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VISÃO
Ser referência como órgão de controle, reconhecido 
pela sociedade como indispensável à melhoria da 
gestão pública e à defesa do interesse social
com correção e honestidade

MISSÃO
Exercer o controle externo da gestão dos recursos 
públicos, a serviço da sociedade



Pessoas: a outra face 
da tecnologia

Francis Bacon (1561-1626), pensador inglês e um dos propulso-
res do pensamento moderno, defendia o método experimental 
contra a ciência teórica e especulativa clássica. Para Bacon, o 
progresso da ciência e da técnica tinha como finalidade tra-

zer o benefício social, e o desenvolvimento da ciência aplicada deveria 
contribuir para que os homens superassem suas limitações. Vinculava, 
assim, progresso científico e finalidade social.

Séculos depois, a tecnologia da informática, como tantas outras 
inovações científicas e tecnológicas que a precederam, provocou uma 
grande virada no campo de todos os saberes, interferindo, inclusi-
ve, nas relações sociais. Hoje, convivemos com uma obsessão pelos 
computadores e suas possibilidades, navegando por insondáveis am-
bientes virtuais. 

A revolução provocada pela tecnologia da informática repercutiu também na área jurí-
dica, e exigiu a adoção de um Marco Civil da Internet – lei recentemente sancionada pela 
presidente da República, que entra em vigor a partir do final do mês de junho de 2015 – 
regulamentando o uso da rede e estabelecendo os direitos e deveres de todos os brasileiros 
conectados – incluindo governos e empresas que fornecem conexão e as que são respon-
sáveis por serviços de email, sites e redes sociais.  Os governos federal, estaduais e munici-
pais terão de cumprir uma série de determinações, tais como a criação de mecanismos de 
governança multiparticipativa, transparente, colaborativa e democrática.

A informática ampliou os limites e viabilizou a concretização do princípio constitucio-
nal da transparência na administração pública, abrindo as portas para o pleno exercício da 
cidadania quanto à fiscalização e ao controle social por meio da internet. Na esteira dessas 
possibilidades, o governo federal engendra grandes esforços para implementar o projeto 
BRASIL 100% DIGITAL, tão ambicioso quanto necessário. Há grandes barreiras a serem 
ultrapassadas, tais como as diversidades regionais, que decorrem até mesmo da imensidão 
territorial brasileira, e a desigualdade social. Mas os desafios já começam a ser enfrentados, 
e o primeiro passo para que se atinja a totalidade da população brasileira é investir na inclu-
são digital, estimulando a expansão e o uso da rede, bem como o ensino de como utilizá-la, 
para reduzir as desigualdades e fomentar a produção e circulação de conteúdo nacional.

O que se pretende é facilitar a vida do cidadão e reduzir custos e burocracia, ampliando 
a capacidade de interação entre sociedade, governo e serviços públicos. Cada vez mais, os 
governos, em suas três esferas, caminham na direção do estreitamento das relações com os 
cidadãos. A tecnologia da informática é um instrumento poderoso, com infinitas possibili-
dades, que poderá viabilizar um grande salto na direção do desenvolvimento e da melhoria 
da qualidade de vida dos cidadãos, tonando-os copartícipes da atuação governamental.

THIERS MONTEBELLO
Presidente
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Matéria de Capa

Governo digital para todos, 
 sonho ou realidade?

S
erá possível, num futuro próximo, o cidadão brasileiro re-

solver tudo com o governo pela internet? Pelo menos, é 

assim que esperam os ministérios da Ciência, Tecnologia 

e inovação e o de Planejamento, à frente dos esforços 

para tornar aqui o que já é realidade em outros pa-

íses. A plataforma do programa está lançada. o 

Seminário Brasil 100% Digital, realizado pelo o 

Tribunal de Contas da união, em Brasília, em 

abril deste ano, consolidou a intenção do gover-

no. Na mesma ocasião, foi assinado um acor-

do de colaboração tecnológica com a Coreia 

do Sul para acelerar a implