa em um momento 
ta� o importante quanto o que vivemos, 
sobretudo pela vinda dos grandes 
eventos mundiais esportivos, tais 
como a Copa do Mundo de 2014 e as 
Olimpí�adas de 2016.

Na entrevista com o ilustre conse-
lheiro Thiers Montebello, dentre todos 
os ensinamentos que pude absorver, um 
comenta� rio me tocou.

Disse ele: “Leonardo amigo, todo 
este trabalho, com todos os resultados 
alcançados, na� o seria possí�vel sem o 
constante treinamento e qualificaça� o 

dos servidores da Secretaria Geral de 
Controle Externo, requisito essencial 
para qualquer instituiça� o que queira 
primar pela efetividade de sua atuaça�o. 
E um dos instrumentos mais importantes 
dessa qualificaça� o foi o treinamento 
de 120 (cento e vinte) auditores no 
MPA (Master Public Administration) 
ministrado nos anos de 2001 e 2002, 
nas depende� ncias desta corte, por 
ningue�m menos do que a sua Fundaça�o 
Getu� lio Vargas. Fico imensamente feliz 
por ver que todos os nossos esforços 
esta� o sendo vistos e apreciados tanto 
pela Academia, que e�  o seu e inu�meros 
outros casos, como pela populaça�o da 
cidade mais maravilhosa do mundo. 
Na�o me agradeça; o TCMRJ representado 
pelos seus conselheiros e servidores e�  
que agradecem esta oportunidade de 
mostrar uma vez mais o nosso tribunal 
e o seu trabalho”.

Tal comenta� rio, com a mais pura 
certeza, foi o ponto alto deste presente 
estudo. Ao ouvir de uma autoridade 
pu� blica de minha cidade a valorizaça�o 
da instituiça�o pela qual estou prestes a 
me formar me deixa ainda mais convicto 

de que fiz a escolha certa de onde fazer 
minha graduaça�o. 

Como cidada�o fluminense e carioca 
fico ainda mais feliz e esperançoso 
quando exemplos como os citados 
pelo presidente representam maior 
responsabilidade pela coisa pu� blica, algo 
ta� o ausente nas instituiço� es pu� blicas 
brasileiras atualmente.

Outro diagno� stico que se pode 
extrair com este trabalho e�  que, para se 
realizar um bom controle concomitante, 
principalmente no atual contexto vivido 
pelo Rio de Janeiro faz-se mister uma 
equipe cada vez maior de profissionais 
devidamente qualificados, conforme 
enfatizou o Conselheiro Presidente do 
TCMRJ, para que seja alcançada uma 
maior eficie� ncia nas aplicaço� es de 
recursos e controle dos gastos pu� blicos. 

Uma preocupaça�o pessoal e�  o novo 
regime de contrataça�o pu� blica (Regime 
Diferenciado) a ser implementado para 
a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos 
Olí�mpicos de 2016. Ate�  que ponto esse 
novo me� todo podera�  comprometer uma 
forma mais incisiva de controle? Mas isso 
e�  objeto de um pro� ximo estudo.
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Lei de Acesso à Informação
Uma nova lei, um novo sol
e uma nova esperança

Valdecir Fernandes Pascoal
Vice-Presidente do TCE/PE
II Vice-Presidente da Atricon

Passados mais de cem anos 
da Proclamaça�o da Repu� blica, 
p o u c o  m a i s  d e  v i n te  d a 
redemocratizaça�o do paí�s e doze 

da aprovaça�o da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, o dia “16 de maio de 2012” –  data 
em que entra em vigor a Lei Federal nº 
12.527, conhecida como a Lei de Acesso 
a�  Informaça�o –  tambe�m se prenuncia 
como um marco histo� rico.

Trata-se de um fato ta�o grandioso que 
propiciou um encontro memora�vel entre 
a república e a democracia, acontecido 
numa cidade chamada constituição, 
no Estado mais importante da Naça�o: 
cidadania.

A república estava feliz da vida, 
porquanto, a partir da vige� ncia da 
nova lei, que estabelece, como regra, 
a obrigaça� o de os o� rga� os e poderes 
pu� blicos divulgarem todos os dados e 
documentos de natureza pu� blica, ale�m 
de prestarem tempestivamente, sob 

pena de sança�o, informaço�es solicitadas 
por qualquer cidada� o, o futuro dela, 
república, e o de suas tre� s filhas – 
prestação de contas, transparência e 
eficiência, conhecidas no estrangeiro como 
“as tre�s accountabilities” – apontava para 
dias bem mais promissores. Ela enfatizava 
que o dever de informar ao povo e de dar 
publicidade aos documentos, ressalvados 
os sigilos previstos na norma, teria como 
conseque�ncia a melhoria da qualidade da 
gesta�o e a diminuiça�o da corrupça�o, na�o 
obstante estar ciente dos desafios iniciais 
para a implementaça�o da lei em ní�vel 
nacional. Comparava a� claridade solar os 
efeitos das novas regras, que viriam para 
alumiar verdadeiras cavernas burocra� ticas, 
numa alusa�o ao mito plato�nico e a� ce� lebre 
frase do juiz americano, Louis Brandeis, 
para quem “Nas coisas públicas, o melhor 
detergente é a luz do sol”.  

A democracia na�o parecia menos 
empolgada, pois sabia que, depois de 
ter vivido quase todo o se� culo passado 
sentindo duros e crue� is golpes em seu 
corpo e “comendo o pa�o que a falta de 
liberdade amassou”, experimentaria 
outra realidade, ja�  que a nova lei lhe 
permitiria, enfim, trocar as antigas 
encruzilhadas e veredas por verdadeiras  
avenidas de acesso sobre o quanto se 
arrecadou em tributos, como foram 
aplicados e quais os resultados das 
polí� ticas pu� blicas financiadas pelo 
dinheiro do seu filho u� nico: cidadão.  
A democracia, apresentando sinais 
de maturidade, na� o estava ansiosa. 
Sabia, a partir da experie�ncia de seus 
antepassados, que, em algumas quadras 
da histo� ria, “esperar pode ser saber” e 
que, por isso, a plenitude do processo 
na�o viria da noite para o dia. Ainda assim 
estava confiante de que a sua principal 
força – o voto livre –  passaria a ser mais 
consciente e efetiva, a�  medida que o 
cidada�o estivesse municiado de dados 
claros e objetivos sobre o comportamento 

daqueles que administram os recursos 
em seu nome. Para tanto, fez questa�o de 
registrar que contaria com o exemplo 
e o apoio fundamental dos o� rga� os de 
controle, em especial dos tribunais de 
contas, por serem detentores legais de 
informaço� es e dados referentes a toda 
administraça�o pu� blica.

O clima do encontro era, de fato, 
de muito otimismo. O atual contexto 
de pujança econo�mica vivido no Brasil 
aliado a avanços legais e institucionais 
relevantes conferiram ao nosso paí�s as 
condiço� es objetivas para galgar “um 
novo lugar ao sol” no concerto das 
naço� es desenvolvidas. Mas, na hora 
exata da despedida, houve um momento 
de sile� ncio reflexivo. república e 
democracia chegaram a�  conclusa� o 
de que sem uma verdadeira revoluça�o 
da educaça�o e uma profunda reforma 
polí�tico-eleitoral, especialmente em 
relaça�o a�s regras de financiamento das 
campanhas, o progresso econo�mico e 
um ordenamento jurí�dico moderno, 
conquanto fundamentais, na� o seriam 
suficientes para se atingirem os sonhados 
cimos luminosos.

A� quela altura, as duas, paradas 
defronte do Pavilha� o Nacional, em 
uní�ssono, ressaltaram que o lema 
positivista que, nos idos de 1889, inspirara 
os fundadores da Repu� blica precisava 
urgentemente de uma companheira 
imprescindí�vel. Começaram enta� o a 
construir o que seria a nossa nova 
“bandeira de luta”. O novo emblema 
inscrito na faixa central da nova Fla�mula, 
fonte de inspiraça� o para as aço� es 
de gestores, políticos, controladores, 
empresários, profissionais liberais e 
de todos os cidadãos, passaria a ser: 
ética, ordem e progresso. Em seguida, 
caminhando juntas, a passos largos, 
saí�ram para novas misso� es, declamando 
os histo� ricos versos de Bilac: “salve, lindo 
pendão da esPerANÇA...”. Salve!
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Potencial econômico-financeiro 
dos municípios do Estado 
do Rio de Janeiro

Roberta Montello Amaral*
Doutora em Engenharia de Produção (PUC-Rio)
Especialista em Controle Externo (FGV) e Finanças (IBMEC) 
Servidora do TCE-RJ

Verificar a evolução e investigar a base de 
dados formada pelos indicadores financeiros 
apresentados nos estudos socioeconômicos dos 
municípios do Estado do Rio de Janeiro, além de 
destacar uma série de contas públicas que, com 
um controle adequado, podem trazer benefícios 
em termos de avaliação socioeconômica para o 
Estado, é o objetivo deste trabalho, realizado pela 
especialista em controle externo e finanças, e 
servidora do TCE/RJ, Roberta Montello Amaral.

A atividade fim do Tribunal de Con-
tas do Estado do Rio de Janeiro, 
TCE-RJ, conforme sua pro� pria 
definiça�o e� : “Apreciar as contas 

prestadas anualmente pelo governador do 
estado e pelos prefeitos municipais; julgar 
as contas dos responsa�veis por bens e va-
lores pu� blicos das unidades dos poderes 
do estado e dos municí�pios - exceto o do 
Rio de Janeiro, cujo o� rga�o fiscalizador e�  o 
Tribunal de Contas do Municí�pio (TCMRJ), 
das entidades da administraça�o indireta 
e dos fundos; e as contas daqueles que 
derem causa e perda, extravio ou outra ir-
regularidade de que resulte dano ao era� rio; 
exercer a fiscalizaça�o conta�bil, financeira, 
orçamenta� ria, operacional e patrimonial 
nas unidades dos poderes do estado e dos 
municí�pios e das demais entidades referi-

das no item anterior; apreciar, para fins de 
registro, a legalidade dos atos de admissa�o 
de pessoal na administraça�o pu� blica, bem 
como a dos atos de concesso�es de aposen-
tadorias, reformas e penso�es.”

A partir da apreciaça�o das contas, 
o pro� prio TCE-RJ calcula uma se� rie de 
indicadores que sa� o disponibilizados, 
atrave� s dos estudos socioecono�micos, 
para a sociedade.  A ana� lise e avaliaça�o 
destes indicadores pode fornecer uma 
se� rie de concluso�es.  Assim, o objetivo deste 
trabalho e�  verificar a evoluça�o e investigar 
a base de dados formada pelos indicadores 
calculados pelo TCE-RJ.  Como objetivo 
intermedia� rio acredita-se ser possí�vel 
destacar uma se� rie de contas pu� blicas que, 
com um controle adequado, podem trazer, 
a curto prazo, benefí�cios em termos de 

avaliaça�o socioecono�mica para o Estado 
como um todo.

Este trabalho justifica-se, pois, 
entendendo o comportamento de 
indicadores de desempenho, e�  possí�vel 
identificar erros e acertos passados 
e fazer projeço� es futuras.  Com estes 
valores acredita-se que seja possí�vel 
indicar caminhos ou direço� es nas quais 
as polí�ticas pu� blicas deveriam caminhar 
para melhorar o bem-estar dos cidada�os 
fluminenses.

Como metodologia pretende-se montar 
uma base de dados no programa excel com 
os indicadores disponibilizados atrave� s 
dos estudos socioecono�micos produzidos 
e divulgados anualmente pelo TCE-RJ.  
A partir dos valores e das informaço� es 
levantadas pretende-se aplicar te� cnicas de 

* Mestre em Engenharia de Produça�o (PUC-Rio) e Economia Empresarial (UCAM); graduada em Economia (PUC-Rio) e Estatí�stica (ENCE); da�  aulas na UCAM 
(mestrado em economia empresarial e po� s-graduaça�o em auditoria e controladoria) e no UNIFESO (graduaça�o de administraça�o e de cie�ncias conta� beis) 
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econometria de modo a atingir o objetivo 
proposto.

Para tanto, este trabalho divide-se 
em quatro seço� es ale�m desta introduça�o: 
estudos sociecono�micos (onde e�  feito 
um resumo do que e�  possí�vel encontrar 

no trabalho divulgado pelo TCE-RJ 
para os municí�pios do Estado do Rio 
de Janeiro, exceto a capital), avaliaça�o 
preliminar e ana� lise dos indicadores 
(com a mensuraça� o do desempenho 
comparativo.e sugesta� o de metas por 

municí�pio), avaliaça� o dos pareceres 
(com um estudo que busca relacionar 
o desempenho dos municí�pios e seus 
pareceres recebidos) e consideraço� es 
finais (onde sa� o apresentadas as 
concluso� es deste trabalho).

1. Este indicador pode ser calculado expurgando-se as receitas de royalties (I5A) ou considerando-se as mesmas (I5B).
2. O crescimento destes indicadores foi considerado inadequado porque se trabalha com a hipótese de que, atualmente, é desejável que os municípios promovam 
sua autonomia financeira, o uso mais eficiente dos recursos financeiros e a redução do peso tributário para os contribuintes. 

2. estudos socIoeconÔMIcos

O trabalho de montagem do 
relato� rio de perfil dos 91 
municí�pios do Estado do Rio 
de Janeiro com os estudos 

socioecono�micos foi iniciado no ano 2001 
pela Secretaria Geral de Planejamento 
– SGP, a� rea subordinada a�  preside�ncia 
do TCE-RJ. Desde enta�o, os estudos sa�o 
revistos anualmente com o intuito de 
“contribuir para o planejamento municipal 
e o desenvolvimento equilibrado de todas 
as regio� es, com aço� es voltadas para os 
interesses e necessidades do cidada�o.” 
(TCE-RJ).  A cada ano sa�o atualizadas as 
informaço�es disponí�veis em diversas fontes 
oficiais de dados, bem como calculada uma 
se� rie de indicadores.

Ale�m de apresentar dados oriundos 
de diversas fontes oficiais, o trabalho do 
TCE-RJ calcula, ainda, uma se� rie de í�ndices 
com base de algumas rubricas pertinentes 
ao setor pu� blico.  Conforme apontado no 
conjunto de relato� rios elaborados em 2011 
(com dados ate�  2010): “Ao apresentar, 
a cada ediça�o, a evoluça�o de uma se� rie 
de indicadores que retratam seis anos 
consecutivos, ultrapassando o tempo 
de um mandato da gesta� o municipal, 
trazemos um conjunto de conhecimentos 
capaz de servir como fundamento para a 
elaboraça�o de polí�ticas pu� blicas efetivas, 

tanto no a�mbito de cada cidade quanto 
para suas regio�es.” (TCE-RJ)

Assim, ale�m de um acompanhamento 
demogra� fico, social e financeiro por 
municí�pio (exceto a capital), o TCE-RJ 
apura, tambe�m, os seguintes í�ndices (com 
valores informados desde o exercí�cio de 
1997):

I• 1 (indicador de equilí�brio orçamenta� rio) 
= receita realizada ÷ despesa 
executada
I• 2 (indicador do comprometimento 
da receita corrente com a ma� quina 
administrativa) = despesas de custeio ÷ 
receitas correntes
I• 3 (indicador de autonomia financeira) 
= receita tributa� ria pro� pria ÷ despesas 
de custeio
I• 4 (indicador do esforço tributa� rio 
pro� prio) = [receita tributa� ria pro� pria 
+ inscriça�o na dí�vida ativa] ÷ receita 
arrecadada
I• 5 ( indicador  da depende� ncia 
de transfere� ncia de recursos) = 
transfere�ncias correntes e de capital ÷ 
receita realizada1

I• 6 (indicador de carga tributa� ria per 
capita) = [receita tributa� ria pro� pria + 
cobrança da dí�vida ativa] ÷ populaça�o 
do municí�pio
I• 7 (indicador do custeio per capita) = 

despesas de custeio ÷ populaça�o do 
municí�pio
I• 8 (indicador dos investimentos per 
capita) = investimentos ÷ populaça�o do 
municí�pio
I• 9 (indicador do grau de investimento) = 
investimentos ÷ receita total
I• 10 (indicador da liquidez corrente) = 
ativo financeiro ÷ passivo financeiro.
Vale a pena destacar que os estudos 

na�o consideram a cidade do Rio de Janeiro 
e que a exclusa�o da capital deve-se ao 
fato do TCE-RJ na�o ser o responsa�vel pelo 
acompanhamento da gesta�o do Municí�pio 
do Rio de Janeiro, cuja compete�ncia cabe 
ao Tribunal de Contas do Municí�pio (TCM-
RJ).  No entanto, mesmo sem considerar o 
municí�pio de maior releva�ncia econo�mica 
para o estado, ainda assim a base de dados 
contempla um conjunto de informaço�es 
cuja importa�ncia na�o se questiona, pois 
se trata da “realidade multifacetada das 
cidades e da zona rural que compo� em 
o universo fluminense ale�m da capital 
cosmopolita, centro das atenço� es do 
paí�s.” (TCE-RJ)  Com, isso, “ao focalizar as 
realidades desses locais onde vive mais da 
metade da populaça�o do estado, os estudos 
ve�m contribuindo para prover elementos e 
propor alternativas aos poderes pu� blicos 
locais para as demandas da sociedade.”

3. aValIação PrelIMInar e anÁlIse dos IndIcadores

Antes de iniciar a pesquisa 
por municí�pio, e�  interessante 
verificar o comportamento da 
base de dados como um todo.  

Assim, pode-se ter uma ideia do que 
aconteceu de forma global ao estado.  A 
tabela 1 apresenta os valores apurados 
entre os anos de 1997 e 2010.

O que se pode perceber e�  que a maio-
ria dos indicadores apresentou evoluça�o 
crescente.  Na realidade, apenas a auto-
nomia financeira, o esforço tributa� rio 
pro� prio e a depende�ncia de transfere�ncia 
de recursos (I5A) representaram decre� sci-
mo me�dio nos u� ltimos anos.  No entanto, 
nem sempre um valor crescente pode 

ser considerado positivo.  No caso de 
Comprometimento da Receita Corrente 
com Ma� quina Administrativa, Depen-
de�ncia de Transfere� ncia de Recursos, 
Carga Tributa� ria Per Capita e Custeio Per 
Capita, considerou-se que uma elevaça�o 
equivale a uma situaça�o menos favora�vel 
para o cidada�o2.
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Especificamente com relaça�o ao u� ltimo 
ano disponí�vel (2010), os indicadores 
com valores superiores a� me� dia dos 14 
anos apresentados foram: indicador de 
equilí�brio orçamenta� rio; indicador do 
comprometimento da receita corrente com a 
ma�quina administrativa; indicador de carga 
tributa� ria per capita; indicador do custeio 
per capita; indicador dos investimentos per 
capita; indicador do grau de investimento; 
indicador da liquidez corrente.  Deste 
modo, em termos agregados, os indicadores 
de comprometimento da receita corrente 
com a ma�quina administrativa, autonomia 
financeira, esforço tributa� rio pro� prio, carga 
tributa� ria per capita e custeio per capita 
tiveram, em 2010, desempenho pior do que 
a me�dia histo� rica, o que e�  indeseja�vel. 

Como uma parcela considera�vel dos 
indicadores, em termos globais, apresenta 
comportamento diferente do que seria 
ideal, sugere-se que sejam apurados os 
valores deseja�veis para cada municí�pio, 
de modo a apontar melhores pra� ticas 
e montar um objetivo factí�vel para os 
jurisdicionados.  Sabe-se que, no ambiente 

empresarial privado, costuma-se trabalhar 
com a medida chamada de benchmark3.  
O benchmark pode ser considerado um 
marco crí�vel, uma medida que deve servir 
como meta a ser alcançada.  Neste caso, 
acredita-se que uma me� trica interessante 
para guiar os municí�pios do estado e�  
estabelecer como alvo uma medida mais 
robusta4.  Assim, neste trabalho sugere-se 
como benchmark os valores referentes 
ao 1º ou 3º quartis de cada indicador 

3. “BENCHMARKING: Processo sistema� tico e contí�nuo de avaliaça�o de estrate� gias, operaço� es, processos, metodologias de trabalho, produtos e serviços 
de organizaço� es que efetivamente pratiquem e sejam reconhecidas como melhores de uma determinada classe e como exemplos organizacionais.  
Trata-se, portanto, de padro� es referenciais das melhores pra� ticas de mercado.  Tem por objetivo servir de guia para melhorias contí�nuas, dando 
subsí�dios ao estabelecimento de padro� es de excele�ncia.”  in Diciona� rio de Termos de Qualidade, p.51
4. Em estatí�stica temos fo� rmulas de ca� lculo mais tradicionais como a me� dia e a varia�ncia.  No entanto, estas costumam ser fortemente afetadas por 
valores extremos (muito positivos ou muito negativos).  Para eliminar este problema, a estatí�stica dita robusta indica o ca� lculo de medidas de posiça� o 
como os quartis (que dividem os dados em quatro partes iguais) e os percentis (que dividem os dados em cem partes iguais).  Estas medidas na� o 
sofrem influe�ncia de outliers (valores extremos atí�picos) desde que se trabalhe com uma base de dados representativa do feno�meno que se pretende 
estudar.

calculado (dependendo do que representa 
melhor bem-estar social – 1º quartil para 
indicadores desejavelmente crescentes e 3º 
quartil para os decrescentes).  O ca� lculo do 
quartil e�  interessante porque divide a base 
de dados em duas partes assime� tricas: uma 
que conte�m 25% das observaço�es e outra 
com 75% dos valores.  No caso do Estado do 
Rio de Janeiro, o quartil considerado como 
meta de cada indicador, para o ano de 2010, 
esta�  apresentado na Tabela 2 a seguir.

tabela 1: Indicadores tce - total - estado (eXcluIndo a caPItal)

ANO I1 I2 I3 I4 I5A I5B I6 I7 I8 I9 I10
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

0,9841
0,9871
1,0011
1,0337
1,0439
1,0640
0,9807
0,9760
1,0345
1,0013
0,9937
1,0513
1,0116
1,0219

0,73
0,69
0,69
0,62
0,61
0,79
0,86
0,87
0,86
0,87
0,89
0,83
0,88
0,86

0,322
0,316
0,290
0,272
0,256
0,186
0,180
0,193
0,189
0,177
0,176
0,177
0,190
0,192

0,373
0,337
0,333
0,308
0,295
0,269
0,277
0,248
0,277
0,257
0,219
0,214
0,212
0,205

0,68
0,69
0,67
0,63
0,64
0,62
0,52
0,53
0,50
0,49
0,51
0,48
0,52
0,52

0,68
0,69
0,67
0,78
0,80
0,80
0,75
0,76
0,76
0,76
0,72
0,73
0,70
0,71

68,30
77,92
82,66
87,57
94,01

107,89
130,26
149,26
163,05
186,08
221,80
251,16
272,91
336,01

186,31
219,64
249,88
279,91
324,35
503,62
634,83
700,52
774,77
935,09

1.113,29
1.294,62
1.322,46
1.602,96

21,81
40,02
37,37
55,71
65,16

101,12
106,30
125,50

90,02
140,64
143,71
180,28
152,76
235,26

0,08
0,12
0,10
0,12
0,12
0,15
0,14
0,15
0,10
0,13
0,11
0,11
0,10
0,12

0,24
0,34
0,41
0,64
1,17
1,39
1,18
1,12
1,71
1,63
2,01
2,77
2,12
2,23

Me� dia (97/10) 1,0132 0,79 0,223 0,273 0,57 0,74 159,21 724,45 106,83 0,12 1,35

tabela 2: Valor de comparação dos Indicadores (ano: 2010)

Indicador Medida Valor

I1
I2
I3
I4
I5A
I5B
I6
I7
I8
I9
I10

Equilí�brio Orçamenta� rio
Comprometimento da Receita c/Ma� quina Adm
Autonomia Financeira
Depende�ncia de Esforço Tributa� rio Pro� prio
Depende�ncia de Transfere�ncia de Recursos
Depende�ncia de Transfere�ncia de Rec (c/royalties)
Carga Tributa� ria per capita
Custeio per capita
Investimentos per capita
Grau de Investimento
Liquidez Corrente

1,0638
0,83

0,163
0,202

0,60
0,70

119,10
1.454,92

482,84
0,16
4,11
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Os dados constantes da Tabela 2 
podem ser confrontados com os 
indicadores apurados para cada municí�pio.  
Comparando-se estes para�metros a� base 
de dados construí�da para este trabalho, e�  
possí�vel destacar alguns aspectos:
Ha�  apenas seis municí�pios com • 
indicadores melhores do que a maioria 
dos benchmarks estabelecidos (mí�nimo 
de seis valores, de um total possí�vel 
de 10, em posiça� o melhor do que 
cada um dos dados da Tabela 2).  Sa�o 
eles: Macae�  (melhor desempenho 
em 8 dos 10 indicadores avaliados), 
Itaguaí� (melhor em 7), Rio das Ostras, 
Saquarema, Itaboraí� e Sa�o Gonçalo (com 
seis ocorre�ncias cada);
Diametralmente, pode-se estabelecer • 
o grupo com os piores desempenhos 
(mí�nimo de seis valores, de um 
total possí�vel de 10, em posiça� o 
desfavora�vel): Levy Gasparian, Macuco, 
Sa� o Francisco de Itabapoana e Sa� o 
Joa�o da Barra (seis indicadores ruins, 
cada) Trajano de Moraes (sete í�ndices 
indeseja�veis) e Carapebu� s (oito medidas 
inadequadas);
ha�  muitas alteraço�es conforme se estuda • 
a evoluça� o histo� rica do nu� mero de 
quantidade de indicadores com melhores 
desempenhos: de 2004 a 2008, Angra 
dos Reis sempre configurou no grupo 

dos melhores, mas nos u� ltimos dois anos 
apresenta apenas quatro ocorre�ncias no 
grupo melhor posicionado; Paraty, que 
ate�  2002 apresentou, no ma�ximo, tre�s 
indicadores em posiça�o de destaque, 
vinha melhorando sua performance 
ate�  2008, quando voltou a ter declí�nio 
nas suas contas; Quissama� , ate�  2003, 
detinha uma posiça� o relativamente 
favora�vel, mas a partir de 2004 começou 
a apresentar declí�nio;
o municí�pio com o maior nu�mero (11 de • 
um total de 14 possí�veis) de indicadores 
figurando no grupo dos melhores (para 
o ca� lculo foram identificados aqueles 
que apresentaram pelo menos cinco 
valores acima dos benchmarks anuais), 
para os u� ltimos 14 anos, foram apenas 
quatro: Campos dos Goytacazes, Macae� , 
Mangaratiba e Marica� ; no entanto, 
apenas Campos e Macae�  confirmaram 
sua presença no grupo dos melhores 
de 2010;
os municí�pios com o menor nu� mero • 
(13 de um total de 14 possí�veis) 
de indicadores figurando no grupo 
dos melhores (para o ca� lculo foram 
identificados aqueles que apresentaram 
pelo menos cinco í�ndices no grupo com 
os piores valores), para os u� ltimos 14 
anos, foi Trajano de Moraes.
Assim, fica claro que na�o existe uma 

uniformidade nos nu�meros apurados.  Um 
Municí�pio com desempenho favora� vel, 
hoje, pode apresentar deterioraça�o de 
seus indicadores muito rapidamente, 
provavelmente devido a�  inobserva�ncia 
de um conjunto de polí�ticas pu� blicas que 
permitam continuidade do desempenho 
e constante aprimoramento das contas 
pu� blicas.

Complementarmente a�  ana� lise 
anterior, uma medida que e�  interessante 
calcular e�  o valor necessa� rio para que o 
conjunto dos municí�pios acompanhados 
atinja as marcas estabelecidas conforme 
os benchmarks apontados na Tabela 2.  
Fazendo-se esse ca� lculo para o conjunto 
dos dados verifica-se a necessidade de:
reduzir o total da despesa executada • 
em 4%;
diminuir a despesa de custeio em • 
9,2%;
mais que dobrar os investimentos • 
(devem ser equivalentes a 205,2% dos 
atuais R$ 2,3 milho�es);
reduzir em 46% o passivo financeiro.• 

Com estas quatro metas cumpridas, 
seria possí�vel melhorar de forma 
significativa nove dos 10 indicadores 
acompanhados (apenas o indicador de 
carga tributa� ria per capita ficaria distante 
do deseja�vel).  Assim, poder-se-ia chegar a� 
situaça�o apresentada na Tabela 3.

No entanto, muitos podem argumentar 
que esta meta e�  factí�vel (afinal, 25% dos 
municí�pios ja�  a haviam superado em 
20105), mas ousada, pois as reduço� es 

propostas sa� o bastante significativas.  
Se, no entanto, remodela� ssemos a nossa 
ana� lise para averiguar o novo conjunto de 
indicadores possí�veis, se limita� ssemos as 

5. Com a ressalva de que nenhum municí�pio alcançou o benchmark em todos os indicadores, mas apenas em uma parte dele.

variaço�es de receitas e despesas a um ní�vel 
de 5% (positivo ou negativo), poder-se-ia 
chegar aos resultados dispostos conforme 
a Tabela 4.

tabela 3: Valor alvo dos Indicadores   

Indicador Medida benchmark Valor Alvo

I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I10

Equilí�brio Orçamenta� rio
Comprometimento da Receita c/Ma� quina Adm
Autonomia Financeira
Depende�ncia de Esforço Tributa� rio Pro� prio
Depende�ncia de Transfere�ncia de Recursos
Carga Tributa� ria per capita
Custeio per capita
Investimentos per capita
Grau de Investimento
Liquidez Corrente

1,0638
0,83

0,163
0,2015

0,6
119,1

1454,915
482,84

0,16395
4,11

1,0645
0,78

0,212
0,205

0,52
308,26

1.454,92
482,84

0,25
4,11
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O que se percebe e�  que a situaça�o 
e�  possí�vel de ser melhorada com um 
esforço relativamente baixo.  Mas, mesmo 
assim, para alcançar este objetivo, muito 
provavelmente ainda haveria muita 

desigualdade entre os municí�pios.  
Um exercí�cio de projeça�o interessante 
seria calcular as reduço� es necessa� rias 
para cada um dos municí�pios a fim de 
que todos chegassem aos benchmarks 

de cada indicador.  Os resultados 
calculados sa� o bastante expressivos e 
um resumo da variaça� o das diversas 
contas acompanhadas e�  apresentado 
na Tabela 5.

Algumas contas necessitariam de 
reduço�es bastante razoa�veis para que, de 
forma global, alguns indicadores fossem 
melhorados em todos os municí�pios 
conjuntamente.  No entanto, algumas 
mudanças na�o poderiam ser conseguidas 
num curto espaço de tempo por serem 
muito expressivas.

Pensar em uma mudança que monte 
entre 5 e 10% de uma conta e�  factí�vel, mas 
imaginar variaço� es maiores talvez seja 
muito otimista.  No entanto, ressalta-se 
que, para cada indicador acompanhado, 
foi proposto um ní�vel alcançado por 
pelo menos 25% dos 91 municí�pios 
acompanhados e, portanto, possí�veis de 
ser alcançados, desde que medidas sejam 
adotadas neste sentido.

Logo, a ana� lise da tabela 5 revela que 
as mudanças nas contas: despesas de 
custeio, inscriça�o lí�quida na dí�vida ativa, 
cobrança da dí�vida ativa, investimentos e 
passivo financeiro sa�o bastante ousadas 
e, portanto, improva� veis num curto 
espaço de tempo.  Mas as mudanças 

propostas de reduça�o de 5,6% na despesa 
executada, aumento de 4,7% na receita 
tributa� ria pro� pria e diminuiça�o de 7,2% 
nas transfere�ncias correntes sa�o bastante 
razoa�veis e devem ser perseguidas pelos 
municí�pios do estado.  E, adicionalmente, 
deve-se concentrar esforços em medidas 
que visem a melhoria nas a� reas mais 
problema� ticas em termos de finanças 
pu� blicas: reduça� o das despesas de 
custeio, aumento dos investimentos, 
gerenciamento eficiente da dí�vida ativa 
e diminuiça�o do passivo financeiro em 
relaça�o ao ativo financeiro.

Assim, com o exercí�cio anterior, 
podemos depreender que e�  possí�vel 
melhorar e, muito, os indicadores de 
finanças pu� blicas para o Estado do Rio 
de Janeiro.  Logo, existe espaço para um 
esforço conjunto que melhoraria a condiça�o 
de todos os cidada�os e jurisdicionados da 
regia�o, uma vez que todos os nu� meros 
apresentados poderiam, ja�  num curto 
espaço de tempo, figurar entre as metas 
da Lei de Diretrizes Orçamenta� rias 

(LDO).  No entanto, conforme ja�  apontado 
em trabalhos anteriores redigidos por 
Mesquita & Albuquerque (s/d) e AMARAL 
et al (2004), “os PPAs [Plano Plurianual] 
ve�m sendo apresentados segundo uma 
abordagem mais gene� rica, satisfazendo 
apenas a�  exige�ncia legal quanto a�  sua 
elaboraça� o. O mesmo acontece com a 
LDO, que deveria indicar as prioridades e 
metas da administraça�o para o exercí�cio 
seguinte, orientando a montagem e a 
execuça�o do orçamento anual. No entanto, 
na pra� tica, as sua metas, que deveriam ser 
compatí�veis com as apresentadas no PPA, 
raramente sa�o definidas corretamente em 
termos fí�sicos, gerando uma dimensa�o 
inadequada quanto aos objetivos do 
governo.”

Logo, na�o resta a menor du� vida de 
que a necessidade de definir metas 
precisas e�  mais do que uma sugesta�o, 
e�  uma necessidade para melhorar a 
administraça�o pu� blica; e esta necessidade 
na�o e�  recente, vigora desde a aprovaça�o da 
Constituiça�o de 1988.

tabela 4: Valor alvo dos Indicadores - com limitador

Indicador Medida benchmark Valor Alvo (com limitador)

I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I10

Equilí�brio Orçamenta� rio
Comprometimento da Receita c/Ma� quina Adm
Autonomia Financeira
Depende�ncia de Esforço Tributa� rio Pro� prio
Depende�ncia de Transfere�ncia de Recursos
Carga Tributa� ria per capita
Custeio per capita
Investimentos per capita
Grau de Investimento
Liquidez Corrente

1,0638
0,83

0,163
0,2015

0,6
119,1

1454,915
482,84

0,16395
4,11

1,0645
0,78

0,212
0,205

0,52
308,26

1.454,92
482,84

0,25
4,11

tabela 5: somatório da Variação Proposta para todos os Municípios 

Conta Variaça�o Monet (R$ Mi) Variaça�o Percentual

despesa executada
despesas de custeio
receita tributa� ria pro� pria
inscriça�o lí�quida na dí�vida ativa
transfere�ncias correntes e de capital 
cobrança da dí�vida ativa
investimentos
passivo financeiro

-1.019
-4.706

140
805

-692
-2.255
3.016

-1.490

-5,6%
-30,4%
4,7%
97,9%
-7,2%

-838,1%
133,1%
-54,3%
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4. aValIação dos Pareceres

A histo� ria e, consequentemente, a importa� ncia do controle 
administrativo na�o e�  recente: 
“Alguns dos mais antigos 

documentos do mundo, encontrados 
na civilizaça�o sume� ria ha�  mais de 5 mil 
anos, sa�o provas de pra� ticas de controle 
administrativo.  Os sacerdotes do templo 
sume� rio, atrave� s de seu vasto sistema 
tributa� rio, coletavam e administravam 
gigantescas somas de bens terrenos, 
incluindo rebanhos, manadas, rendas 
e propriedades rurais.  Sendo criaturas 
mortais, esses sacerdotes eram solicitados 
a prestar contas de sua gesta�o ao sumo 
sacerdote – uma pra� tica de fiscalizaça�o 
administrativa. (...) Como o povo sume� rio 
reconheceu essa necessidade de controle 
administrativo, na� o e�  surpresa que, 
virtualmente, os mais antigos documentos 
escritos do mundo sejam as descriço� es 
de seus inventa� rios, datados de ha�  5 mil 
anos.” (TCE-RJ, s/d)

No Brasil, a histo� ria efetiva dos 
tribunais de contas começa no final do 
se� culo  I .  Apesar de sua criaça�o fazer 
parte da discussa� o polí�tica desde o 
perí�odo colonial, e�  somente no dia 7 de 
novembro de 1890, atrave� s do decreto 
no 966-A, que se ”cria um Tribunal de 
Contas para exame, revisa�o e julgamento 
dos atos concernentes a� receita e despesa 
da Repu� blica.” (TCE-RJ, s/d)  

No entanto, ainda foi preciso esperar 
para que sua atuaça�o começasse, uma vez 
que, na e� poca, sua regulamentaça�o na�o 
foi decretada.  Somente no ano de 1937 
que “e�  decretada a Constituiça�o de 10 de 
novembro e instituí�do um tribunal de 
contas para acompanhar, diretamente 
ou por Delegaço�es organizadas de acordo 
com a lei, a execuça�o orçamenta� ria, julgar 
as contas dos responsa�veis por dinheiro ou 
bens pu� blicos e da legalidade dos contratos 
celebrados pela Unia�o.” (TCE-RJ, s/d)

Especificamente com relaça� o ao 
Estado do Rio de Janeiro, seu tribunal de 
contas foi criado em março de 1975. “Em 
15 de março de 1975, pelo Decreto-lei nº 
4, foram extintos os tribunais de contas 
dos antigos Estados do Rio de Janeiro e 
da Guanabara (...). Pelo art. 2º do mesmo 
Decreto-lei, foi criado, com sede na cidade 

do Rio de Janeiro, o Tribunal de Contas do 
Estado do Rio de Janeiro, com jurisdiça�o 
em todo o territo� rio estadual.” (TCE-RJ, 
s/d)

Uma das principais atribuiço� es dos 
tribunais de contas e�  elaborar o parecer a 
respeito das contas do executivo.  O parecer, 
sempre de cara� ter te� cnico, denomina-se 
“pre� vio” porque e�  elaborado antes do 
julgamento das contas do Poder Executivo 
pelo Poder Legislativo, exatamente 
para que o julgamento tenha uma 
fundamentaça�o so� lida.  Estes pareceres 
sa� o de extrema importa� ncia porque, 
baseados nas informaço� es colhidas 
pelo seu corpo te� cnico, apresentam 
uma importante avaliaça�o das finanças 
pu� blicas municipais.

“A singularidade em relaça�o ao tribunal 
de contas e�  o fato de situar-se como o� rga�o 
em auxí�lio a� Assembleia Legislativa, sem 
lhe ser subordinado na forma definida 

pela Constituiça�o do Estado do Rio de 
Janeiro, vigente em 2001.” (TCE-RJ, s/d)

Apesar de as informaço�es apuradas e 
de os pareceres servirem como refere�ncia 
ao Poder Legislativo, conforme declara o 
Supremo Tribunal Federal, em decisa�o 
do ministro Celso de Mello, ratificada em 
plena� rio pelos 11 ministros do STF, os 
tribunais de contas possuem autonomia 
jurí�dica e ause�ncia de “qualquer vínculo 
de subordinação institucional ao Poder 
legislativo. (...) Os tribunais de contas 
ostentam posiça�o eminente na estrutura 
constitucional brasileira, na�o se achando 
subordinados, por qualquer ví�nculo de 
ordem hiera� rquica, ao Poder Legislativo, 
de que não são o� rga�os delegata� rios nem 
organismos de mero assessoramento 
te� cnico.  A compete� ncia institucional 
dos tribunais de contas não deriva, por 
isso mesmo, de delegaça�o dos o� rga�os do 
Poder Legislativo, mas traduz emanaça�o 
que resulta, primariamente, da própria 
Constituiça�o da Repu� blica. (STF, 2010)

Ressalta-se que, ate�  o parecer referente 
ao exercí�cio de 2005, os tribunais de 
contas dos estados emitiam pareceres 
pre�vios a respeito dos poderes executivo, 
legislativo e judicia� rio.  No entanto, a partir 
do exercí�cio de 2006, em consona�ncia com 
decisa�o do Supremo Tribunal Federal, foi 
suspensa a emissa�o de parecer pre� vio 
sobre os poderes legislativo e judicia� rio.

Com relaça�o aos estudos socioecono� -
micos divulgados pelo TCE-RJ, ale�m dos 
indicadores avaliados, conforme ja�  apon-
tado anteriormente, e�  possí�vel, na base de 
dados disponí�vel na internet, conhecer os 
pareceres pre�vios a respeito das contas de 
gesta�o anuais dos municí�pios do Estado 
do Rio de Janeiro.  Assim, diante da sua 
importa�ncia, vale a pena explorar algumas 
informaço�es que podem ser extraí�das da 
sua ana� lise quantitativa e verificar alguns 
aspectos que sa�o apresentados a seguir.  

A figura 1 apresenta a evoluça�o do 
nu�mero de pareceres contra� rios ao longo 
dos u� ltimos 11 anos.  Destaca-se que 
a mesma foi montada exclusivamente 
com os pareceres referentes ao Poder 
Executivo.

O que se pode perceber e�  que, nos 
anos de 2004 e de 2008, houve um pico 

“

”

Com a adequação 
de despesa 
executada, 
despesa de custeio, 
investimentos e 
passivo financeiro, 
será possível 
melhorar 9 de 
10 indicadores 
acompanhados 
com um esforço 
relativamente 
baixo.
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na quantidade de pareceres contra� rios.  
Nos demais anos, a quantidade de 
municí�pios com parecer contra� rio e�  
praticamente esta�vel, tendo apresentado 
um pequeno incremento nos anos de 
2006 e 2007, quando superaram a marca 
de 10 municí�pios.  A explicaça� o para 
os picos encontrados encontra-se no 
estudo do cena� rio referente aos mesmos.  
2004 e 2008 foram anos de te� rmino de 
mandato e, portanto, de descontinuidade 
da administraça� o pu� blica da maioria 
das prefeituras.  Calcular uma regressa�o 
verificando uma possí�vel evoluça� o da 
quantidade de pareceres negativos 
pode confirmar, estatisticamente, esta 
avaliaça�o.  Os resultados sa�o apresentados 
no Quadro 1.

O que se pode verificar e�  que, 
a despeito dos poucos dados,  o 
exercí�cio de compete� ncia parece ter 
pouca relaça� o com a quantidade de 
pareceres contra� rios.  Ou seja, na�o ha� , 
estatisticamente, uma comprovaça� o 
de acre� scimo ou decre� scimo desta 
quantidade ao longo do tempo.  No 
entanto, a dummy (que recebeu valor 1 
para os anos eleitorais, ou seja, 2004 e 
2008, e zero para os demais) explica, como 
haví�amos percebido empiricamente, a 
diminuiça�o na quantidade de pareceres 
favora� veis.  Para melhor interpretaça�o 
dos resultados, calculamos o coeficiente 
de correlaça� o entre a dummy  e a 
quantidade de pareceres contra� rios.  O 
valor de ρ encontrado foi de 0,89.  Este 

valor, conforme apontado anteriormente, 
e�  extremamente elevado, de modo que 
ratifica, estatisticamente, a impressa� o 
de que, em anos eleitorais, as contas 
de gesta� o executiva apresentam mais 
problemas.  

Adicionalmente, 60% dos municí�pios 
com pareceres desfavora�veis em 2008 ja�  
haviam recebido a mesma qualificaça�o 
em 2004.  Portanto, sugere-se que os 
municí�pios com pareceres previamente 
contra� rios tenham especial atença�o no 
acompanhamento de seus desempenhos 
com relaça�o a�  aplicaça�o das diretrizes da 
LRF e de suas metas.

A ana� lise da base de dados revela, 
ainda, que e�  possí�vel identificar que, dos 3 
municí�pios com pareceres contra� rios em 
2009, dois (Sa�o Francisco do Itabapoana 
e Barra do Piraí� ) tambe� m tiveram 
parecer contra� rio no ano seguinte.  Ale�m 
disso, dos 10 municí�pios com parecer 
contra� rio em 2010, apenas 2 na�o haviam 
tido nenhum parecer contra� rio de 2006 
para ca� .

Destaca-se, tambe� m, que 24% 
dos municí�pios, desde o iní� cio da 
aplicaça� o da LRF, nunca apresentaram 
parecer contra� rio.  Sa� o eles: Angra dos 
Reis, Cabo Frio, Carmo, Casimiro de 
Abreu, Engenheiro Paulo de Frontin, 
Itaperuna, Macae� , Paracambi, Paty do 
Alferes, Petro� polis, Piraí�, Porto Real, 
Quatis, Quissama� , Rio das Flores, Rio 
das Ostras, Santo Anto� nio de Pa� dua, 
Sa� o Jose�  de Uba� , Sa� o Sebastia� o do Alto, 

Sapucaia, Sumidouro e Vassouras.
Na� o foi possí�vel estabelecer a 

possibilidade, a priori, de rejeiça� o 
ou aprovaça� o de contas devido a�  
pequena base de dados de que se dispo� e 
(estatisticamente, para que se tenha 
uma maior confiança, e�  indicado que a 
base de dados tenha um mí�nimo de 30 
observaço� es para cada municí�pio), mas 
pode-se imaginar que haja uma forte 
correlaça� o entre o parecer contra� rio 
passado e o atual, ale�m de se supor que a 
melhoria dos indicadores acompanhados 
possa melhorar o desempenho dos 
juriscidionados.

Inicialmente supo� s-se que os 
municí�pios com pareceres contra� rios 
poderiam figurar na lista daqueles 
com os piores indicadores, mas, em 
termos me� dios, para o conjunto total 
de municí�pios, cada cidade apresentou, 
em me� dia, 3 participaço� es no grupo dos 
indicadores mais bem colocados e 3 no 
grupo dos piores.  Assim, indicadores 
num total de mais de 3 vezes no grupo 
dos piores poderia ser um indí�cio de 
correlaça� o entre deterioraça� o das 
finanças pu� blicas e recebimento de 
parecer contra� rio.

No entanto, o que se pode perceber 
e�  que na�o ha�  indí�cios de que esta relaça�o 
exista, de modo que acompanhar as 
contas sugeridas e estabelecer metas 
na�o parece que va�  alterar a chance de 
determinado municí�pio receber parecer 
favora� vel ou desfavora� vel.
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Figura 1: Quantidade de Pareceres contrários
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5. consIderaçÕes FInaIs

Este trabalho foi idealizado 
a partir da base de dados 
disponí�vel formada pelos 
indicadores  f inanceiros 

calculados e apresentados nos estudos 
socioecono�micos dos municí�pios do 
Estado do Rio de Janeiro (exceto a capital), 
estudo este que e�  efetuado e divulgado 
pelo TCE-RJ desde 2001.  Seu objetivo 
proposto e apresentado na introduça�o 
e�  verificar a evoluça�o e investigar a base 
de dados formada pelos indicadores, 
ale�m de destacar uma se� rie de contas 
pu� blicas que, com um controle adequado, 
podem trazer, a curto prazo, benefí�cios 
em termos de avaliaça�o socioecono�mica 
para o estado como um todo.

Com o levantamento feito fica claro 
que na� o existe uma uniformidade 
nos nu� meros apurados: municí�pios 
com desempenho favora� vel,  hoje, 
podem apresentar deterioraça� o de 
seus indicadores muito rapidamente, 
provavelmente devido a�  inobserva�ncia 
de um conjunto de polí�ticas pu� blicas que 
permitam continuidade do desempenho 
e constante aprimoramento das contas 
pu� blicas.  Ale�m disso, apurou-se que, 
com a adequaça�o de despesa executada, 
despesa de custeio, investimentos 
e passivo financeiro, sera�  possí�vel 

de melhorar a efica� cia, efetividade e 
eficie� ncia da administraça� o pu� blica, 
que deve sempre priorizar o aumento 
do bem-estar social.

Por fim, o estudo dos pareceres 
revelou que ha�  um incremento no 
nu� mero de pareceres desfavora� veis 
em anos de te� rmino de mandato.  No 
entanto, em termos estatí�sticos, na� o 
foi possí�vel estabelecer a possibilidade, 
a priori, de rejeiça� o ou aprovaça�o das 
contas, mas pode-se sugerir que haja 
uma forte correlaça� o entre o parecer 
contra� rio passado e o atual e, portanto, 
os municí�pios com contas rejeitadas 
deveriam ter especial atença�o a�  melhoria 
de seus indicadores e cumprimento de 
metas.

Cabe ressaltar que a avaliaça� o 
realizada na� o teve o objetivo de 
estabelecer um modelo com capacidade 
preditiva das contas acompanhadas, 
d e  m o d o  q u e  s u g e re - s e ,  c o m o 
trabalhos futuros, a continuidade 
deste acompanhamento e um estudo 
no sentido de limitar o nu� mero de 
indicadores relevantes para cada 
municí�pio, uma vez que cada realidade 
d eve  re s u l t a r  e m  n e c e s s i d a d e s 
diferenciadas que sa� o negligenciadas 
quando sa� o sugeridas metas globais.

m e l h o ra r  9  d e  1 0  i n d i c a d o re s 
acompanhados  com um esforço 
relativamente baixo.  No entanto, 
mesmo que as metas propostas (que 
se procure melhorar os indicadores 
financeiros ate�  o ní�vel dos municí�pios 
que esta� o posicionados ate�  a 22ª 
melhor colocaça� o – 25% do universo 
estudado – em cada indicador) sejam 
cumpridas, isto na�o garante diminuiça�o 
da desigualdade entre os municí�pios.

Adicionalmente, caso todos os 
municí� pios decidissem aderir a� s 
metas sugeridas, algumas mudanças 
precisariam ser muito ousadas e, 
portanto, improva� veis de ocorrer 
no curto prazo.  Mas, ainda que nos 
limita� ssemos a metas mais factí�veis 
( reduça� o  de  5 ,6% na  despesa 
executada, aumento de 4,7% na receita 
tributa� ria pro� pria e diminuiça� o de 
7,2% nas transfere� ncias correntes), 
provavelmente o impacto sobre as 
contas pu� blicas do Estado do Rio de 
Janeiro seriam bastante favora� veis.  
Sugere-se, enta� o, que tais medidas, 
juntamente com mudanças nas despesas 
de custeio, nos investimentos, no 
gerenciamento eficiente da dí�vida 
ativa e no passivo financeiro figurem 
entre as metas da LDO como forma 

Quadro 1: resumo dos resultados da regressão linear Múltipla para Pareceres

Conta Variaça�o Monet (R$ Mi)

R mu� ltiplo
R-Quadrado
R-quadrado ajustado
Erro padra�o
Observaço� es

0,89061
0,79319
0,74148
6,11980

11,00000

anoVa

Conta gl SQ MQ F F de signific

Regressa�o
Resí�duo
Total

2
8

10

1149,11157
299,61570

1448,72727

574,55579
37,45196

15,34114 0,00183

Coefs Erro padra�o Stat t valor-P 95% infs 95% sups

Interseça�o
exercí�cio de compete�ncia
dummy

5,5537
0,3657

25,8864

3,9731
0,5901
4,8381

1,3978
0,6197
5,3505

0,1997
0,5527
0,0007

-3,6083
-0,9951

14,7296

14,7157
1,7265

37,0431
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Direita e esquerda

Humberto Braga
Conselheiro aposentado do TCE/RJ

A i gua ldade  so c i a l  e�  um horizonte, portanto inatingí�vel. 
Toda sociedade de estrutura 
complexa  e�  o rgan izada 

hierarquicamente. Na� o se trata de 
diferenças individuais e sim de inevita�vel 
estratificaça� o social em dirigentes e 
dirigidos. O poder e�  sempre apana� gio 
de uma minoria, isto e� , de uma elite. 
A Histo� ria, como disse Pareto, e�  um 
cemite� rio de elites: o patriciado romano, 
o baronato feudal, a nobreza nas antigas 
monarquias etc. Mas, se as elites passam, 
sempre havera�  uma elite. E�  certo que na 
histo� ria ocidental a desigualdade social 
se reduziu. Ela era maior entre senhores 
e escravos, na antiguidade, do que 
entre baro� es e servos, na Idade Me� dia, 
e, esta, maior do que a existente entre 
capitalistas e proleta� rios, nos tempos 
modernos.

Nas sociedades de estrutura 
complexa ,  quando emergem os 
antagonismos de interesses entre os 
diversos segmentos que as compo� em, 
existem, necessariamente, a direita e 
a esquerda. Escrevi, no passado, que a 
esquerda e�  um movimento e a direita 
e�  uma situaça�o. Mas, so�  e�  esquerdista o 
movimento que se propuser a combater 
desigualdades so� cias. O nazi-fascismo foi 
um grande movimento de direita, ja�  que 

repudiava o pro� prio ideal de igualdade 
social. Tradicionalmente, a direita, 
elitista, e�  conservadora (manutença�o do 
status quo) ou reaciona� ria (retorno ao 
passado pro� ximo). A esquerda pode ser 
revoluciona� ria ou reformista. Comunismo 
e nazi-fascismo foram modalidades 
extremadas de esquerda e direita. Mas, 
estas sa�o legí�timas e inevita� veis. Sempre 
existiram nas sociedades complexas. 
Essa oposiça�o, pací�fica ou violenta, foi  
fator crucial na Histo� ria.

Em Roma, Cesar estava a�  esquerda 
de Cata�o e de Cí�cero, preclaro defensores 
dos privile� gios do patriciado. Todavia, 
pugnar pela reduça� o ou aboliça� o de 
uma determinada desigualdade social 
na�o implica pretender a implantaça�o da 
igualdade. Ce� sar nunca propo� s suprimir 
a escravida�o, que era o meio de produça�o 
na sua e� poca.

O programa econo�mico na� o e�  um 
dado seguro para distinguir essas 
orientaço� es polí�ticas. Na Revoluça� o 
Francesa, os monarquistas (direita 
da e� poca) sustentavam o controle da 
economia pelo estado, enquanto os 
revoluciona� rios (esquerda da e� poca) 
pregavam a liberdade econo�mica. Hoje 
a situaça�o se modificou: e�  a direita que 
condena a intervença� o do estado na 
economia, ao passo que a esquerda a 

reclama. Nem sempre ha�  uma relaça�o 
direta entre interesse econo� mico e 
posiça� o polí�tica. O apoio decisivo aos 
nazistas na� o foi dado pelos grandes 
proprieta� rios e sim pelas classes 
me� dias. Na� o me parece correto dizer 
que algue�m e�  da direita ou da esquerda. 
Mais apropriado seria afirmar: a esta�  
a�  direita ou a�  esquerda de b. Assim, 
o crite� rio e�  o de relaça� o. Realmente 
a posiça� o polí�tica e�  uma questa� o de 
configuraça� o histo� rica. Conforme a 
conjuntura ,  as  posiço� es  podem 
inverter-se: o esquerdista de ontem se 
transformar no direitista de hoje e vice-
versa. Daí�, alguns ce� pticos concluí�rem 
que a esquerda, no poder, tende a 
“endireitar-se”. Mas, tambe�m, alguns 
governantes de ostensiva mentalidade 
direitista (apreço a� s elites, desprezo 
pelas massas, ordem muito acima da 
justiça) promoveram, objetivamente, 
mudanças esquerdistas. Exemplos: 
Napolea�o, ao romper as relaço� es feudais 
na Europa sob seu domí�nio, ou Bismarck, 
ao instituir a primeira legislaça�o social 
do Ocidente.

No largo espectro da esquerda, 
o marxismo foi a mais elaborada e 
prestigiosa corrente ideolo� gica. Surgiu 
no mundo industrial do se� culo  I  
como crí�tica do sistema capitalista. Na 
interpretaça�o da Histo� ria, o marxismo 
se baseia no materialismo filoso� fico: 
primado dos fatores objetivos (sociais 
e econo�micos).

Ja�  a direita, de um modo geral, 
se inspira na fi losofia idealista: 
predomina�ncia dos fatores subjetivos 
(ideias, crenças, aça� o dos grandes 
indiví�duos etc.).

Marx previu uma sociedade sem 
classes e, portanto, sem conflitos sociais. 
Mas, a Histo� ria na� o confirmou a sua 
profecia. Toda sociedade complexa 
e�  inevitavelmente conflituosa.  A 
democracia busca a resoluça�o pací�fica dos 
conflitos e nela a maioria ora pende para 
a direita, ora para a esquerda. A ditadura 
pretende abafar os antagonismos  sociais 
pela força.

“A posição política 
é uma questão de 
configuração histórica.”
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Novo Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo do Rio de Janeiro: 
moderno, ágil e participativo

Sydnei Menezes
Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Rio de Janeiro

Criado pela Lei Federal nº. 12.378 
de 31 de dezembro de 2010, o 
Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo, autarquia dotada 

de personalidade jurí�dica de direito 
pu� blico, com autonomia administrativa, 
financeira e estrutura federativa, passa a 
regulamentar as atividades de arquitetura 
e urbanismo no paí�s. O CAU surge como o 
mais novo interlocutor da sociedade na 
agenda do desenvolvimento urbano. 

Em 15 de dezembro de 2011, dia do 
aniversa� rio do arquiteto Oscar Niemeyer, 
em sessa�o solene realizada no Plena� rio 
da Assembleia Legislativa do Estado do 
Rio de Janeiro – ALERJ, tomaram posse 
os primeiros conselheiros do CAU/RJ (27 
titulares e 27 suplentes) e sua respectiva 
diretoria para um mandato de tre� s anos, 
apo� s um processo eleitoral que envolveu 
a participaça� o da categoria, ale�m das 
entidades profissionais em todo o Estado 
do Rio de Janeiro.

A reorganizaça� o da categoria dos 

arquitetos e urbanistas trara�  contribuiço�es 
relevantes para as polí�ticas pu� blicas de 
desenvolvimento urbano, infraestrutura, 
saneamento, habitaça� o, transportes, 
assim como para a economia, cultura e 
comportamento da sociedade brasileira 
e fluminense como um todo, no que 
diz respeito diretamente a�  melhoria 
de qualidade de vida, alcançando 
certamente, outra dimensa�o a�  agenda 
da polí�tica urbana brasileira.

Ale� m de fiscalizar as atividades 
do exercí� cio profissional, o novo 
Conselho tem tambe� m a missa� o de 
orientar e desenvolver as atribuiço� es 
privativas e compartilhadas do arquiteto 
e urbanista, restabelecendo, inclusive, o 
seu papel social no contexto das cidades. 
Cabe tambe�m ao Conselho defender a 
sociedade, o bem viver, a qualidade do 
ambiente urbano, atrave� s da garantia da 
prestaça�o de serviços te� cnicos de acordo 
com as melhores pra� ticas profissionais.

Ao CAU/BR e ao CAU/RJ compete 

orientar, disciplinar o exercí�cio da pro-
fissa�o de arquitetura e urbanismo, procu-
rando sempre o seu aperfeiçoamento, e 
zelar pela fiel observa�ncia dos princí�pios 
de e� tica e disciplina da classe em todo o 
territo� rio nacional.

O Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Rio de Janeiro esta�  pronto 
para trabalhar e auxiliar nas questo�es que 
envolvem a sociedade e os profissionais, 
buscando a permanente valorizaça�o da 
arquitetura e do urbanismo, e oferecendo 
a garantia de serviços profissionais 
tecnicamente habilitados para o exercí�cio 
pleno de suas atividades. 

O novo Conselho sera�  moderno, a� gil 
e participativo. Todos os serviços ja�  se 
encontram disponí�veis nos respectivos 
endereços na internet: www.caubr.org.
br e www.caurj.org.br.

Conve� m informar, ainda, que os 
arquitetos e urbanistas na� o precisam 
mais recolher a ART – Anotaça� o de 
Responsabilidade Te� cnica (Lei nº. 

Presidente do Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo do Rio de Janeiro- CAU/RJ, 
Sydnei Menezes fala da reorganização da 
categoria dos arquitetos e urbanistas e das 
contribuições que ela trará para as políticas 
públicas no que diz respeito à melhoria de 
qualidade de vida da sociedade como um 
todo. Além de fiscalizar as atividades do 
exercício profissional, o novo Conselho tem 
também a missão de orientar e desenvolver 
as atribuições privativas e compartilhadas 
do arquiteto e urbanista, restabelecendo, 
inclusive, o seu papel social no contexto das 
cidades.
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6.496/77), passando a ser obrigato� rio, 
sob a e� gide da Lei nº. 12.378/2010, 
o recolhimento do RRT – Registro de 
Responsabilidade Te� cnica, instrumento 
legal que define os responsa�veis te� cnicos 
pelos empreendimentos de arquitetura 
e urbanismo, a partir da definiça� o da 
autoria e da coautoria dos serviços, cujo 
ordenamento foi objeto da Resoluça�o nº 
21/2012, publicada no Dia� rio Oficial da 
Unia�o em 23/04/2012.

Outra questa� o e�  que tanto os 
profissionais quanto as empresas de 
arquitetura e urbanismo ou mistas, ou 
seja, que desempenham atividades de 
arquitetura e urbanismo juntamente 
com outras profisso� es (engenharia, por 
exemplo), sa�o obrigados a quitar suas 
anuidades junto ao CAU/RJ para que se 
mantenham aptas a prestar serviços. 
Enquadram-se, neste caso, empresas 
que possuem em sua denominaça�o ou 
objeto social, atividades de arquitetura 
e urbanismo, com a obrigatoriedade 

de manter, inclusive, ao menos um 
profissional arquiteto e urbanista em seu 
quadro te� cnico. 

E�  importante, tambe�m, que todos 
tenham o pagamento da anuidade do 
CAU em dia, para que o novo Conselho 
possa se estruturar como um o� rga�o de 
valorizaça�o permanente dos arquitetos 
e urbanistas, com garantia a�  sociedade 
da prestaça� o de serviços qualificados 
e habilitados de acordo com a e� tica 
profissional. 

Permanece a obrigatoriedade do 
arquiteto e urbanista ou da sociedade 
de prestaça�o de serviços de arquitetura 
e urbanismo manter placas indicativas 
dirigidas ao pu� blico, contendo o nome 
civil ou raza� o social do(s) autor(es) e 
executante(s) do serviço,  o nu�mero do 
registro no CAU/RJ e a atividade a ser 
desenvolvida.

Nesta fase inicial de implantaça� o 
do CAU/RJ, os arquitetos e urbanistas 
e as empresas, situados na Regia� o 

Metropolitana do Estado, tera� o como 
base de apoio a sede do pro� prio Conselho, 
que fica na Rua Evaristo da Veiga nº 55 
– 21º andar, no Centro do Rio de Janeiro. 
Ja�  os profissionais situados no interior 
do estado contara� o com o apoio dos 
conselheiros em suas respectivas regio� es 
para prestar os esclarecimentos quando 
necessa� rios. 

Uma das propostas de trabalho, 
ja�  aprovada pelo CAU/RJ, e�  de criar 
escrito� rios de representaça�o regional, 
constituindo-se numa extensa� o do 
Conselho, tendo como finalidade precí�pua 
cooperar no cumprimento da Lei nº. 
12.378/2010. Ale�m disso, a ideia e�  levar 
a discussa�o dos assuntos relevantes para 
o interior do estado e dar voz aos colegas 
que la�  esta� o, com eventos, semina� rios 
e palestras. Atrave� s desse trabalho 
de integraça� o, os profissionais saira� o 
ganhando, pois a comunicaça�o entre os 
envolvidos visa fortalecer o debate para 
a categoria.  

arQuItetura, ProJeto e obra: o desaFIo da ProFIssão

Dentre os principais desafios 
do Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo destaca-se a 
valorizaça�o das atribuiço� es 

privativas e compartilhadas do exercí�cio 
profissional  da arquitetura e do 
urbanismo.

A arquitetura como urbanismo 
representa o espaço construí�do, onde 
atrave� s da te� cnica e da arte de projetar, 
os arquitetos esta� o habilitados para 
atuar em todo o seu espectro – projetos 
de arquitetura, estrutura, instalaço� es, 
execuça�o de obras, coordenaça�o, gere�ncia 
executiva etc, isto e� , ocupando todos os 
espaços oferecidos na indu� stria da 
construça�o civil.

Nas cidades,  os  arquitetos e 
urbanistas sa� o os responsa� veis pelo 
desenho urbano e, como tal, sa� o os 
maestros, os coordenadores das diversas 
disciplinas que envolvem as questo� es 
urbanas.

A Resoluça� o CAU/BR Nº. 21 de 
05/04/2012 define os arquitetos e 
urbanistas  como uma categoria 
uniprofissional, de formaça�o generalista, 

cujas atribuiço� es profissionais sa� o 
representadas atrave� s das seguintes 
atividades de projeto e execuça� o: 
1 .  Arqui tetura  das  Edi f icaço� es ; 
2.  Sistemas Construtivos e Estruturais; 
3.  Conforto Ambiental; 4.   Arquitetura 
de Interiores;  5 .    Instalaço� es  e 
Equipamentos referentes a�  Arquitetura; 
6.   Arquitetura Paisagí�stica; 7.   Relato� rios 
Te� cnicos de Arquitetura; 8.   Urbanismo 
e Desenho Urbano; 9.   Instalaço� es e 
Equipamentos referentes ao Urbanismo; 
10. Relato� rios Te� cnicos Urbaní�sticos; 11. 
Patrimo� nio Arquiteto� nico, Urbaní�stico 
e Paisagí�stico; 12. Gesta� o; 13. Meio 
Ambiente e Planejamento Regional e 
Urbano; 14. Atividades Especiais em 
Arquitetura e Urbanismo; 15. Ensino e 
Pesquisa; 16. Engenharia de Segurança 
do Trabalho; 17. Planos; 18. Programas; 
19. Avaliaça� o de Riscos; 20. Mapa de 
Risco das Condiço� es e Meio Ambiente 
de Trabalho; 21. Relato� rios para fins 
judiciais; 22. Laudo de Inspeça�o sobre 
Atividades Insalubres; 23. Laudo Te� cnico 
de Condiço� es do Trabalho; entre outras. 

Compete  esc larecer  junto  a�  

sociedade, sempre que houver a decisa�o 
de se fazer obras, qualquer que seja, 
de reforma, acre� scimo ou mesmo uma 
nova edificaça� o, independentemente 
do seu porte, faz-se necessa� rio, sob o 
ponto de vista te� cnico, a concepça� o 
de projeto arquiteto� nico, levando-
se necessariamente em consideraça� o 
a realidade do terreno, seu contexto 
urbano e as caracterí�sticas construtivas 
locais. 

Embora  a aça�o projetual recomende 
o desenvolvimento de projetos de 
arquitetura e seus complementares, 
a elaboraça� o dos projetos especí�ficos 
de estrutura, instalaço� es ele� tricas, 
hidra� ulicas, especiais, todos devidamente 
compatibilizados e integrados ao partido 
arquiteto� nico adotado, nem sempre e�  
levada em consideraça�o. 

A t e�  a q u i  n a� o  e�  n e n h uma 
novidade, ja�  que, se o procedimento 
fosse integralmente aplicado, todas 
as  obras  es tar iam reg i s t radas 
juntamente com seus respectivos 
responsa� veis te� cnicos. Em tempo, 
estarí�amos implantando a cultura da 
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responsabilidade, uma vez que estaria 
assegurada a identificaça�o dos autores 
dos projetos, legalmente habilitados 
pelos Conselhos Profissionais: arquitetos 
(Conselho de Arquitetura e Urbanismo - 
CAU) e engenheiros (Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia - CREA).

No recente episo� dio que envolveu 
o tra� gico desmoronamento de tre� s 
pre� dios no centro do Rio, verificou-se 
na pra� tica, mais uma vez, apenas a 

existe�ncia do projeto de arquitetura de 
um dos pre� dios, constando no processo 
de licenciamento junto a�  prefeitura, que 
apesar do tra�mite legal, na�o continha os 
demais projetos complementares, como 
o de estrutura, ate�  porque na� o ha�  tal 
obrigatoriedade. 

Atualmente, para a emissa� o das 
certido� es de “habite-se” (documento 
obrigato� rio de conclusa� o das obras 
licenciadas) tambe�m na� o e�  exigida a 

apresentaça�o da planta de arquitetura 
atualizada “as builting”,  e muito 
menos, o projeto de estrutura com a 
respectiva memo� ria de ca� lculo, assim 
como os projetos complementares 
de instalaço� es prediais: a� gua, esgoto, 
ince�ndio, comunicaça�o, telefonia etc. E�  
necessa� ria uma mudança que determine 
a obrigatoriedade, pois ficara�  mais fa� cil 
identificar os problemas depois que eles 
acontecem.

lIcItação de obras PúblIcas aPenas coM ProJeto bÁsIco é uM eQuíVoco

A arquitetura e�  uma arte e 
merece respeito como tal e, 
ultimamente, o Brasil vem 
perdendo muito na qualidade 

de suas obras pu� blicas. O projeto de 
arquitetura e�  uma produça�o intelectual 
que aborda conceito e te� cnica. Por isso, e�  
um equí�voco contrata� -lo pelo crite� rio do 
menor preço. Com o Conselho, podemos 
agora enfrentar leis como essa, que 
prejudicam a sociedade, a arquitetura e os 
arquitetos brasileiros.

A pra� tica de realizaça�o de concorre�n-
cias de obras pu� blicas apenas com projeto 
ba� sico tem demonstrado historicamente 
o constante acre� scimo orçamenta� rio atra-
ve� s dos aditivos contratuais que geram 
prejuí�zo financeiro, ale�m de contribuir 
para a ineficie�ncia de qualidade te� cnica do 
resultado final previsto.  A insuficie�ncia 
das informaço� es te� cnicas que constam 
nos projetos ba� sicos e�  o embria� o dos 
aditivos que infestam os grandes projetos 
de infraestrutura do paí�s.

A soluça� o que se apresenta, cada 
vez mais necessa� ria, e�  da realizaça�o de 
concorre�ncias pu� blicas para elaboraça�o 
de projetos executivos, quando enta�o, em 
uma pro� xima etapa, seriam realizadas as 
concorre�ncias para a execuça�o das obras, 
a partir destes projetos devidamente 
aprovados pelos o� rga�os pu� blicos.

A descriça�o do objeto deve ser sucinta 
e clara, enquanto que a descriça� o das 
obras devera�  ser feita no projeto original, 
que ira�  conter, dentre outros elementos, 
a descriça�o dos serviços e dos materiais 
e equipamentos a serem empregados 
e incorporados a�  obra, bem como suas 
especificaço�es que assegurem os melhores 

resultados para o empreendimento. 
Assim, acre� scimos e aditivos contra-

tuais, depois de iniciadas as obras, na�o 
seriam necessa� rios durante a execuça�o. 
A definiça�o do objeto com caracterí�sticas 
desnecessa� rias ao atendimento do inte-
resse pu� blico ou com materiais e equipa-
mentos na�o comuns constitui restriça�o a� 
competitividade e compromete o trabalho 
a ser desenvolvido.

A boa te� cnica de planejar associada a�  
arte de projetar, ale�m de assegurar as 
comprovadas vantagens econo�micas 
sobre o desperdí�cio do exagero ou da 
imprecisa� o, permite que, atrave� s de 
me� todos construtivos adequados e 
utilizaça�o de materiais compatí�veis, haja 
de fato a materializaça� o daquilo que 
enta�o se imaginou realizar. 

Portanto, transformar a ideia do 
projeto em realidade vale para todos os 
tipos de empreendimentos, unifamiliares, 
multifamiliares, comerciais, industriais, 
assim como para as obras pu� blicas, 
como o Programa de Aceleraça� o do 
Crescimento (PAC) e Minha Casa, Minha 
Vida, e tambe� m para os projetos de 
urbanizaça� o, guardadas as devidas 
proporço� es.

O que realmente se faz necessa� rio e�  
uma abordagem mais ampla e profunda 
discutindo-se questo� es referentes a�  
gesta�o, comunicaça�o e prazos adequados 
para definiça� o dos objetivos e da 
transmissa�o das informaço�es pertinentes 
ao empreendimento, objetivando um real 
planejamento do mesmo, com etapas 
claras e definidas, podendo o projeto 
cumprir enta�o seu papel.

Um aspecto importante e�  o da 
racionalizaça� o da construça� o, onde o 
projeto executivo pode ser um eficaz 
instrumento, capaz de otimizar o 
uso dos materiais, levando em conta 
suas dimenso� es e evitando assim 
desperdí�cios na hora de sua colocaça�o 
e de orientar/estudar as melhores 
soluço� es de integraça� o dos sistemas 
construtivos utilizados, evitando assim 
incompatibilidades entre os mesmos.

“

”

O projeto de 
arquitetura é 
uma produção 
intelectual 
que aborda 
conceito e técnica. 
Por isso, é 
um equívoco 
contratá-lo pelo 
critério do menor 
preço. 
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Outra luta importante a ser 
desenvolvida pelo CAU e�  
alterar a Lei nº. 8.666/93, 
sobre as licitaço� es, onde ha�  

a “recomendaça� o” de realizaça� o de 
projetos  pu� blicos de arquitetura, para 
transformar na “obrigatoriedade” deste 
expediente, com concursos pu� blicos para 
estes projetos.

Tornar obrigato� ria a realizaça�o de 
concursos pu� blicos de arquitetura, ale�m 
de democratizar a aça� o projetual dos 
arquitetos e urbanistas, ha�  a certeza 
de que os projetos vencedores sera� o 
desenvolvidos, detalhados, orçados e 

finalmente executados. 
Este debate precisa ser feito; as 

entidades envolvidas e engajadas com 
o assunto precisam buscar ferramentas 
para modificar a legislaça� o, onde a 
obrigatoriedade para viabilizar a execuça�o 
de uma obra com qualidade arquiteto�nica, 
contendo as informaço� es necessa� rias a�  
sua construça�o e com dados suficientes 
para um orçamento pre� vio de custos e 
valores finais, passe a valer de fato. 

Segundo a Lei  de criaça� o  da 
instituiça�o: “pugnar pelo aperfeiçoamento 
do exercí� cio da arquitetura e do 
urbanismo” e “zelar pela (…) valorizaça�o 

da arquitetura e do urbanismo”, o CAU 
devera�  promover a regulamentaça� o 
e a obrigatoriedade dos concursos de 
arquitetura e urbanismo na contrataça�o 
de projetos pela administraça�o pu� blica. 
Este sera�  um item obrigato� rio na agenda 
da nova autarquia. Essa luta polí�tica sera�  
possí�vel com a criaça�o do CAU. 

O Conselho esta�  a serviço da 
promoça� o da qualidade e da funça� o 
social da arquitetura e vai atuar pela 
promoça�o destes concursos de projeto 
como instrumentos democra� ticos de 
contrataça�o de projetos na administraça�o 
pu� blica.

concurso PúblIco de arQuItetura 

Gestão das cIdades

Pensar a  cidade como um 
espaço democra� tico e�  tarefa 
fundamental, e o planejamento 
urbano precisa ser tratado como 

um estudo primordial para a melhoria das 
condiço� es de vida da sociedade.

O Estado e o capital sa�o alguns dos 
agentes que mais atuam na estruturaça�o 
de uma cidade, direcionando o seu 
crescimento e lhe dando definiça� o. O 
Estado apresenta um discurso que atende 
as demandas sociais, mas na pra� tica, a 
classe dominante se apropria do aparelho 
estatal para atender os seus interesses.

Antes da Constituiça� o de 1988, a 
elaboraça� o da legislaça� o urbaní�stica 
era prerrogativa do Poder Executivo 

Municipal, ou seja, o prefeito tinha o poder, 
fixava novos í�ndices edilí�cios, alterando 
gabaritos e taxas de ocupaça�o.

Depois de 1988, toda legislaça� o 
urbaní�stica passou a ser fixada por lei, 
ou seja, uma prerrogativa das Ca�maras 
Municipais, onde toda e qualquer alteraça�o 
precisa ser aprovada pelos vereadores, 
mas, mesmo assim, algumas cidades 
brasileiras continuam reproduzindo 
uma espe� cie de urbanismo do vale tudo, 
permitindo de forma legal qualquer tipo 
de construça�o ou edificaço�es, de qualquer 
jeito.

Novos mecanismos precisam 
ser introduzidos neste processo de 
desconfiguraça� o urbana para evitar 

a  transformaça� o  das cidades em 
mercadorias imobilia� rias, jogando para 
segundo plano a qualidade de vida de 
seus habitantes. 

Um mecanismo interessante 
de controle social sa� o os Conselhos 
Municipais, de composiça� o parita� ria, 
com representantes consultivos e outros 
deliberativos. Outra ideia interessante 
sa�o os Conselhos de Urbanismo ou Meio 
Ambiente ou das Cidades, independente 
do nome, que podera�o se tornar, caso 
evoluam, instrumentos importantes 
de aplicaça� o da legislaça� o urbaní�stica 
e edilí�cia das cidades, constituindo-se 
em mais um o� rga�o de defesa dos nossos 
ambientes urbanos.

 as InterVençÕes urbanístIcas e arQuItetÔnIcas no rIo 

O Municí�pio do Rio de Janeiro esta�  passando por uma 
transformaça� o radical em 
determinados bairros. Isso ja�  

vinha acontecendo antes do anu� ncio de 
que a cidade ira�  sediar diversos eventos 
de grande importa�ncia. A prefeitura ja�  
tem feito obras de revitalizaça�o em alguns 
locais, mas na�o pode deixar de esquecer 
as caracterí�sticas arquiteto� nicas que 
envolvem o local a ser revitalizado ou 
modificado. Levando-se em consideraça�o, 
principalmente, a necessidade de um 

planejamento urbano, que, dentre 
outras vantagens, esta�  a antecipaça� o 
programa� tica dos futuros problemas.

Com o vertiginoso crescimento 
de obras tambe� m no Estado do Rio 
de Janeiro, em virtude dos grandes 
eventos que se aproximam, os o� rga� os 
pu� blicos precisam estar mais atentos ao 
problema urbaní�stico / arquiteto� nico 
que norteia cada regia� o. Na� o se pode 
sair realizando obras por aí�, sem que 
haja um estudo ou planejamento para 
sua execuça�o. 

O principal gargalo esta�o sendo as 
vias de transporte pu� blico, onde esta�o 
sendo criados corredores exclusivos para 
melhorar o fluxo de carros, previstos 
desde o Plano Urbaní�stico de Doxí�ades, 
no Governo Carlos Lacerda, as chamadas 
linhas policroma� ticas. Sera�o construí�das 
tre� s grandes vias expressas que ligara�o 
a cidade em diversificados pontos. 
Ale�m das vias, tem a revitalizaça� o da 
regia�o portua� ria, onde sera�  construí�do 
um outro mergulha� o para passagem 
de veí�culos, melhorias estruturais dos 
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antigos galpo� es, ale� m do entorno da 
regia�o, que, com as alteraço� es dos í�ndices 
urbaní�sticos e edilí�cios, permitira� , atrave� s 
da operaça�o urbana, a venda do potencial 
construtivo (CEPAC), os necessa� rios 
investimentos de infraestrutra.

Na�o e�  ta� o fa� cil planejar quanto se 
pensa, o trabalho envolve pesquisa, 
conhecimento te� cnico e profundo, 
realizaça� o de encontros para ouvir as 

partes envolvidas, execuça�o da obra de 
acordo com a legislaça�o e documentaça�o 
em dia. 

O CAU/RJ, juntamente com outros 
o� rga� os como o Tribunal de Contas do 
Municí�pio (TCMRJ), Tribunal de Contas 
do Estado (TCE-RJ), Tribunal de Contas 
da Unia�o (TCU) e o Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia (CREA-
RJ), devem atuar juntos e em parcerias 

fiscalizar os procedimentos legais de 
todos os atos envolvidos em uma obra, 
reforma etc, incluindo a responsabilidade 
te� cnica dos profissionais e o exercí�cio 
legal das respectivas atividades.

A partir dessa aça�o conjunta, e�  possí�vel 
garantir a integridade arquiteto� nica e 
urbaní�stica da regia�o a ser trabalhada, e 
garantir a execuça�o correta do trabalho 
a ser desenvolvido. 

 Atrair os arquitetos estrangeiros à construção de uma parceria 
verdadeira pode ser o caminho, mas com responsabilidade cultural e 
social antes de mais nada.
“

”

arQuItetos estranGeIros: ParcerIa ou InVasão

O desenvolvimento da ativida-
de profissional do arquiteto, 
hoje em dia, ultrapassa as 
fronteiras e barreiras ter-

ritoriais, se caracterizando como uma 
pra� tica de aça�o global; tem sido assim 
nos u� ltimos anos.

Os instrumentos disponí�veis atrave� s 
dos diversos softwares permitem ao 
arquiteto desenvolver projetos no mundo 
todo, muitas das vezes sem sair do lugar, 
ou seja, atrave� s de imagens de sate� lites 
somadas a outros avanços tecnolo� gicos. 
Teoricamente e�  possí�vel realizar os 
primeiros levantamentos e informaço� es 
sobre uma a� rea, sí�tio ou terreno que se 
pretende projetar.

E�  fato que os principais projetos 

elaborados e executados nas principais 
cidades do mundo sa� o de autorias de 
arquitetos das mais variadas origens; 
mas um profissional estrangeiro pode 
projetar no Brasil? E um profissional 
brasileiro pode projetar no mundo?

Afinal, qual deve ser o papel do 
rece�m criado Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo, diante destes profissionais? 
Impedir que os arquitetos do mundo 
atuem no Brasil na�o parece o caminho 
mais adequado. Por outro lado, exigir uma 
se� rie de procedimentos que geram altos 
custos na revalidaça� o dos respectivos 
diplomas e�  burocratizar e na�o solucionar 
a questa�o.

Simplesmente, admitir a sociedade 
pura e simples,  com escrito� r ios 

brasileiros, sem estabelecer regras 
claras de parceria tambe�m pode ser uma 
soluça�o equivocada. 

Enta�o, o que fazer? Cabe ao CAU abrir 
este debate, intermediar as discusso� es 
e buscar uma soluça� o de equilí�brio, 
onde o direito autoral do projeto ganhe 
um patamar de legitimidade destacado 
da responsabilidade te� cnica legal do 
desenvolvimento projetual.

Atrair os arquitetos estrangeiros a�  
construça�o de uma parceria verdadeira, 
onde a troca permanente do saber 
te� cnico associada a�  descoberta do 
emprego de novas tecnologias resultem 
numa arquitetura atual global, pode ser 
o caminho, mas com responsabilidade 
cultural e social antes de mais nada.
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Ministro Luiz Octavio 
Pires e Albuquerque Gallotti

 
M i n i s t ro ,  o  s e n h o r  é 

formado em direito pela Faculdade 
nacional de direito da universidade 
d o  b ra s i l ,  h o j e  u n ive r s i d a d e 
Federal do rio de Janeiro. como 
foi sua trajetória na vida pública 
até sua ida para o supremo tribunal 
Federal?

Ao graduar-me,  em 1953,  ja�  
percorria ,  havia  bom tempo,  os 
corredores do Fo� rum do Rio de 
Janeiro, como solicitador-acade�mico 
e estagia� rio do Ministe� rio Pu� blico. 
Era, ale� m de advogado, assistente 
do procurador-geral da Repu� blica 
quando cheguei, em 1956, ao Tribunal 
de Contas da Unia� o, para uma breve 
substituiça� o do titular do cargo enta� o 
denominado Adjunto do Procurador, 
mas a esperada permane� ncia de dois 
meses acabou por estender-se a vinte 
e oito anos. Efetivado, tornei-me 
procurador-geral em 1966 e ministro 
em 19 de junho de 1973. Oito dias 

Carioca, filho e neto de deputados, o ministro Luiz 
Octavio Pires e Albuquerque começou sua vida 
pública como assistente do procurador-geral da 
República. Tornou-se procurador do Ministério 
Público junto ao Tribunal de Contas, tendo 
assumido, a seguir, o cargo de procurador-geral. 
Anos depois tomou posse no cargo de ministro do 
Tribunal de Contas da União, do qual foi eleito vice-
presidente e presidente. Em 1984, sendo decano 
do Tribunal de Contas da União, assumiu o cargo 
de ministro do Supremo Tribunal Federal. Tornou-
se membro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral, 
cuja Presidência exerceu até assumir o cargo de 
vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. 
Simultaneamente, exerceu a advocacia, em todas as 
instâncias, sucessivamente, perante os auditórios do 
Rio de Janeiro (até 1960) e de Brasília (até 1973).
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depois me vi eleito vice-presidente e, 
em dezembro, Presidente do colegiado 
para o ano de 1974. Foi essa a formaça� o 
que, em 1984, levei para o Supremo 
Tribunal, que me coube presidir de 
13 de maio de 1993 ate�  16 de maio 
de 1995.   

 Para o senhor, que foi ministro 
e presidente do tribunal de contas 
da união, qual é a importância 
dos tcs no exercício do controle 
externo?

Encontrei, em 1956, um tribunal 
composto por nota� veis brasileiros, 
voltado para o exame exclusivamente 
documental das contas dos respon-
sa� veis e para a atividade do registro 
pre� vio das despesas e dos contratos, 
esta u� ltima reputada sua mais nobre 
e eficaz atribuiça� o.

Vivi a transfere� ncia para Brasí�lia, 
exemplarmente conduzida, sem inter-
rupça� o do funcionamento e, depois, a 
crise da aboliça� o do controle pre� vio, 
o aparelhamento do o� rga� o para uma 
postura dina�mica, dirigida a um con-
trole o mais possí�vel concomitante, 
dentro de uma compete� ncia aprofun-
dada e ampliada pela Constituiça� o 
de 1988.

Daí� , a importa� ncia dos tribunais 
de contas, pois o regime democra� tico 
na� o se basta na eleiça� o dos dirigentes 
e na votaça� o do orçamento: exige 
a rigorosa prestaça� o das contas da 
gesta� o pu� blica.

Considero  a inda  re l evante  a 
atuaça� o pedago� gica dos tribunais, na 
expediça� o de instruço� es, treinamento, 
simpo� sios e outro evento.

 e como ministro do supremo, que 
valores nortearam a sua atuação?

A aplicaça� o da lei, sob o primado 
d a  C on s t i t u i ç a� o ,  c u j a  g u a rd a 
compete, precipuamente, ao Supremo 
Tribunal. 

Aos juí�zes de todos os graus - como 
aos ministros e aos conselheiros 
dos tribunais de contas – cabe a 
interpretaça� o da lei; na� o a criaça� o 
do direito, apana� gio do legislador 
ungido pelo voto popular. E�  mister 

resistir a�  tentaça� o da celebridade, do 
ruí�do e da popularidade; tambe�m das 
manchetes, numa e� poca em que os 
meios de comunicaça� o, impulsionados 
pela velocidade da televisa� o, tendem 
a um jornalismo de emoça� o, mais do 
que de informaça� o.

O magistrado ha�  de estar ciente 
e consciente da realidade social; da 
opinia� o pu� blica, tambe� m; mas na� o 
deve esta ser a determinante de suas 
deciso� es.    

 em sua opinião, qual o meca-
nismo ideal para que o conselho 
nacional de Justiça desempenhe 
seu papel institucional sem ofere-
cer resistência ao Poder Judiciário 
e exigir o trato que o constituinte 
lhe deu?

Ao Conselho, cumpre um papel 
i m p o r t a n t e  n o  p l a n e j a m e n t o  e 
coordenaça� o do judicia� rio,  u� nico 
nacional entre os tre� s Poderes da 
Repu� blica.

No campo disciplinar, cabe-lhe 
exercer o controle do funcionamento 
das corregedorias, agindo, diretamente, 
sobre os juizes, especialmente os 
de segundo grau, quando a medida 
revelar-me indispensa� vel. Penso que 
a regulamentaça� o de um processo 
suma� rio de avocaça� o, pelo Conselho, 
seria o ideal, nessas hipo� teses. 

o acesso à informação tem alcançado 
níveis que o cidadão de outros tempos 
jamais conseguiu atingir. Isso, de certa 
forma, resulta em um aumento da 
demanda junto ao Poder Judiciário. 
Que medida ou procedimento pode 
ser implementado com vistas a reduzir 
o volume de processos junto aos 
tribunais superiores? na sua visão, o 
novo código de Processo civil pode ser 
uma alternativa viável?

Um novo Co� digo, com a simplifica-
ça�o e a reduça�o do nu� mero de recursos, 
podera�  concorrer para esse resultado, 
mas alguma previsa� o de maior hierar-
quia podera�  se revelar, ainda assim, 
necessa� ria; porque vem radicada, na 
pro� pria Constituiça� o, a compete� ncia 
do Supremo Tribunal e dos Tribunais 

Superiores.
O reforço da efica� cia dos julgados 

das insta� ncias ordina� rias, mediante 
a limitaça� o do efeito suspensivo dos 
recursos extraordina� rios ou especiais; 
a efica� cia vinculante das deciso� es 
do Supremo e Tribunais Superiores; 
o tratamento ordenado dos casos 
repetit ivos e a  subordinaça� o  da 
admissibilidade dos mencionados 
recursos a�  demosntraça�o da repercussa�o 
geral das questo� es discutidas.

Em sí�ntese: o exame mais ce� lere 
e acurado de uma quantidade menor 
de feitos e�  a meta a perseguir, no 
desempenho do Supremo Tribunal e 
Tribunais Superiores.

Para o senhor, o que move um 
profissional gabaritado da socieda-
de jurídica a integrar a alta corte 
de Justiça do País, sabendo que o 
limite remuneratório do cargo se 
mostra aquém do que a dignidade 
da função mereceria?

Chega a ser um aforismo a assertiva 
de que um assento no Supremo na� o se 
pleiteia, mas, tambe�m, na� o se recusa.

A  d i spos iça� o  para  serv i r ;  o 
fascí�nio pela variedade e relevo das 
questo� es debatidas contrabalançam a 
defasagem dos vencimentos, e, ate� , a 
inverossí�mil sobrecarga de trabalho.

Cumpre, ainda, notar que a maio-
ria dos recrutados, como oriundos do 
Ministe� rio Pu� blico ou da magistra-
tura, ja�  se achava sujeita a� s mesmas 
l imitaço� es prevalecente na nova 
investidura.

de que maneira o senhor en-
tende que a comissão de ética da 
Presidência da república está con-
tribuindo para a promoção da ética 
na administração Federal?

Embora  des t i tu í� da  de  força 
executiva, a�  Comissa� o e�  reservado 
um poder inibidor significativo, na 
determinaça� o de padro� es de conduta 
das autoridades.

A presença de um jurisconsulto do 
porte do ministro Sepu� lveda Pertence, 
em sua preside� ncia,  e�  penhor da 
emine� ncia da Comissa� o de E� tica.
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Ah! Copa Jules Rimet, de 1950 
Quanta injustiça!

Locutor da Copa do 
Mundo de 50, o advogado 

Maurício Campos Bastos, 
- “o mais jovem locutor 

esportivo do Brasil” -, 
lembra com emoção e 

surpreendente riqueza de 
detalhes os preparativos 

para a Copa, os momentos 
que antecederam à vitória 

do Uruguai e a enorme 
decepção estampada no 
rosto dos torcedores, no 

final da partida.

Maurício de Campos Bastos
Advogado

Sócio da Caputo Bastos e Fruet Advogados

Futebol na reVIsta tcMrJ, Por Quê?

Porque o futebol, hoje, e�  uma atividade que envolve 
contratos com o Poder Pu� blico de cifras volumosas, 
estabelece conve� nios para a difusa� o das pra� ticas 
esportivas e do lazer e recebe subsí�dios sobre os 

quais tem que prestar contas aos o� rga� os de controle que 
a Constituiça� o exige para que “a administraça� o pu� blica, 
direta e indireta de qualquer dos Poderes da Unia� o, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municí�pios obedeça 
aos princí�pios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficie� ncia”, como estatui o artigo 37, caput, 
da nossa Carta Polí�tica.

então, VaMos às hIstórIas

Iniciei minha carreira como locutor esportivo em 
fevereiro de 1949, na Ra� dio Industrial de Juiz de Fora, 
da Organizaça� o Radinterior, do Sr. Alceu Nunes da 
Fonseca, com sede na Avenida Rio Branco nº 131, e no 

me� s de março ja�  estava no esta� dio Sa� o Janua� rio, do Clube 
de Regatas Vasco da Gama, transmitindo para uma cadeia 
de emissoras o campeonato Sul-Americano de futebol.
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A Organizaça� o a que me vinculei 
tinha estreitas relaço� es com a Ra� dio 
Nacional do Rio de Janeiro, e Juiz de 
Fora sempre fez parte da grande Cidade 
Maravilhosa porque lí�amos jornais 
cariocas, ouví�amos as emissoras do Rio 
de Janeiro, torcí�amos pelos clubes da 
enta� o Capital Federal, frequenta� vamos 
os teatros, os cinemas, as praias e tudo 
o mais que tornava o Rio de Janeiro 
uma atraça� o irresistí�vel para no� s, de 
Minas Gerais.

Em 1950, estava de novo na Capital 
Federal para narrar toda a Copa do 
Mundo, pela Ra� dio Industrial de Juiz de 
Fora, ZYT-9, da cabine 17, do Esta� dio 
Municipal do Maracana� , batizado com 
o nome do jornalista Ma� rio Rodrigues 
Filho, diretor do Jornal dos Sports, 
o� rga� o que encabeçou uma grande 
campanha popular para a construça� o 
do maior esta� dio do mundo, com 
capacidade para 200 (duzentas) mil 
pessoas! O Jornal dos Sports era 
um o� rga� o que mantinha relaço� es 
muito pro� ximas com a preside� ncia da 
Repu� blica, desde o Dr. Getulio Vargas, 
criando uma enorme quantidade de 
competiço� es populares, sindicais, 
estudantis e acompanhava com o 
maior destaque as festas do Dia 
do Trabalho, 1º de maio, quando o 
Presidente Vargas comparecia ao 
esta� dio do Vasco da Gama para desfilar 
para uma multida� o e anunciar medidas 
de proteça� o ao trabalhador.

No Sul-Americano, o Brasil foi 
campea� o, mas teve que disputar uma 
partida extra com o Paraguai, pois 
perdera por 2 x 1 o jogo da tabela e 
o regulamento do “magno certame” 
assim o impunha.

Tre� s dias depois aplicamos uma 
goleada de 7 x 0 nos “hermanos” 
paraguaios, treinados por Dom Fleitas 
Solich, - feiticeiros (na� o sei porque 
o apelido), que acabou vindo para o 
Clube de Regatas do Flamengo junto 
com o goleiro Sinforiano Garcia.

Muito boa a nossa seleça� o que 
encantou os torcedores com belas 
exibiço� es, embora o tropeço na hora 
decisiva. A ma�  sorte foi tanta nos 2 x 
1 pro�  guaranis que o autor do goal da 

vito� ria ia ser substituí�do e fez o goal 
enquanto o seu substituto aguardava 
a vez de entrar...

Eu acompanhei a construça� o do 
Maracana�  por dois anos e ele na� o ficou 
completamente pronto, confirmando o 
aforismo de que obra na� o se termina, 
abandona-se, com a devida ve� nia dos 
meus amigos da construça� o civil.

Esse monumento da engenharia 
brasileira revelou o valor, o conheci-
mento e a bravura do opera� rio brasi-
leiro e dos engenheiros e especialistas 
que ajudaram na construça� o do maior 
templo do futebol em 1950, lançado 
para o mundo conhecer e admirar num 
amistoso entre as seleço� es de novos do 
Rio e de Sa� o Paulo.

O Brasil passou a ter um enorme 
prestí�gio na Federaça� o Internacional 
de Futebol Associaça� o (FIFA), que 
serviu de adjetivo para o torcedor 
se referir aos a� rbitros que erravam 
contra os seus clubes, depois da Copa 
do Mundo de 1938.

Claro que merecemos essa força na 
principal entidade do futebol mundial, 
pois a Copa Jules Rimet de 1950 foi a 
primeira apo� s a 2ª Guerra Mundial. 
Muitos paí�ses na� o vieram em face das 
dores das grandes perdas humanas 
sofridas por seus povos e dos estragos 
causados em suas principais cidades 
pelos bombardeios intermina� veis 
das forças aliadas que durante certo 
perí�odo estiveram em desvantagem 
e tambe� m sentiram a crueldade do 
conflito mundial. Vivas aos bravos 
pracinhas brasileiros que foram aos 
campos de batalha, conquistaram 
retumbantes vito� rias, sofreram perdas 
preciosas, mas provaram ao mundo 
que o Brasil so�  ama a Paz e sabe reagir 
quando desafiado.

Deixaram de participar da Copa de 
50 as seleço� es da Argentina, A� ustria, 
Be� lgica, Colo�mbia, Equador, Filipinas, 
Peru, Polo� nia, Hungria, Tchecoslova� quia 
e Birma�nia. A Alemanha foi proibida de 
participar das eliminato� rias, dados que 
obtive muitos anos depois pelo Correio 
Braziliense, jornal editado na Capital 
Federal e na linha dos melhores do 
paí�s. A seleça� o brasileira, treinada por 

Fla� vio Costa, encantou o mundo com 
atuaço� es extraordina� rias, mostrando a 
magia do futebol brasileiro, o gingado e 
a te� cnica iniguala� vel de seus jogadores, 
a arte de jogar e fazer goals muito bem 
elaborados. A exceça� o ficou por conta 
do desastrado empate de 2 x 2 com a 
Suí�ça, no Pacaembu, em Sa� o Paulo; a 
nossa seleça� o, um pouco mesclada de 
suplentes, na� o jogou absolutamente 
nada!

O Brasil na� o merecia aquele placar 
da partida decisiva, contra o Uruguai 
de Obdulio Varela, Ma� spoli - um senhor 
goleiro-, Schiafino e Gighia, este, o 
hero� i da conquista da Copa porque foi o 
autor do goal da vito� ria num lance que 
acabou por comprometer a carreira 
do espetacular goleiro Barbosa e do 
lateral esquerdo Bigode.

Para mim, o goal  uruguaio foi 
um desses acasos que so�  na pra� tica 
dos esportes acontece. Na� o vi falha 
de nenhum jogador e goals como o 
do Gighia os caros leitores ja�  tera� o 
visto em quantidade nos gramados do 
mundo inteiro. A sorte entra em campo 
muitas vezes.

Ganhamos bem do Me� xico,  na 
estreia, por 4 x 0, depois, da Iugosla� via, 
por 2 x 0 (foi o jogo em que mais 
me cansei na locuça� o porque a bola 
custava a sair das quatro linhas e os 
anu� ncios eram feitos por um colega 
naqueles intervalos para as laterais 
e os tiros de meta). Mitic, meia da 
seleça� o iugoslava, me deixou uma 
grande recordaça� o dentre todos os 
estrangeiros que desfilaram diante da 
minha cabine 17. Bateu com a cabeça 
ao subir a escada para entrar no campo 
e jogou com ela toda enfaixada, de 
forma admira� vel! 7 x 1 na Sue� cia e 6 
x 1 na Espanha, com direito ao canto 
das “touradas de Madrid” por mais de 
cento e cinquenta mil expectadores 
pagantes.

Podí�amos nos orgulhar de que, 
a te�  enta� o ,  nenhuma Copa Ju les 
Rimet (nome original do trofe� u de 
ouro maciço que a FIFA entregava a�  
seleça� o campea�  do mundo) vivenciara 
tanta beleza na pra� tica do futebol 
inventado pelos ingleses, pu� blicos ta� o 
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maravilhosos, alegres, que retribuí�am 
a arte dos nossos jogadores em campo 
entoando mu� sicas populares que 
emocionavam a todos e que tiveram 
comportamentos exemplares, mesmo 
perdendo a Copa.

Eu so�  na� o  sei  como e�  que eu 
ingressava no esta� dio pelo Porta� o nº 
18, de tanta gente a querer entrar ao 
mesmo tempo! Acho que entrei voando 
no primeiro jogo e no da decisa� o. 
Duvido que o fizesse com os meus 
pro� prios pe� s!

So�  faço uma crí�tica sobre a mudança 
da concentraça� o do “scratch” brasileiro 
das Paineiras para Sa� o Janua� rio pela 
facilidade com que qualquer torcedor 
podia passar por aqueles porto� es 
completamente abertos! A pista do 
esta� dio virou um trailer do carnaval, 
com mu� sicos, passistas, bailarinos, 
penetras, o diabo a quatro...

Na� o gostei do que vi e disse ao meu 
comentarista, Ma� rio Hele� nio de Lery 
Santos, que foi quem me introduziu 
primeiro na imprensa e depois no 
ra� dio, se aquela festa antecipada na� o 
custaria caro ao Brasil, no dia seguinte. 
(Ma� rio Hele� nio e�  merecidamente, o 
nome do moderno esta� dio da nossa 
cidade de Juiz de Fora, M.G)

A nota triste da Copa de 50 ficou 
por conta do acidente ae� reo que 
vitimou todo o time do Torino, da 
Ita� lia, no ano anterior, e que influiu de 
forma inexora� vel para o traumatismo 
que era ní� tido na seleça� o italiana. 
Foi um exemplo que a Ita� lia deu de 
obedie� ncia aos regulamentos do 
futebol e, principalmente, de gratida� o 
aos pracinhas brasileiros que lutaram 
em seu territo� rio para abreviar o 
te� rmino da guerra de sete anos, e de 
amor a�  sua grande Colo� nia em nosso 
paí�s. Esse triste fato eu na� o esqueço.

Tambe�m na�o sai da minha memo� ria 
a visa� o daqueles milhares de homens, 
mulheres e crianças descendo as 
ra m p a s  s e m  g u a rd a - c o r p o s  d o 
Maracana�  num sile�ncio impressionante 
– como desceriam se tive� ssemos 
ganhado a Copa? – e ver o leito estreito 
do rio Maracana�  repleto de serpentinas 
e confetes que seriam atirados sobre os 

nossos atletas logo apo� s o apito final 
do a� rbitro da partida.

Como encerramento deste pa� lido 
depoimento sobre a Copa de 1950, 
que ganhou o apelido de Maracanazzo 
pela derrota do Brasil, gostaria de 
falar sobre o que significou para mim 
o placar de 2 x 1 nos mais importantes 
jogos que tive a sorte de narrar.

Na minha estreia como locutor 
esportivo, vi o Brasil perder do Paraguai 
por 2 x 1 no jogo normal da tabela do 
Sul-Americano, mas decisivo; depois 
irradiei (ainda existe essa palavra?) a 
goleada de 7 x 0 que nos deu o tí�tulo. 
Contra o Uruguai, no final da Copa 
do Mundo de 1950, perdemos de 2 x 
1, quando eu comecei a narraça� o ja�  
como campea� o, porque o empate nos 
favorecia, vi nossas chances crescerem 
com o goal de Friaça e na� o pude soltar 
o grito de “Campea� o” para coroar um 

fato marcante na minha jovem vida de 
profissional do ra� dio (20 anos).

Finalmente,  apo� s  breví� ssimas 
passagens pela Emissora Continental, 
com o Sergio Paiva como um grande 
incentivador; pela Mayrink Veiga, com 
Oduvaldo Cozzi; a minha apresentaça� o 
na Ra� dio Clube do Brasil, sob a chefia 
de Adhemar Pimenta e tendo como 
companheiro de narraça� o, Wolner 
Camargo, irma� o do famoso Doalcei 
Bueno de Camargo, que brilhou como 
narrador esportivo por muitos e 
muitos anos, selou a minha curtí�ssima 
passagem pela cidade do Rio de 
Janeiro e me fez retornar a Juiz de 
Fora onde, enta� o, completei meus 
estudos superiores como bacharel em 
Direito. Fomos ao Maracana�  transmitir 
Vasco x Flamengo e, em cada tempo, 
eu e o Wolner troca� vamos de lado. 
No segundo tempo eu acompanhei 
o ataque do Flamengo e a defesa 
do Vasco. Jogo durí�ssimo, 1 x 1, e o 
Flamengo ha�  sete anos na� o ganhava 
do Vasco. Eis que um contra-ataque 
fulminante do time rubro-negro po� e 
o centro avante I�ndio bem de frente 
para o Barbosa e ele cobriu o goleiro 
vascaí�no com um lençol espetacular 
e quebrou o tabu dos sete anos sem 
vencer o grande rival. Cantei o goal 
com o entusiasmo natural. Ao chegar 
ao estu� dio, Adhemar Pimenta me 
disse o seguinte: “Menino, voce�  e�  bom, 
narra os lances da partida com muita 
atença� o e tem um bom vocabula� rio, 
mas, pelo amor de Deus, Ary Barroso, 
no Rio de Janeiro, basta o pro� prio!” 
Esta�  explicado porque o placar de 2 x 
1 mudou a minha vida, pois agradeci ao 
grande mestre e coloquei o meu amor 
ao Flamengo acima da pretensa� o de 
fazer carreira na Cidade Maravilhosa.

Meu grande pesar e�  na�o ter guardado 
nenhuma lembrança da Copa de 1950. 
Sumiram, nas va� rias mudanças que fiz, 
a minha credencial da CBD, os recortes 
dos anu� ncios que promoviam “o mais 
jovem locutor esportivo do Brasil”, 
notí�cias nos jornais da minha terra e 
outros documentos. Nem a Suderj e 
nem a CBF, nos seus arquivos, puderam 
me ajudar. Mas tenho testemunhas.

Não sai da minha 
memória a visão 
daqueles milhares 
de homens, 
mulheres e 
crianças descendo 
as rampas sem 
guarda-corpos 
do Maracanã 
num silêncio 
impressionante.

“

”



5º Congresso Brasileiro 
de Controle Interno e Externo

em pautaem pauta
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Op re fe i t o  d a  c i d a d e  d o 
Rio de Janeiro, Eduardo 
Paes, proferiu a palestra 
de abertura da 5ª edição 

do Coninter Nacional – Congresso 
Brasileiro de Controle Interno e Externo, 
realizado nos dias 19 e 20 de abril, no 
Hotel Rio Othon Palace, em Copacabana, 
abordando o tema “A Sustentabilidade e 
os Desafios das Olimpíadas 2016”. 

Participaram da abertura do 
Coninter o conselheiro do TCE/MT e 
presidente da Associação dos Membros 
dos Tribunais de Contas (Atricon), 
Antônio Joaquim Neto; o conselheiro 
do TCMRJ, Antonio Carlos Flores 
de Moraes; o presidente do TCE/
PA, conselheiro Cipriano Sabino; e o 
procurador-geral do município do Rio 
de Janeiro, Fernando Dionísio.

N a  a b e r t u r a  d o  c o n g r e s s o , 
Antonio Carlos Flores de Moraes, 
coordenador científico do evento, 
saudou os presentes, ressaltando o 
esmero do programa, “com os temas 

5º CONINTER 
reúne autoridades de todo o país

mais modernos, envolvendo não só 
sustentabilidade como também os 
modernos atos da Administração”.

Eduardo Paes discorreu sobre 
os grandes eventos internacionais a 
serem realizados na cidade. “A cidade 
do Rio recebe agora no mês de junho a 
Rio+20; em 2013, o Encontro Mundial 
da Juventude Católica, inclusive com 
a presença do Papa. É um evento que 
vai reunir de 3 a 4 milhões de jovens; 
em 2013, a Copa das Confederações; 
em 2014, a Copa do Mundo, onde a 
cidade vai ser sede da Fifa, sede do 
centro de mídia, final da Copa do 
Mundo e, finalmente, em 2016, os 
Jogos Olímpicos”. Para o prefeito, as 
cidades brasileiras que receberão a 
Copa do Mundo (12) devem aproveitar 
a oportunidade para melhorar o 
planejamento.

“Acreditamos que o grande desafio, 
válido para todo o país, além das tarefas 
tradicionais que nos competem e são 
óbvias, é de que forma esses eventos 

podem ser transformadores e portanto, 
sustentáveis. (...) A sustentabilidade 
desses eventos tem muito mais a ver 
com o que nós vamos ter de aprendizado 
de planejamento ao final desses grandes 
eventos”.

Prosseguindo, a promotora de 
Justiça do Estado da Bahia,  Rita 
Tourinho, falou sobre “O papel do 
controle interno e sua repercussão 
no controle externo em relação à 
Lei de Improbidade Administrativa”, 
onde ressaltou a mudança de postura 
dos agentes públicos a partir da 
criação da Lei de Improbidade: “Hoje 
o instrumento mais eficaz de combate 
à corrupção seria o controle através 
da ação de improbidade. Um controle 
que tem um alcance muito mais social 
do que jurídico propriamente dito. (...) 
Com certeza, a partir da criação da Lei 
de Improbidade Administrativa, em 
1992, a própria postura dos gestores 
públicos se alterou. Não significa que 
temos um índice menor de corrupção, 

André Araújo, diretor da JAM Jurídica, Antonio Joaquim, Antonio Carlos Flores de Moraes, Fernando Dionísio e Cipriano Sabino, na mesa de abertura
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mas existe hoje, com certeza, um receio 
bem maior dos gestores públicos na sua 
atuação em razão da existência da lei 
de improbidade”. Para Rita Tourinho, 
“o controle da administração pública 
não é um fim em si mesmo, não é 
meramente formalístico, tem objetivos 
e dupla função, sendo um meio utilizado 
para evitar desvio de recursos e bens 
públicos e para garantir a finalidade 
pública da atuação administrativa”, 
assegurou.

A seguir, a assessora da Coordena-
doria de Educação da Secretaria de Edu-
cação do Município do Rio de Janeiro, 
Glória Antonieta Macedo, proferiu 
palestra sobre o desempenho da Se-
cretaria na educação pública da cidade 
do Rio de Janeiro. Glória informou que 
cabe à secretaria cuidar da Educação 
Infantil (0 a 5 anos); do Ensino Funda-
mental (1° ao 9° ano) e da Educação de 
Jovens e Adultos do município do Rio 
de Janeiro. A SME possui a maior rede 
pública de ensino da América Latina, 
com 1.068 escolas, 250 creches pública, 
65 Espaços de Desenvolvimento Infantil 
(EDI) e outras 179 creches conveniadas. 
Com cerca de 38 mil professores, a 
SME atende a 685.279 alunos. Segundo 
Glória Macedo, para atender a toda 
rede, a Secretaria de Educação criou 
orientações curriculares bimestrais que 
norteiam a criação de material didático. 
“A Secretaria tem uma produção de 70 
volumes bimestrais de materiais para 
ajudar ao professor, que chamamos 
de Cadernos de Apoio Pedagógico. São 
Cadernos de todas as áreas de conheci-
mento e da educação infantil até o 9º 
ano, e programa de jovens e adultos. 
É um material escrito e elaborado por 
professores da Rede junto com nos-
sos profissionais do nível central, com 
consultoria de profissionais renomados 
de várias universidades, chancelando 
nosso trabalho” enfatizou.

Na segunda palestra da tarde, o 
professor Juarez Freitas, da Faculdade 
de Direito da UFRGS e da PUC/RS, 
discorreu sobre “A Administração 
Sustentável apoiada numa Educação 
Democrática”. Para Juarez Freitas, 
o  princípio da sustentabi l idade 
trouxe mudanças para o Direito 

Administrativo. “Existem dois tipos de 
Direito Administrativo: um antes, outro 
depois do princípio da sustentabilidade. 
E as mudanças são tão profundas, em 
matéria, inclusive, de Controle, que 
ainda não são minimamente conhecidas 
e avaliadas. Daí a importância de se falar 
em um evento desse porte, com pessoas 
que são multiplicadoras de reflexão”.

Juarez Freitas acredita que só 
uma mudança no estilo de vida pode 
causar uma mudança no estilo do 
Direito Administrativo. “O nosso Direito 
Administrativo ainda é um Direito 
voltado para o curto prazo. As nossas 
licitações e contratações públicas são 
feitas e controladas numa perspectiva 
de curto prazo. As gerações futuras, 
titulares de direitos fundamentais, não 
são ainda minimamente contempladas 
nas relações de administração”. E 
exemplifica com a Copa de 2010, na 
África do Sul: “Vejam o que aconteceu, 
e o Direito Administrativo sul-africano 
foi impotente para evitar. Elefantes 
brancos,  legados de inutil idade, 
antieconomicidade, ineficácia de 
políticas públicas, descontinuidade 
administrativa. Fracassou o Direito 
Administrativo sul-africano. Podemos 
ser otimistas em relação a nós? Ou 
devemos ser críticos e, na medida 
do possível,  evitar a reedição de 
tamanho fracasso em matéria de 
sustentabilidade? Eis a questão”. 

Advogada, mestre e doutora em 
Direito do Estado, Daniela Campos 
Libório di Sarno, especialista em 
políticas ambientais, proferiu a palestra 
“Licitações Sustentáveis”. Segundo 
Daniela Libório, “uma contribuição 
com elementos e critérios possíveis 
dentro do sistema normativo, para 
trazer enfoque mais exequível do 
que possa ser licitação sustentável. 
Traremos uma leitura sistêmica a 
respeito do valor de sustentabilidade 
que antecede a alteração normativa da 
Lei nº 8.666, e com isso, que diplomas 
normativos, e quais são os instrumentos 
passíveis de serem analisados, para 
tentar entender,diante do processo 
licitatório, se ele caminha dentro de 
algum critério de sustentabilidade”. 

Entre os pontos abordados pela 

professora estão sustentabilidade; 
desenvolvimento nacional sustentável; 
doutrina de direito ambiental; Lei nº 
6938/81- Política Nacional do Meio 
Ambiente; critérios de sustentabilidade 
ambiental para licitação (priorização de 
reuso, reciclagem e redução); estudo de 
impacto ambiental e estudo de impacto 
de vizinhança; critérios para análise de 
licitação e a Constituição Federal. 

No encerramento do 1º dia do 
Coninter, foi realizado o lançamento 
do livro “Democratização da Sociedade 
e o Controle do Estado”, Tomo III,  do 
conselheiro Antonio Carlos Flores de 
Moraes.

Na palestra inaugural do segundo 
dia, o conselheiro Júlio Pinheiro, do 
TCE/AM, falou da experiência de seu 
tribunal em “Auditoria Ambiental 
de Resíduos” e defendeu a visão de 
que os tribunais de contas precisam 
atuar além do controle contábil , 

Prefeito Eduardo Paes
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orçamentário e financeiro para a nova 
realidade e necessidade do controle 
ambiental. “Hoje, se faz necessário 
um trabalho efetivo de proteção aos 
biomas brasileiros. É importante 
que os tribunais de contas ajam no 
sentido de estender suas atuações. 
O controle patrimonial é também da 
competência dos tribunais e a Amazônia 
é patrimônio nosso, talvez a solução 
para vários problemas do mundo, como, 
por exemplo, a desnutrição. São 85.5 
milhões de hectares de área protegida, 
97,4% de floresta preservada no Estado 
do Amazonas. O rio Amazonas, o mais 
extenso do mundo, é a maior reserva 
de água doce do planeta (20%). É 
primordial que todos nós, brasileiros, 
nos preocupemos com a proteção 
ambiental”.

Júl io  contou,  com orgulho,  o 
trabalho realizado pelo TCE/AM em 
auditoria ambiental, na área de resíduos 
sólidos, antes mesmo da criação da 
Lei º 12.305, de agosto de 2010. “A Lei 
Federal nº 12.305 determina que todos 
os municípios brasileiros tenham seus 
planos de gestão integrada de resíduos 
sólidos concluídos até 2014, e que 
todos os aterros sejam construídos 
no Brasil. No começo do ano de 2010, 
embora com muita dificuldade pela 
extensão da região, nosso tribunal 
resolveu fazer o Panorama Geral da 
definição final de resíduos sólidos 
na cidade de Manaus e em mais 10 
municípios. Vários problemas foram 
detectados: com a incidência das chuvas 
no estado, o lixo hospitalar, o chorume 
e o gás metano, depositados em aterros 
sanitários a céu aberto, infiltram no 
lençol freático e no leito dos rios, 
comprometendo, assim, a saúde da 
população. O desvio de finalidade e a 
corrupção são ainda sérios problemas 
do Brasil. Não dá mais para cruzar os 
braços. Precisamos tratar o planeta 
com amor, com responsabilidade e com 
rigor”, pediu Júlio.

Em seguida, o desembargador 
do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio 
Brandão de Ol iveira ,  apontou a 
necessidade de aperfeiçoamento das 
instituições para se obter mais eficácia 
na atuação de controle das licitações 

Daniela Libório  e  Gloria Antonieta

Antonio Carlos com o ex-prefeito Saturnino Braga

públicas. “Falar sobre controle das 
licitações públicas é falar de cidadania 
e de aplicação da Constituição. Em 
tese, não há atividade estatal imune 
a controle, e, como as licitações estão 
atreladas a processos de contratação 
feitos pelo governo, estão, portanto, 
também sujeitas a controle. Mas, 
lamentavelmente, os mecanismos 
previstos, na Constituição, de controle, 
tanto no procedimento licitatório 
quanto na própria execução do contrato, 
não são ainda eficazes”.

Cláudio acredita que as licitações 
e as contratações precisam ser vistas 
como um processo mais amplo e que 
devem ter outros valores além dos 

convencionais. “O mundo evoluiu; o 
direito e a sociedade evoluíram. Hoje, 
a licitação tem uma função regulatória 
nítida e um papel de fomento bastante 
importante. Vamos, então, usar este 
poder enorme de contratação da 
administração pública e embutir, como 
exigência para ambos [administração e 
contratado], mecanismos de controle. 
Vale a pena exigir práticas que sejam 
ambientalmente interessantes, ainda 
que às vezes aparente custo adicional no 
contrato, mas com ganho extremamente 
consistente”.

Para Cláudio, os tribunais de contas 
são o grande intérprete da legislação e 
da prática de controle das licitações. 
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Juarez Freitas

“Estamos diante do grande desafio: 
controlar as licitações para que haja, 
efetivamente, isonomia; fazer com 
que sejam [as licitações] instrumentos 
ef icazes  de  sustentabi l idade .  O 
panorama atual de controle é: interno 
e externo.  O controle  interno é 
exercido pela própria administração 
pública, chamado de fase interna da 
licitação, que, ainda hoje, não tem uma 
normatização efetiva, com critérios para 
disciplinar o procedimento licitatório 
de cada órgão. Quanto ao controle 
externo, estamos caminhando, de 10 
anos para cá, no processo evolutivo da 
visão sobre licitação. Não tenho dúvida 
em afirmar que, na parte do controle 
externo, a grande responsabilidade 
que recai hoje sobre o estado brasileiro 
está, especificamente, nos tribunais 
de contas, instituição independente, 
qualificada e especializada em termos 
de previsão legal e constitucional, para 
ampliar e melhorar os instrumentos de 
controle”, elogiou Cláudio Brandão.

Para explicar a “Nova Contabilidade 
Pública”,  o bacharel em Ciências 
Contábeis, Paulo Henrique Feijó da 
Silva, argumentou que, primeiramente, 
seria necessário resgatar, em todos os 
setores da administração, o papel da 
contabilidade. “O contador do setor 
público, normalmente, sabe todos 
os princípios orçamentários de cor, 
mas esquece os princípios contábeis. 
O resgate do objeto da contabilidade 
é ponto fundamental no processo 
de fortalecimento da contabilidade. 
Misturar conceitos faz com que se 

Julio Pinheiro Fernando Cavalcanti Walcacer

tire conclusões equivocadas. Fazer 
contabilidade é muito mais complexo do 
que cuidar do orçamento; envolve todas 
as entidades, em todos os aspectos que 
afetam o patrimônio daquele ente”.

Segundo Paulo Feijó,  para se 
conseguir uma boa contabilidade são 
necessários três pontos fundamentais: 
apl icar  regime de competência , 
apresentar informações não financeiras 
nas demonstrações contábeis ,  e 
apurar custos. “Para se fazer um bom 
papel, é necessário refletir sobre as 
engrenagens de uma boa contabilidade 
e sobre a realização de auditorias 
contábeis. E este é o desafio: gerar 
informações relevantes, confiáveis, 
que representem fielmente a posição 
patrimonial, que reflitam substância 
econômica das transações, que sejam 
neutras, prudentes e completas. É papel 
primordial dos tribunais de contas, 
órgãos de controle, garantir a boa 
informação contábil e patrimonial”.

Paulo Feijó informou ainda que, no 
ano de 2008, o Ministério da Fazenda 
decidiu equiparar o Brasil aos padrões 
internacionais de contabilidade e, para 
tal, conta com o apoio da Secretaria do 
Tesouro Nacional, do Conselho Federal 
de Contabilidade, e dos Tribunais de 
Contas, por meio da Atricon e do IRB. “A 
ideia é rejuvenescer o conhecimento de 
contabilidade em prol de maior controle, 
maior transparência, na inserção 
do Brasil no cenário internacional”, 
comentou.

Para falar sobre a Rio + 20, foi 
escolhido o professor de Direito 

Ambiental ,  Fernando Cavalcanti 
Wa l c a c e r.  Pa ra  o  p ro fe s s o r,  a s 
mudanças necessárias relacionadas 
à sustentabilidade vão exigir grande 
esforço de todos, em todos os níveis. 
“A sustentabilidade é um projeto sem 
fim. Não acaba nunca. É preciso se 
construir diariamente; exige mudanças 
de nossos hábitos de paradigma, enfim, 
de vida. Não dá mais para continuar 
tratando a natureza como se os 
recursos naturais fossem inesgotáveis, 
destituídos de valor. O mundo vive uma 
falta de liderança. É preciso se criar 
uma governança internacional, com 
regras que valham para todo mundo, 
igualmente. Esta questão é vital”.

Walcacer revelou que a Rio + 
20 foi iniciativa do Brasil de reunir, 
novamente, chefes de estado e de 
governo de todo o  mundo para 
renovarem o comprometimento político 
com o desenvolvimento sustentável. “A 
ONU não pretendia discutir por agora 
estas questões. Mas, não há registro 
na história de uma geração específica 
que tenha enfrentado problemas de 
tal gravidade sem que conhecesse a 
solução. Ninguém pode se orgulhar 
destes últimos 20 anos. A situação do 
planeta piorou muito. Quase todos 
os cientistas sérios, hoje, não têm 
nenhuma dúvida de que as mudanças 
climáticas são medidas pela presença 
e atividade humana. O que se espera da 
Rio+ 20 é uma Declaração final, política, 
que melhore a questão da justiça social 
no planeta; maioria da população que 
mora em países e cidades pobres, 
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exatamente em lugares que estão 
mais expostos aos chamados ‘eventos 
extremos’ que vêm sacudindo o planeta 
e só tendem a aumentar.”

Wa l c a c e r  a p o n t o u ,  t a m b é m , 
importantes documentos elaborados 
em reuniões sobre o tema, realizadas 
anteriormente à Rio + 20. “Chama-se 
Rio + 20 porque comemora 20 anos da 
Rio 92 que, por sua vez, comemorava 
20 anos (1972) do encontro em 
Estocolmo – 1ª grande conferência 
internacional, de iniciativa da ONU, 
que discutiu, principalmente, poluição. 
A Conferência Rio 92 representou 
g ra n d e  m o m e n to  d e  ava n ç o  n a 
discussão da questão ambiental; 
grande momento, também, de encontro 
da sociedade civil, evento paralelo 
que fortemente contribuiu  para a 
assinatura de documentos básicos 
como a importantíssima Convenção 
da Biodiversidade, a Convenção sobre 
Florestas e a Declaração do Rio. 
Ainda hoje, a Declaração do Rio é um 
documento importantíssimo quanto 
ao direito ambiental internacional. 
Re c e n t e m e n t e ,  fo i  p u b l i c a d o  o 
Rascunho 1 da Rio + 20, que demonstra 
não haver consenso algum; demonstra 
a  dif iculdade de se avançar nas 
negociações. Eu fico pensando em 
como será a Rio + 40...”

O auditor do Tribunal de Contas 
da União, Odilon Cavallari de Oliveira, 
defendeu a visão de que os tribunais de 
contas precisam ter “muita cautela” e 
até mesmo “sensibilidade” ao avaliarem 
a responsabilidade daqueles que 
trabalham com contratações públicas. 
“Hoje, nós, dos tribunais de contas, 
enfrentamos alguns desafios e um 
deles é conseguir dar a contribuição 
para a impunidade sem que isso 
signifique descambar para a promoção 
da punição injusta. Fazer de modo 
equilibrado, e o meio mais seguro de 
fazer é aprimorando os métodos de 
investigação; utilizando recursos de 
tecnologia da informação; atuando 
mais tempestivamente; e utilizando 
bancos de dados públicos (cruzamento 
de dados). É preciso ter muita cautela, 
caso contrário, produziremos um 
resultado prático indesejável para 

todos, que é contribuirmos para a 
ineficiência da administração pública. 
Se começarmos a  punir  agentes 
públicos que trabalham no processo 
licitatório, sem refletirmos quanto 
à viabilidade daquilo que estamos 
exigindo do gestor, vamos acabar 
inviabilizando algumas contratações 
públicas, ao fazermos exigências que se 
distanciam da realidade. Outro desafio 
é ter sensibilidade, eventualmente, de 
absolver uma inovação proposta por 
um gestor, ainda que não concorde. 
Os tribunais de contas têm de estar 
receptivos a inovações que os gestores 
promovem no dia a dia”.

Para Cavallari ,  o princípio da 
segregação das funções deve ser 
privilegiado no processo de investigação 
de responsabilidade por algum ato 
ilícito. “O primeiro passo no que diz 
respeito à responsabilização, em 
qualquer ramo de direito, é identificar 
a atribuição de cada agente público 
dentro da cadeia de condutas. Vamos 
ter de analisar a conduta de cada um, 
separadamente. Este é o princípio da 
segregação das funções: cada um faz 
a sua parte e responde pelo que fizer 
errado. A conduta do agente público é 
avaliada, pelos tribunais, de diferentes 
formas: por omissão, por não cumprir 
com o mínimo do dever a ele atribuído, 
por negligência,  imprudência ou 
imperícia. Será responsabilizado o 
chefe que não acompanhou o que seu 
subordinado fez de errado, e, também, 

aquele que nomeou, erradamente, 
alguém para o cargo. Mas,  ficam 
excludentes de culpabil idade os 
servidores que agirem de boa-fé, com 
ausência de potencial conhecimento da 
ilicitude, e inexigibilidade de conduta 
diversa. Os tribunais também têm sido 
sensíveis a erros que não revelam a 
intenção de beneficiar alguém, fraudar 
ou trazer algum prejuízo para o erário”, 
revelou.

“Os Desafios ao Controle Externo 
no Desenvolvimento Sustentável” foi o 
tema de encerramento do 5º Coninter 
e os palestrantes foram o conselheiro 
presidente do TCE/AM, Érico Xavier 
Desterro e Silva, e o presidente do TCU, 
ministro Benjamin Zymler.

Para Érico Xavier, o homem deve 
ser, sempre, o centro das preocupações, 
inclusive,  no que diz respeito à 
sustentabilidade. “A meu ver, tirar 
o homem do centro das atenções é 
errar; é adotar políticas equivocadas 
em nome de uma sustentabilidade que 
não existirá. Ambiente sustentável, 
p a ra  m i m ,  é ,  n e c e s s a r i a m e n te , 
aquele  ecologicamente  correto , 
economicamente viável, socialmente 
justo, e culturalmente diverso. O conceito 
de sustentabilidade relacionado à 
conservação de recursos naturais, 
atualmente, é mais que um conceito; 
é um princípio, inserido no artigo 
255, da Constituição Federal de 88, 
que nos propõe ‘um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado como 

Antonio Carlos Flores de Moraes, Benjamin Zymler e Érico Xavier Desterro e Silva
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um bem de uso comum do povo’. É o 
princípio da sustentabilidade a amparar 
a atividade legislativa da Nação e as 
ações que o poder público deve adotar 
e como adotar; regula a atividade 
administrativa assim como regula 
a interação do homem com o meio, 
de forma a preservá-lo e a garantir a 
conservação dos recursos naturais. Mas 
a preservação dos recursos naturais não 
pode ser levada em consideração sem 
se cogitar da manutenção de padrões 
razoáveis de desenvolvimento humano. 
Não tem cabimento termos uma floresta 
sustentável,  à beira dos maiores 
recursos hídricos, e as populações não 
terem saneamento básico adequado 
nem água corrente em suas residências. 
É incompatível”.

Segundo Érico, a garantia do direito 
à cidade sustentável, ecologicamente 
e economicamente apropriada, faz 
parte de uma política urbana que 
tem por objetivo ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais 
da sociedade. “Quando a Constituição 
determina que é um dever do poder 
público preservar o meio ambiente, 
a Constituição está preocupada em 
que este poder público adote soluções 
que economizem energia, viabilizem 
uma vida digna, dentro de um meio 
adequado. Isto é desenvolvimento 
sustentável. Há uma crença duvidosa 
de que existe a possibilidade de 
crescimento econômico perpétuo. Não 
há dados que comprovem crescimento 
econômico sustentável. A sociedade 
está ciente disso; alguns governos, 
não. É uma forma de estabelecermos 
uma crítica ao posicionamento de 
certas Nações que, às vezes, nos exigem 
comportamentos que não adotam”.

Érico acredita que os tribunais 
de contas têm muito a fazer em sua 
missão de controle, especificamente no 
que diz respeito à sustentabilidade. “O 
controle externo não pode se limitar às 
auditorias ambientais. Estas auditorias 
são promissoras, mas se alcançarmos 
todos os aspectos, que são bastante 
complexos; são ricas, mas estamos 
engatinhando ainda nesta área. Há um 
aspecto relacionado à sustentabilidade 
que temos de incrementar: os tribunais 

de contas fiscalizam as licitações que 
geram os contratos; fiscalizam os 
contratos e a execução dos contratos. 
São três momentos bem distintos. A 
sustentabilidade precisa ser ponderada 
quando o tribunal analisa o edital 
de licitação, o projeto básico, e as 
consequências ambientais da obra. E 
cabe ao controle externo examinar e 
cobrar as premissas contempladas na 
legislação ambiental”, ponderou.

A palestra de encerramento do 5º 
Coninter foi de responsabilidade do 
ministro presidente do Tribunal de 
Contas da União, Benjamin Zymler. 
O ministro dividiu em três partes o 
tema em debate: o dever do poder 
público de cuidar do meio ambiente; 
o uso de poder de compra do Estado 
para induzir políticas públicas; e as 
experiências do TCU no campo das 
auditorias operacionais. 

Inicialmente, Zymler citou alguns 
marcos regulamentares na esfera 
constitucional, infraconstitucional e 
administrativa que enfatizam o res-
peito ao critério de sustentabilidade 
ambiental.

“O artigo 170 da Constituição, por 
exemplo, que fala da livre iniciativa, 
da livre concorrência, do valor social 
do trabalho, é um princípio de ordem 
constitucional, de natureza econômica, 
que cuida da defesa do meio ambiente 
e determina tratamento diferenciado, 
conferido aos produtos,  serviços 
e obras, de acordo com o impacto 
que eles produzam. A recente Lei 
nº 12.462, de 2011, que traz formas 
mais objetivas, instituiu o Regime 
Diferenciado de Contratações Públicas 
– RDC. O RDC cria a possibilidade 
de, no momento do julgamento das 
propostas, se mensurar o desejável, 
o custo direto de diversos fatores, 
inclusive o fator vinculado ao impacto 
ambiental. As questões ambientais 
devem ser ponderadas desde o começo 
– projeto básico –, no momento em que 
o gestor define o objeto a ser licitado”, 
ponderou.

Z y m l e r  o b s e r v o u ,  a i n d a ,  a 
importância da Instrução Normativa  
nº 1, de 2010, e das alterações ocorridas 
recentemente na Lei nº 8666, de 

1983. “A Instrução Normativa nº 1 
fala dos critérios de sustentabilidade 
ambiental que devem ser adotados 
nas aquisições de bens, contratações 
de serviços e obras pela administração 
pública federal direta, autárquica e 
fundacional. A IN nº 1 busca fazer 
com que as práticas administrativas 
licitatórias estejam em harmonia com 
o texto constitucional. Quanto a Lei nº 
8666/93, alterações importantíssimas 
ocorreram quando da inclusão do 
princípio do desenvolvimento nacional 
sustentável como um princípio a rever 
as licitações realizadas na República 
Federativa do Brasil”.

Por fim, o ministro Zymler refletiu 
sobre o esforço que os tribunais de 
contas têm dispensado ao controle da 
legalidade, da gestão e dos resultados, 
no plano da sustentabilidade. Zymler 
contou de sua insatisfação com o 
trabalho dos órgãos que cuidam do 
controle de licenciamento ambiental, 
em particular o Ibama. “Os tribunais 
vêm desenvolvendo alguns trabalhos 
importantes na área ambiental, mas 
têm ainda grandes problemas e 
desafios a enfrentar. O cenário ainda 
é precariamente cientificado. Há 
muita dificuldade de se estabelecer 
capacidade científica na análise das 
questões ambientais. Os tribunais 
têm agido com tolerância, levando 
em consideração que os gestores 
públicos ainda não são suficientemente 
treinados, nem tampouco a ciência está 
aparelhada para municiar o gestor com 
informações, para que as decisões sejam 
tomadas de forma perfeita. Estamos 
nos esforçando, e vamos continuar. 
É um caminho a ser trilhado. Quanto 
às experiências práticas do TCU no 
campo das auditorias operacionais, 
com foco na ideia de meio ambiente 
equilibrado, percebemos a ausência de 
direcionamento claro do governo de que 
a utilização racional e sustentável dos 
recursos é prioridade. Não conseguimos 
perceber, no âmbito da administração 
federal, programas articulados. 73% 
das instituições não realizam licitações 
sustentáveis, e não têm qualquer 
preocupação com a ideia. A começar 
pelo Ibama”, lamentou.
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Personalidades recebem 
Troféu Dom Quixote

A Revista Justiça & Cidadania e 
a Confraria Dom Quixote, com 
o apoio do Supremo Tribunal 
Federal, realizaram, no dia 

30 de maio, na Sala de Sessões da 
Primeira Turma do Supremo Tribunal 
Federal, em Brasília, a XXII Solenidade 
de Outorga dos Troféus Dom Quixote 
de La Mancha e Sancho Pança, a 25 
personalidades que se destacaram 
na defesa da ética, da moralidade, da 
dignidade, da justiça e dos direitos 
humanos.

Foram agraciados com o Troféu 
Dom Quixote,  o ministro do STF, 
Luiz Fux, o ministro Almirante de 
Esquadra e presidente do Superior 
Tr i b u n a l  M i l i t a r  ( ST M ) ,  A lva ro 
Luiz Pinto; o ministro do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), João Otávio 
de Noronha; o procurador-geral da 
República, Roberto Gurgel; o ministro 
da Justiça, José Eduardo Cardozo; o 
presidente do Tribunal de Contas da 
União, ministro Benjamim Zymler; 
a ministra do STM, Maria Elizabeth 
Guimarães Teixeira Rocha; o ministro 
do STJ, Sidnei Beneti; o presidente do 
Instituto Nacional de Seguridade Social 
(INSS), Mauro Luciano Hauschild; 
o ministro do Tribunal Superior 

Homenageados com os troféus Dom Quixote     e Sancho Pança

do Trabalho (TST), Alexandre Agra 
Belmonte; os membros do Conselho 
Ad m i n i s t ra t ivo  d a  O rga n i z a ç ã o 
Bradesco, Carlos Alberto Rodrigues 
Guilherme e Milton Matsumoto; o 
advogado Luís Roberto Barroso; o 
procurador-geral do município de 
Niterói, Bruno Navega; e o advogado 
Antonio Augusto de Souza Coelho. 
O Troféu Sancho Pança, conferido 
àqueles que já receberam o Dom 
Quixote por manterem-se fiéis aos 
princípios da premiação, foi oferecido 
ao presidente do Superior Tribunal 
de Justiça, ministro Ari Pargendler; ao 
advogado-geral da União, Luís Inácio 
Lucena Adams; ao ministro do TST, 
Ives Gandra da Silva Martins Filho; 
ao presidente do Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro, desembargador 
Manoel Alberto Rebêlo dos Santos; ao 
presidente da Brasif, Jonas Barcellos; ao 
presidente da Dufry Brasil, Humberto 
Motta; ao desembargador do Tribunal 
Regional do Trabalho da 1ª Região, 
Nelson Tomaz Braga; e ao presidente 
da Fetranspor e do Rio Ônibus, Lélis 
Marcos Teixeira.

O presidente Thiers Montebello, 
que já recebeu a honraria, esteve 
presente ao evento.

Foto: Luís Silveira
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O Corpo Deliberativo do Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro já escolheu as 
sete personalidades que serão agraciadas com o 
Colar do Mérito Ministro Victor Nunes Leal, dia 

6 de novembro próximo. São eles: o senador Ciro Nogueira, 
o procurador-geral de Justiça Cláudio Soares 
Lopes, o ministro Hermes Lima (in memorian), 
os desembargadores José Carlos Maldonado de 
Carvalho, José Muiños Piñeiro Filho, e Luiz Felipe 
Francisco, e o publicitário e economista Mauricio 
Dinepi.

O Colar do Mérito do TCMRJ, comenda maior 
do Órgão, foi instituído em 15 de junho de 2004 e 
tem por objetivo homenagear personalidades que, 
no desempenho de suas atividades profissionais, 
contribuem direta  ou indiretamente,  para 
o fortalecimento do sistema de controle da 
administração pública, exercido pelos tribunais 
de contas.

A Presidência do TCMRJ e o Centro Cultural já 
começaram a organizar a solenidade de entrega da 
outorga.

TCMRJ escolhe os 
homenageados de 2012

Colar do Mérito

93 Revista TCMRJ    n. 50 - maio 2012
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Posse no Tribunal de Contas 
do Estado de Sergipe

No dia 2 de março, em solenidade 
realizada no Auditório do 
Palácio Governador Albano 
Franco, na sede do TCE/SE, 

tomou posse a nova Mesa Diretora do 
Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. 
Foram empossados os conselheiros 
Carlos Alberto Sobral de Souza, como 
presidente, Carlos Pinna de Assis, como 
vice-presidente, e Reinaldo Moura Ferreira, 
como corregedor-geral. 

O conselheiro Carlos Alberto Sobral 
comandará o tribunal no biênio 2012/13 
e pretende marcar sua gestão pelo 
aperfeiçoamento dos trabalhos iniciados 
e pela aproximação do TCE/SE com a 
sociedade. “Vamos dar continuidade 
e melhorar aquilo que já está bom. O 
tribunal de contas deve se aproximar 
cada vez mais da sociedade, que é quem 
lhe paga, e procurar atender aos anseios 
da sociedade, agilizando os processos em 
trâmite porque é preciso que, para cada 
questão, haja uma solução o mais rápido 
possível”, afirmou o presidente.

Carlos Alberto Sobral é advogado, 
formado pela Universidade Federal de 
Sergipe (UFS), foi promotor público 
substituto da Comarca de Tobias Barreto 

e professor da UFS. Carlos Alberto foi 
também procurador-geral do Estado, 
secretário de Estado da Segurança Pública 
e auditor do TCE. Foi nomeado conselheiro 
do TCE em 1986. O conselheiro já presidiu 
o TCE nos biênios 1989/90, 2001/02 e de 
dezembro de 2006 a março de 2007. 

A sessão de posse foi acompanhada 
por diversas autoridades, servidores, 
representantes e presidentes dos poderes 
constituídos, Legislativo e Judiciário, 
secretários de Estado e secretários 
municipais, parlamentares, amigos e 
familiares dos conselheiros que 
tomaram posse. 

O governador do Estado 
de Sergipe, Marcelo Déda, 
ressaltou durante o evento a 
importância do processo de 
sucessão para o funcionamento 
eficaz do TCE. “Tenho plena 
convicção de que esta nova mesa 
diretora dará continuidade 
ao papel institucional deste 
tribunal, que é vigiar pela 
boa aplicação dos recursos 
públicos, cuidando para que 
o dinheiro dos impostos seja 
aplicado conforme as normas 

que protegem o erário e combatem a 
corrupção”, enfatizou Marcelo Déda.

Presente ao evento, o presidente do 
TCMRJ, conselheiro Thiers Montebello, enal-
teceu o novo comando no TCE/SE. “Nossa 
expectativa é a melhor possível. Aqui em 
Sergipe temos notáveis conselheiros, que se-
guem rigorosamente todos os princípios de 
um órgão de controle. O conselheiro Carlos 
Alberto é uma pessoa altamente qualificada 
e esse tribunal tem dado, ao longo do tempo, 
demonstrações de que tem agido da melhor 
forma nesse estado, que não para de crescer. 
Vim hoje abraçá-los e tenho certeza de que 
todos farão uma notável administração para 
o bem da sociedade”.

Prestigiaram a solenidade o vice-
governador do Estado, Jackson Barreto; o 
prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira; a 
primeira dama do Estado e secretária da 
Inclusão, Assistência e Desenvolvimento 
Social, Eliane Aquino; os senadores Antônio 
Carlos Valadares e Eduardo Amorim; a 
presidente da Assembleia Legislativa de 
Sergipe, deputada Angélica Guimarães; 
o presidente da Câmara de Vereadores 
de Aracaju, Emmanuel Nascimento; o 
presidente do Tribunal de Justiça (TJ/
SE), desembargador José Alves Neto; a 
presidente do TRE/SE, desembargadora 
Aparecida Gama, além de deputados federais 
e estaduais, prefeitos e vereadores.

Carlos Pinna de Assis, Carlos Alberto Sobral de Souza e Reinaldo Moura Ferreira

Thiers Montebello com o presidente Carlos Alberto Sobral de Souza
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O presidente Thiers Montebello 
foi homenageado, dia 18 
de maio, com a Medalha de 
Mérito da Defensoria Pública, 

no evento em comemoração ao Dia 
Nacional do Defensor Público, realizado 
no Hotel Sheraton.

Thiers Montebello recebeu a 
condecoração em razão de sua atuação, 
como presidente do Tribunal de Contas 
do Município do Rio de Janeiro, em 
prol do fortalecimento da Defensoria 
Pública. Também foram homenageados o 
presidente do Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro, Manoel Alberto Rebêlo dos 
Santos, o ministro do Desenvolvimento 
Agrário,  Gilberto José  Spier Vargas, 
o senador José Barroso Pimentel, e o 
deputado federal Carlos Eduardo Vieira 
da Cunha, entre outros.

O evento, que contou com a presença 
de cerca de 300 defensores públicos, 
ativos e aposentados, teve início com a 
apresentação dos projetos estratégicos e o 
resultado da campanha institucional  “Todo 
mundo tem direito a ter direitos”, em defesa 
dos moradores em situação de rua.

Presidente do TCMRJ 
recebe homenagem

Os defensores conheceram o 
andamento dos projetos envolvidos 
na melhoria da gestão estratégica, e 
as práticas exitosas de mediação e 
ações extrajudiciais apresentados pelos 
coordenadores Francisco Horta, do 
Núcleo de Terras e Habitação, e Larissa 
Davidovich, do Núcleo de Defesa do 
Consumidor, e pelo subcoordenador do 
Núcleo de Direitos Humanos, Henrique 
Guelber.

O defensor público-geral Nilson Bruno Filho entrega a medalha a Thiers Montebello

Thiers Montebello após receber a homenagem 
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Na segunda metade do evento, 
o  m i n i s t ro  G i l m a r  M e n d e s ,  d o 
Supremo Tribunal Federal, apresentou 
o tema “Panorama do Controle de 
Constitucionalidade no Brasil – Novos 
aspectos”, seguido pelo secretário da 
Reforma do Judiciário, Flavio Crocce 
Caetano, que reforçou o empenho do 
Ministério da Justiça com o fortalecimento 
da Defensoria Pública.
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Liberdade de Imprensa e 
Independência Judicial - Valores 
e Tensões na Democracia foi o 
tema do evento que o Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 
realizou no dia 8 de maio, na Escola 
de Magistratura, em comemoração 
ao Dia Internacional da Liberdade de 
Expressão.

Organizado pelo TJRJ em parceria 
com as Organizações Globo, o Painel 
contou, na abertura, com a presença do 
desembargador Manoel Alberto Rebêlo 
dos Santos, presidente do Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro, Antonio Cláudio 
Ferreira Netto, diretor jurídico das 
Organizações Globo, a desembargadora 
Leila Mariano, Diretora-geral da EMERJ, 
o desembargador Fernando Foch, 
presidente do Fórum Permanente de 
Direito à Informação e de Política de 
Comunicação Social da EMERJ, e o 
desembargador Jessé Torres, do TJRJ.

O desembargador Manoel Alberto 
Rebêlo dos Santos, presidente do TJRJ, 
abriu o encontro e deu posse aos membros 
da Comissão Mista de Comunicação 
Institucional – COMCI. A comissão é 
composta pelos desembargadores Luiz 
Fernando de Carvalho, que a presidirá; 
Jessé Torres Júnior; Fernando Foch; 
Cláudia Telles de Menezes e Amaury 
Arruda de Souza; o juiz Luiz Roberto 
Ayoub; o assessor de imprensa do 
Tribunal de Justiça, José Carlos Tedesco; 
o advogado Sérgio Francisco de Aguiar 
Tostes; o jornalista Guilherme Fiúza e o 
acadêmico Amaury de Souza. 

O evento teve como palestrantes o 
jornalista Carlos Alberto Sarderberg, 
comentarista da Globo News e da CBN; 
o professor da UERJ, FGV e da EMERJ, 
professor Gustavo Binenbojm, e o 
desembargador Jessé Torres.

Considerado um dos mais capacitados 
advogados da liberdade de imprensa no 
Brasil, Antonio Carlos Ferreira Netto 

falou sobre a importância do papel, que 
será desenvolvido pela Comissão de 
Comunicação, de promover a união, vista 
a cobrança mútua e o desconhecimento 
entre o Judiciário e a imprensa. Antonio 
Carlos afirmou que “não existe democracia 
sem uma imprensa livre”, e deixou claro 
que não há intenção da imprensa de ficar 
imune às consequências de suas ações. 
“A criação da Comissão Mista é a prova 
da importância que o Tribunal de Justiça 
da à liberdade de imprensa. A imprensa 
deve sofrer as consequências de qualquer 
ação que promova em desacordo com a 
lei”, disse.  “A imprensa pretende ser livre 
de censura, mas não pensa em ser isenta 
de responsabilidade”. 

Leila Mariano falou do momento 
histórico em que o Tribunal de Justiça 
abriu-se a outros setores da sociedade 
e afirmou que o direito à informação e 
a expressão é cada vez mais reforçado 
por decisões do Judiciário, mas que a 
efetividade desses direitos ainda deve ser 
consolidada no país.

Carlos Alberto Sardenberg ressaltou 
a ligação entre o Judiciário e a imprensa, 
apontando-as como “instituições gêmeas 
e primeiros alvos de censura”. Também 
defendeu a existência de uma imprensa 
livre e autônoma: “A imprensa tem que ser 
independente, livre e profissional. Ela tem 
que ser autônoma, ter receita própria e 
buscar audiência qualificada para, assim, 
conseguir exercer fielmente o seu direito 
de liberdade de expressão”, pontuou.     

Para o professor Gustavo Binenbojm, 
palestrante seguinte, a “democracia 
é uma prática, e não uma conquista”. 
A Constituição de 88 restabeleceu 
uma imprensa livre e um Judiciário 
independente, e a independência 
do Judiciário garante a liberdade de 
imprensa.

O desembargador Jessé Torres, que 
foi jornalista entre 64 e 72, antes de se 
dedicar ao Direito, abordou o tema chave 
do evento: porque instituições gêmeas 
padecem de tensão no exercício de suas 
funções, comentando a importância 
da liberdade para a imprensa e para o 
Judiciário, e citou artigos da Constituição 
e do Código Civil que tratam do tema 
liberdade.

Encerrando, o desembargador Manoel 
Alberto Rebêlo dos Santos reafirmou a 
importância da imprensa e do Judiciário 
como pilares do exercício da liberdade 
de Expressão. “Esse evento é de suma 
importância para a democracia do país. 
A Justiça e a imprensa são as primeiras 
instituições a serem atingidas em um 
processo de ditadura. Sem um Judiciário 
limpo que garanta uma imprensa livre 
nós não teremos, jamais, democracia no 
país”, concluiu.

Participaram do evento Magistrados, 
membros do Ministério Público, 
procuradores do Ministério Público, 
advogados, jornalistas, serventuários da 
Justiça, estagiários da EMERJ e estudantes 
de Direito e Comunicação.

EMERJ comemora com Painel o 
Dia Internacional da Liberdade de 
Expressão

Fernando Foch, Antonio ClaudioFerreira Netto, Manoel Alberto Rebelo dos Santos, Leila 
Mariano, Carlos Alberto Sardemberg e Jessé Torres
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O acesso é a regra e o sigilo, a exceção”. Em cumprimento à Lei 
n. 12.527, de 2011, o Tribunal de Contas do Município do Rio 
de Janeiro inaugurou novo site, garantindo de forma ágil e clara 
o acesso à informação de interesse público. A partir de 16/05, 

qualquer cidadão pode obter as informações sobre estrutura, despesas e 
principais atividades do órgão, como auditorias e inspeções realizadas.

Novo site TCMRJ e a Lei de Acesso à informação

Marcelo Simas com Laís Oliveira, 1ª aluna 
do Ballet de Santa Teresa

Servidor do TCMRJ ganha 
“Troféu 20 Anos do CMDCA-Rio”

No dia 21 de maio, Marcelo 
Simas Ribeiro, Contador da 
Coordenadoria de Auditoria 
e Desenvolvimento - CAD do 

TCMRJ, foi homenageado na Assembleia 
comemorativa dos 20 Anos do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CMDCA-Rio, realizada no 
Palácio da Cidade. 

Desde 2009,  o  servidor,  nas 
fiscalizações realizadas por esta Corte de 
Contas, tem orientado o CMDCA-Rio nas 
questões afetas, principalmente, ao Fundo 
Municipal para o Atendimento dos Direitos 
da Criança e do Adolescente – FMDCA, 
o que levou à elaboração, em 2010, da 
Cartilha “Orientações para o FMDCA”, 
a qual tem auxiliado os Conselheiros 

de Direitos ao tratar de assuntos como: 
fontes e aplicação de recursos, Declaração 
de Benefícios Fiscais – DBF (doações), 
Plano de Ação, Plano de Aplicação do 
Fundo, Orçamento Criança, composição 
do Conselho, atribuições e competências 
dos conselheiros etc.

Em 2011, o servidor ministrou uma 
capacitação aos conselheiros do CMDCA-
Rio e do Conselho Municipal de Assistência 
Social – CMAS, abordando aspectos 
orçamentários e financeiros relacionados 
à gestão do FMDCA e do Fundo Municipal 
de Assistência Social – FMAS.

Durante a cerimônia, que contou com 
a participação de crianças, adolescentes e 
adultos que participam ou já participaram 
dos projetos sociais ligados ao Conselho, 

foram homenageadas vinte persona-
lidades, dentre as quais o prefeito Eduardo 
Paes, a secretária municipal de Educação, 
Claudia Costin, e o secretário Municipal de 
Assistência Social, Rodrigo Bethlem.

A diretoria da 
Atricon esteve 
em Brasí l ia 
nos dias 15 

e 16 de março, sendo 
recebida, no dia 15, no 
Senado Federal, pelo 
presidente do Senado, 
José Sarney. Na foto, 
ao centro, o presidente 
da Atricon, Antonio 
J o a q u i m ,  c o m  J o s é 
Sarney, ladeados pelos 
membros da Atricon. 

ATRICON visita o Senado
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O presidente do TCMRJ Thiers Montebello 
participou, em 9 de abril, no Gávea Golf 
and Country Club (Clube Inglês), de 
jantar visando à criação do Programa 

de Intercâmbio Internacional entre magistrados e 
profissionais do Direito do Brasil e EUA.

O encontro, promovido pelo Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro, da Escola Nacional de 
Magistratura e a Harward Law School Association of Brazil 
contou com a presença do juiz federal norte-americano 
Peter Messite, do Washington College of Law.

Programa de 
Intercâmbio 
Internacional

Peter Messite (ao fundo, advogado Sergio Carpi)

O conselheiro Antonio Carlos Flores de Moraes participou do "II Semi-
nário Internacional de História e Direito: Instituições Políticas, Poder 
e Justiça", que ocorreu na Universidade Federal Fluminense (UFF), no 
período de 9 a 11 de maio de 2012. A palestra do conselheiro Antonio 

Carlos foi dia 10, e o tema “A democratização do Direito Administrativo”. 
O seminário, realizado na Faculdade de Direito, teve como objetivo discutir 

a evolução das instituições políticas, das relações de poder e justiça em uma 
perspectiva histórica, e foi subdividido em painéis temáticos de discussão, 
compostos por expositores especialistas, principalmente nas áreas de História, 
Direito, Ciência Política, Sociologia e Economia, além de palestras.

Participaram do evento 16 professores do Rio de Janeiro e 19 professores 
de outros estados/países. Os Grupos de Trabalho foram coordenados por dez 
professores, tendo sido apresentados cerca de 40 trabalhos selecionados, 
oriundos de diversos estados da Federação. 

Coordenado pelos professores Edson Alvisi e Gilvan Hansen, o seminário fez 
parte dos eventos de comemoração do centenário da Faculdade de Direito.

Conselheiro Antonio Carlos, professor Edson 
Alvisi Neves, diretor da Faculdade de Direito da 
UFF e Wladimir Brito, da Universidade do Minho 
- Portugal

Conselheiro do TCMRJ 
participa de Seminário na UFF

A diretoria da Atricon visitou o Supremo Tribunal Federal 
dia 22 de março, sendo recebida em audiência pelo 
ministro Luiz Fux. Na foto, Wladimir Sergio Reali, 
advogado da Atricon, Luiz Fux, e os conselheiros Thiers 

Montebello e Antonio Joaquim, vice-presidente e presidente da 
Atricon, respectivamente. 

Visita ao STF
Foto: Vinicius Loures
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Visitas ao TCMRJ
Fevereiro.2012

Dia 3 - Márcia Leite Nery, 
desembargadora federal do 
Trabalho e Bruno Losada 
Albuquerque Lopes, juiz do 
Trabalho - TRT

Dia 5 - Deputado Rodrigo Maia e Sidney Falcão Dia 16 - Andréia Reis, do 
Tribunal de Contas do Estado 
do Pará (TCE-PA)

Dia 19 - Conselheiros Thiers Montebello e Ivan Moreira com o juiz federal José Arthur Diniz Borges e o advogado 
Sergio Carpi

Março.2012

Fotos: Bráulio Ferraz
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Dia 20 - Promotora Bianca 
Mota de Moraes, da 1ª 
Promotoria de Justiça de 
Tutela Coletiva de Proteção 
à Educação da Capital, e o 
promotor Afonso Henrique 
Reis Lemos Pereira, do 4º 
Centro de Apoio Operacional 
às Promotorias de Justiça da 
Infância e Juventude do MPRJ

Dia 23 – Sergio Aranha, 
chefe de gabinete, Marcos 
Mayo, inspetor-geral da 7ª 
IGE, e Thiers Montebello, 
com Sydnei Menezes, 
presidente do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo 
do Rio de Janeiro

Abril.2012
Dia 10 - Thiers 
Montebello recebe 
o procurador-geral 
do município do Rio 
de Janeiro, Fernando 
Dionísio, e procuradores

Dia 10 – O secretário- 
-geral de Controle 
Externo, Marco Antonio 
Scovino, Sergio Aranha, 
conselheiro José de Moraes 
e Thiers Montebello com 
o controlador-geral do 
município do Rio de 
Janeiro, Antonio César 
Lins Cavalcanti, Maria de 
Fátima Gouveia e Ângela 
de Arezzo Meirelles
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Dia 24 - Fernando Carvalho, Carlos Alberto Muniz, secretário municipal de Meio Ambiente, Thiers 
Montebello, deputado Bernardo Rossi e Bernardo Carvalho

Dia 12 – Celina Bragança, primeira subdefensora do Estado do Rio de Janeiro e Nilson Bruno Filho, defensor- 
-geral do Estado do Rio de Janeiro, entre o secretário-geral de Administração do TCMRJ, Heleno Chaves Monteiro, 
Thiers Montebello e José Leal Netto, subsecretário de Planejamento da Defensoria Pública do Estado do Rio de 
Janeiro

Dia 24  - Desembargador José Carlos Figueiredo 

Maio.2012
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Com base na legitimidade 
conferida pela Lei Orgâni-
ca do Município do Rio de 
Janeiro, art. 88, inciso IV, 

bem como pela Deliberação TCMRJ 
nº 161, de 11/05/05, a 2ª Inspetoria 
Geral (IGE) do Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro realiza 
inspeções e auditorias de natureza 
contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial nas unida-
des da administração direta, indireta 
e fundacional e sociedades instituídas 
e mantidas pelo poder público. A 
advogada Simone de Souza Azevedo, 
Inspetora-Geral da 2ª IGE há 11 anos, 
contou da rotina de sua equipe no 
controle dos gastos públicos.

“A 2ª IGE atua nas obras públicas 
do Município do Rio de Janeiro, 
v i s a n d o  à  a d e q u a d a  e xe c u ç ã o , 
tendo como foco o atendimento 

2ª Inspetoria Geral:
de olho nas obras do Município 

Simone, à direita, com sua equipe
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aos princípios da economicidade e 
legalidade. Todo serviço de engenharia 
realizado pela Secretaria Municipal 
de Obras, Secretaria Municipal de 
Conservação e Serviços Públicos, 
Secretaria Municipal de Habitação, 
Fundação Instituto de Geotécnica do 
Município do Rio de Janeiro – GEO 
RIO, Companhia Municipal de Energia 
e Iluminação – RIOLUZ, Empresa 
Municipal de Urbanização - RIOURBE, 
e pela Fundação Instituto das Águas 
– RIO-ÁGUAS é analisado pela 2ª IGE. 
Nós atuamos tanto internamente, 
examinando todos  os  contratos 
provenientes de licitações com valor 
superior a R$ 650 mil, lavrados pelas 
jurisdicionadas, como externamente, 
por meio de visitas técnicas, auditorias 
e inspeções ordinárias. 

A visita técnica é utilizada para 
acompanhamento simultâneo das 

ações. Nós selecionamos uma obra e a 
acompanhamos, mensalmente, desde 
o memorando de início até o final, 
analisando toda a documentação, 
o projeto, o histórico do contrato 
(as alterações) ,  as  memórias de 
cálculo do orçamento, as medições, 
o relatório fotográfico, a execução 
da obra etc.  É um procedimento 
de caráter preventivo,  ou seja,  o 
controle é dirigido a evitar sanção: 
a interferência imediata de nossos 
técnicos, em todas as fases da obra, 
permite que a jurisdicionada corrija 
eventuais falhas ou irregularidades 
veri f icadas.  Toda visita  técnica , 
depois de aprovada em Plenário, é 
disponibilizada no site  do TCMRJ 
para que a população tenha acesso à 
evolução daquela obra.

 Nas auditorias, o foco é em um 
programa de governo já em andamento. 
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A equipe apura as informações, junto 
ao gestor responsável pelo projeto, 
tanto da parte formal (documentação) 
como da execução propriamente dita. 
O objetivo da auditoria é utilizada para 
examinar a legalidade e a legitimidade 
dos atos de gestão. Já a inspeção 
ordinária tende à verificação anual 
do que foi realizado pelos órgãos 
jurisdicionados.”

Simone comentou da satisfação 
e do privilégio de trabalhar com 
um grupo extremamente  capaz , 
dedicado e responsável.  “Hoje,  a 
equipe da 2ª IGE é formada por 
33 funcionários [relação de nomes 
abaixo]. A parte administrativa é 
de responsabilidade das servidoras 
Márcia de Oliveira Gutterres e Maria 
Luciete de Souza Martinez. Só elas 
não analisam processo nem exercem 
atividades externas. O ingresso de 
nove engenheiros [concurso de 2011], 
especializados em diferentes áreas 
de atuação, acrescentou, em muito, 
ao nosso trabalho. Hoje, conseguimos 
trabalhar uma obra minuciosamente, 
detalhadamente, dentro de uma linha 
tão específica que até surpreende o 
outro lado. Mas, no primeiro momento, 
foi necessário mesclar as equipes de 
contato externo: um servidor “novo” 
junto de um “mais antigo”, que já 

sabe como lidar com os responsáveis 
por obras. Ninguém gosta de ser 
observado, fiscalizado, e, por mais que 
estejamos certos, precisamos saber 
atuar isso: como chegar, contestar e 
questionar. É preciso maturidade e os 
recém-chegados já estão adquirindo; 
técnica, eles já têm. Foi uma ótima 
aquisição”. 

Para imprimir mais rapidez e 
precisão no monitoramento dos 
empreendimentos executados na 
Cidade, a área de informática do 
TCMRJ, junto à 2ª IGE, desenvolveu o 
SICOM – Sistema de Controle de Obras 
Públicas Municipais. O SICOM encerra 
todas as informações, desde o edital 
de licitação até a conclusão, de todas 
as obras do Município. É alimentado 
por dados apontados no Diário Oficial, 
nos processos que chegam ao Tribunal 
e nas visitas técnicas. O sistema foi 
criado, principalmente, para tornar 

a 2ª IGE independente dos órgãos, 
pois, a dependência das informações 
travava muito a  metodologia de 
trabalho”. O técnico Carlos Roberto 
Milet C. Júnior endossou as palavras 
da Inspetora-Geral. “O SICOM é um 
sistema de suporte que facilita muito 
nosso trabalho na hora da inspeção e 
da visita técnica, pois permite que se 
faça consultas gerenciais, como por 
exemplo: que obras estão suspensas 
há mais de 120 dias, ou, que obras têm 
valor acima de um milhão de reais”.

Simone informou a inda  que , 
atualmente, a 2ª IGE tem acesso ao 
sistema do Município SISCOB - Sistema 
de Controle de Obras e Serviços para 
elaboração de orçamento das obras 
contratadas, o qual complementa 
informações do SICOM. “O objetivo 
é que tudo dê certo; afinal, estamos 
todos do mesmo lado”,  encerrou 
Simone.

LISTAGEM DOS FUNCIONÁRIOS DA 2ª IGE
Simone de Souza Azevedo
Maria da Graça da Cunha Simões Costa
Carlos Roberto Milet Cavalcanti Júnior
Maria Cláudia Lameira Garcia
Giuliano Barbirato Alvim Viana
Affonso Henriques Guimarães Correa
Airton Mendes Rebello
Anderson Gewehr Pontes
Carlos Henrique Bom de Aquino
Cássia Cristina Silva de Azevedo
Giovana Espolador Chaves
Glaucia Araujo da Rocha

Ivo Hochleitner Junior
José Angelo Henriques Dell Uomo
José Renato Moreira da Silva de Oliveira
José Roberto Freixo Ribeiro
Jussara Teixeira Peres
Leonardo Ribeiro Fernandes
Luizimar Feliciano de Araujo Junior
Marcelo de Oliveira Ribeiro
Márcio Sousa Bandeira de Melo
Maria Beatriz de Oliveira Neuenschwander
Paulo Roberto Vieira
Pedro Carlos Vieira Beltrão

Renan Natal Gayoso Tavares de Souza
Renata Teixeira Baptista
Rômulo Ferreira da Silva
Rondiney Bonin Ferreira
Sheila Maria Vieira de Carvalho Neves
Sonia Maria Storino Freire
Tania Mara da Silva

Administrativos
Marcia de Oliveira Gutterres
Maria Luciete de Souza Martinez
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Autor: Rafael Carvalho Rezende Oliveira
Editora Método

Luiz Antonio de Freitas Junior
Assessor Jurídico-Chefe do 
TCMRJ

Adotando linguagem clara e 
objetiva, o autor apresenta 
as principais  polêmicas 
relacionadas às licitações e 

contratos administrativos. Segundo 
suas próprias palavras “a intenção é 
apresentar ao leitor um verdadeiro 
manual de licitações e contratos 

administrativos que concilia a teoria 
e a prática”.

De fato, o ilustre autor alcançou 
seu intento. A obra é permeada com 

Eliane Costa de Mello Alves
Assistente Jurídica do TCMRJ

Autor: Antonio Carlos Flores de Moraes
Editora Jam Jurídica

O ESTADO GESTOR E A CIDADANIA – Tomo III
A Democratização da Sociedade
e o Controle do Estado

LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
Teoria e  Prática

A presente obra, de autoria 
do 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, España, é fruto da tese que o 
autor defendeu no Doutorado que fez na 
Universidade de Salamanca, na Espanha, 
O Estado Gestor e a Cidadania. 

Restou a este Tomo III, que se 
divide em quatro capítulos, a análise 
da Democratização da Sociedade e o 
Controle do Estado, onde o objetivo é 
demonstrar a formação da moderna 
democracia social e seus novos desafios, 
e como poderemos exercer o controle da 
administração pública diante de tantas 
agências reguladoras e da privatização 
do serviço público.

Seu conteúdo aborda temas interes-
santes como o neoconstitucionalismo 
que tem por finalidade, dentro dessa 
atual realidade, buscar a eficácia da 
Constituição, deixando o seu texto de ter 
um caráter meramente retórico e pas-
sando a ser mais efetivo, principalmente 
diante da expectativa de concretização 
dos direitos fundamentais. Sobre a 

Debruça também nas agências 
reguladoras e na parceria público-
privada, enfatizando que no caso das 
Agências elas têm autonomia, mas isso 
não as tornam independentes em relação 
às normas de Direito Público e devem 
respeitar os princípios constitucionais e a 
Administração Pública. Quanto à parceria 
público-privada, não poderá ela fugir 
totalmente do Direito Administrativo 
por ser a nossa constituição baseada 
em princípios que exigem, entre outras 
coisas, prévia licitação e sujeição aos 
controles da Administração Pública e do 
Tribunal de Contas.

Por fim, o autor nos faz refletir 
e questionar sobre a participação e 
cobrança do povo nas decisões da 
Administração Pública, clamando a 
população a participar mais, com debate 
dos assuntos de interesses coletivos, pois 
se houver mais interesse e se colocarmos 
em prática os princípios constitucionais, 
consertaremos todos os erros do passado 
e poderemos criar um novo Estado que 
seja capaz de adotar a ideia da “Justiça 
como Equidade”, quando o “conceito de 
justo precede o de bem”. Assim, o Estado 
adotará políticas públicas voltadas para 
o social e o bem comum.

construção desse neoconstitucionalismo 
no Brasil, fala da excessiva ingerência 
do Judiciário na política adotada pela 
Administração Pública, em especial 
porque os membros do Judiciário não 
foram eleitos pela população e por esta 
razão não possuiriam legitimidade para 
fiscalizar a sua atuação.

Aborda também a necessidade de 
uma cidadania ativa, uma democracia 
participativa, diante de uma Constituição 
como a brasileira,  com diversos 
princípios e obrigações incontáveis 
impostas ao Estado. Por isso é necessária 
esta cidadania ativa e participativa, 
cobrando da Administração Pública 
as suas obrigações constitucionais. 
Somente com essa participação do povo 
poderemos incrementar a liberdade e a 
igualdade dos indivíduos e garantir seus 
direitos fundamentais.

Outro assunto enfatizado nesta obra 
é a falta de diálogo e debates entre os 
brasileiros, causando a exclusão social e 
com isso o aumento da violência, o que 
acaba onerando o Estado, que passa a ser 
obrigado a investir mais na Segurança 
Pública deixando a Educação sem um 
investimento maior, o que maximiza a 
violência e as diferenças sociais.
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1. Ajustando o CTN ao atual modelo de recuperação das sociedades empresariais com problemas financeiros.

Autores: Luis Felipe Salomão e
Paulo Penalva Santos
Editora Forense - 2012

Apresente obra aborda os 
principais pontos do Direito 
Concursal  e  Fal imentar, 
após a  edição da Lei  de 

Fa l ê n c i a s  e  d e  Re c u p e ra ç ã o  d e 
Empresas (Lei nº 11.101/2005) e da 
Lei Complementar nº 118/2005 que 
alterou o Código Tributário Nacional1, 
e vem ocupar um importante espaço 
na bibliografia sobre o assunto.

Com efeito, recebi, com grande 
s a t i s f a ç ã o ,  a  i n c u m b ê n c i a  d e 
resenhar a  presente  obra ,  fruto 
d o  va s to  c o n h e c i m e n to  d e  d o i s 
grandes expoentes do mundo jurídico 
nacional:  o  ministro Luis  Fel ipe 
Salomão, do Superior Tribunal de 
Justiça, e o procurador do Estado 
do Rio de Janeiro,  Paulo Penalva 
Santos. 

É sabido que a atividade comercial 
é praticada desde o início dos tempos, 
mas as suas regras eram escassas e 
por vezes não respeitavam sequer 
a  dignidade da  pessoa  humana. 
Neste contexto, surgiu um conjunto 
específico de normas com o objetivo 
de regular as relações comerciais, 
que mais tarde se fez despontar como 
Direito Empresarial. 

Teresa Queiroz
Assistente Jurídica do TCMRJ

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL 
E FALÊNCIA: Teoria e Prática

Nova Lei de Recuperação de Empresas 
e  a  Ju r ispru dênc ia  do  S u perior 
Tribunal de Justiça; A Declaração 
Judicial  da Falência; A Teoria da 
Desconsideração da Personalidade 
Jurídica na Recuperação de Empresa 
e na Falência; e Créditos Excluídos 
dos Efeitos da Recuperação Judicial. 

No mesmo sentido, o professor 
Penalva Santos cuidou dos seguintes 
p o n to s :  A  A s s e m b l e i a  G e ra l  d e 
Credores na Falência;  O Crédito 
Tributário na Recuperação Judicial; Os 
Contratos na Recuperação Judicial e na 
Falência; e A Recuperação Judicial.

Assim, os ilustres autores, sob 
à luz da jurisprudência de nossos 
Tribunais Superiores,  analisam os 
vários aspectos de interpretação e 
aplicação da mencionada Lei que, 
editada em 2005, ainda pode ser 
considerada como engatinhando no 
mundo jurídico.

Portanto,  ao longo das quase 
300 páginas percebe-se que o livro 
soluciona questões de aplicação 
da Lei nº 11.101/2005,  sendo um 
instrumento de consulta obrigatório.  
Sem dúvida, um estudo inovador e 
interessante!

A  o r d e m  e c o n ô m i c a  p á t r i a , 
como preceitua o  art igo 170 da 
Magna Carta, busca a valorização do 
trabalho humano e a livre iniciativa. 
Ocorre que, para o desempenho de 
qualquer at ividade empresarial , 
deve-se observar certos preceitos de 
cunho principalmente constitucional, 
como v.g., os direitos do consumidor, 
a livre concorrência, dentre outros.

O livro que aqui se apresenta 
motiva novas interpretações da Lei nº 
11.101/2005 que para sanar eventuais 
dúvidas surgidas pela sua aplicação 
buscou inovar, reunindo para isso, 
peças processuais que evidenciam a 
nova face dessa interessante Lei que 
almeja a conservação da sociedade 
empresária, sua função social e o 
estímulo à atividade econômica. 
Nas palavras do eminente ministro 
Luis  Fel ipe  Salomão “A nova le i 
brasileira de recuperação da empresa 
inspirou-se no conceito desenvolvido 
pela  teoria da ‘reorganização da 
corporação’.”

Coube ao ministro Luis Felipe 
S a l o m ã o ,  c o m  a p u ro  q u e  l h e  é 
característ ico,  a  abordagem dos 
seguintes temas: Aspectos Gerais da 

decisões e entendimentos consagrados 
pelo Tribunal de Contas da União, cuja 
importância para o tema é inquestionável, 
além de farta jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal e Superior Tribunal 
de Justiça, revelando assim seu sentido 
prático e atual.

Registre-se o cuidado do autor 
com a constante atualização legislativa 
da obra, incursionando inclusive pelo 
recente e badalado Regime Diferenciado 

– nos oferece obra de grande valia e 
utilidade prática, seja para preparação 
para concurso público seja para as 
atividades relacionadas à Administração 
Pública. O amadurecimento jurídico 
alcançado no livro, por certo, é fruto 
dos anos dedicados pelo autor à 
Procuradoria Geral do Município do 
Rio de Janeiro, que tem seu nome 
agigantado com sua presença em seus 
quadros.

de Contratações Públicas (RDC). De 
mesmo modo, a obra contempla ainda 
temas especiais e árduos, tais como as 
parcerias público-privadas, concessão 
de serviço público, convênios, contratos 
de gestão, participação de cooperativas 
em certames licitatórios e função 
regulatória, sem, no entanto, perder seu 
caráter didático e funcional.

Dr. Rafael Oliveira, como apregoam 
seus alunos – entre os quais me incluo 
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e o TCMRJ pela iniciativa. 
Saudações Olímpicas

Carlos Arthur Nuzman
Presidente do Comitê Olímpico 

Brasileiro

Registro o recebimento e agradeço-
lhe o exemplar da publicação “Revista 
TCMRJ – Tribunal de Contas do Município 
do Rio de Janeiro”.

Ao agradecer a gentileza com que 
fui distinguido por V.Exª  renovo-lhe, 
na oportunidade, expressões de minha 
estima e consideração.

Jayme Campos
Senador

Cumprimentando-o, sirvo-me do 
presente para acusar o recebimento 
da Revista TCMRJ nº 49 e agradecer a 
gentileza do nobre amigo pelo envio de 
mais uma edição contendo assuntos de 
alta relevância.

Astério Pereira dos Santos
Procurador de Justiça
Chefe de Gabinete da 

Procuradoria-Geral de Justiça

Agradeço a gentil remessa da Revista 
TCMRJ, número 49.

Com muita satisfação gostaria de 
agradecer a V.Exª o envio de mais um 
belo exemplar da Revista TCMRJ.

Cumpre destacar a qualidade das 
matérias/assuntos apresentados, que 
nos ajudam a compreender um pouco 
mais a dimensão do trabalho e empenho 
de diversos outros importantes 
setores da nossa complexa sociedade. 
Precisamos de mais periódicos deste 
padrão de excelência!

Paulo Cesar Mendes Biasoli
Capitão de Mar e Guerra 

Comandante

O Comitê Olímpico Brasileiro vem, 
pelo presente, acusar o recebimento 
e agradecer a Vossa Excelência a 
gentileza do envio de um exemplar nº 
49 da Revista TCMRJ, edição Janeiro 
2012.

No ensejo, quero desejar registrados 
os cumprimentos pela magnífica 
matéria publicada sobre as obras no 
Rio de Janeiro, com especial alusão à 
visita das autoridades governamentais, 
do Comitê Olímpico Internacional à 
estação BRT.

Seguramente, esse exemplar terá um 
lugar especial no acervo da biblioteca 
do Comitê Olímpico Brasileiro.

Cumprimentamos Vossa Excelência 

Cumprimento pelo conteúdo e desejo 
sucesso à publicação.

Vasco Della Giustina
Ministro e Desembargador

Convocado do TJ/RS

Sou muito agradecido e honrado 
pelos continuados cartões elogiando 
meus editorais. Estou contente e feliz com 
a sua brilhante participação defendendo 
também o Poder Judiciário das injustas 
críticas e acusações que fazem aos 
membros da magistratura.

O Poder Judiciário é o esteio e a 
garantia do Estado Democrático do 
Direito. Vamos continuar lutando. A 
causa merece e se justifica. 

Orpheu Santos Salles
Advogado

Muito agradeço o amável envio do 
número de janeiro de 2012 da Revista do 
Tribunal presidido por V. Exª, pelo que 
felicito vivamente a sua instituição.

Vítor Caldeira
Presidente do Tribunal de Contas 

Europeu

Agradeço-lhe a gentileza da bela 
revista do TCMRJ, a qual lerei, página por 

Acusamos o recebimento da edição nº 49, de janeiro de 
2012, da Revista TCMRJ, deste egrégio Tribunal.

Gostaríamos de parabenizá-lo pela qualidade do 
conteúdo apresentado nesta publicação. 

José Carlos de Souza Abrahão
Presidente da Confederação Nacional de Saúde – CNS
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página, com prazer e atenção.
Jarbas Soares Júnior

Procurador de Justiça – Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais

Conselheiro Nacional – CNMP

Recebi o exemplar da “Revista do 
Tribunal de Contas do Município do Rio 
de Janeiro”. Agradeço o envio e solicito 
que transmita aos colaboradores meus 
votos de sucesso.

Ana Arraes
Ministra do Tribunal 

de Contas da União 

Acuso o recebimento da mensagem 
de agradecimento desse órgão, expres-
sando meus sentimentos de honra em 
colaborar, discorrendo sobre as trans-
formações para os grandes eventos 
que acontecerão em nossa Cidade, em 
publicação da Revista TCMRJ.

Aproveito o momento para colocar-
me à disposição desse egrégio Tribunal 
de Contas sempre que necessário, para 
relatar sobre matéria afeta a esta Se-
cretaria.

Alexandre Pinto da Silva
Secretário Municipal de Obras  - RJ

Agradeço a publicação enviada. Será 
de grande utilidade para o desempenho 
do meu mandado parlamentar.

Lídice da Mata
Senadora 

Agradeço o envio da publicação de 
nº 49 “Revista TCMRJ” e parabenizo este 
Tribunal pelo trabalho.

Renan Calheiros
Senador

Venho agradecer sua atenção en-
viando-me o último número publicado 
da Revista do Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro.

Louvo a orientação dessa ilustre Cor-

te publicando regularmente sua Revista 
com valiosos trabalhos e promovendo 
ainda outras publicações.

Peço ao ilustre amigo o obséquio de 
transmitir aos conselheiros desse Tribu-
nal os meus cumprimentos.

Jarbas Maranhão
Conselheiro Aposentado do TCE/PE

Acuso e muito agradeço a remessa 
da Revista TCMRJ que contém matérias 
importantes de minha especialidade.

Kiyoshi Harada
Advogado

Acuso o recebimento e agradeço 
a gentileza da remessa do exemplar 
da edição a seguir enunciada – Ano 
XXIX, número 49, janeiro de 2012 – do 
informativo do Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro e felicito essa 
instituição pela qualidade da publicação.

Maurício Azêdo
Presidente da Associação Brasileira 

de Imprensa -  ABI

Agradeço a Vossa Excelência a 
remessa da Revista TCMRJ, de cujo 
conteúdo se extrai relevantes subitens 
para a defesa do patrimônio público.

Augusto Aras
Subprocurador-Geral da República 

Agradeço a gentileza do envio da 
publicação, elaborada por essa Corte de 
Contas, cujo rico conteúdo é de grande 
utilidade.

Sebastião Helvécio
Conselheiro do TCE/MG

Cumpre-me agradecer a V. Exª o 
envio do nº 49, de Janeiro de 2012, da 
Revista TCMRJ, cujos artigos inseridos 
têm merecido a minha atenção.

Antônio Mira Cruz
Juiz Conselheiro do Tribunal de 

Contas de Portugal

Deseo agradecerle sus repetidas 
muestras de afecto al enviarme tan 
interesante publicación del Tribunal de 
Cuentas de Río de Janeiro.

Sabe que me tiene a su disposición y 
estaré encantado en colaborar en aquello 
que sea de mutuo interés.

José  Mª Álvarez Martínez
Diretor do Museo Nacional de Arte 

Romano – Espanha

Agradeço a Vossa Excelência o envio 
da Revista TCMRJ nº 49, cujo conteúdo 
apreciei bastante.

Inicialmente, quero elogiar as 
palavras do Nobre Amigo a respeito da 
comunicação, em especial da importância 
desta para a Administração Pública 
que deve, sempre, almejar o interesse 
público, e não a autopromoção, como 
infelizmente fazem algumas instituições 
e órgãos públicos.

Registro, ainda, a excelente matéria 
a respeito da solenidade de entrega do 
Colar do Mérito Ministro Victor Nunes 
Leal, a qual foi belíssima, emocionante 
e impecável em todos os aspectos.

Nelson Tomaz Braga
Desembargador

Presidente da Sexta Turma

Com os cumprimentos da Polícia 
Militar da Bahia, agradecemos a V.Exª 
pelo envio da Revista do Tribunal de 
Contas do Município do Rio de Janeiro, 
ao tempo em que parabenizamos pela 
excelência do exemplar.

Carlos Sebastião de Oliveira 
Eleutério Filho – Cel PM

Subcomandante Geral

Recebi, com satisfação, a Revista 
TCMRJ e apesar de não ter lido por 
inteiro, já me convenci da importância de 
seu conteúdo, motivo pelo qual agradeço 
a gentileza do envio.

Dinis Pinheiro
Presidente da Assembleia 

Legislativa - MG
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Ouvidoria do TCMRJ:
canal de comunicação 

com a sociedade.

A Ouvidoria do TCMRJ, recebendo e 

encaminhando sugestões, reclamações,

denúncias e críticas, está sempre a 

serviço do cidadão carioca que, pelo

telefone 0800-2820486 ou pelo site 

www.tcm.rj.gov.br poderá colaborar 

com o acompanhamento da 

gestão pública.




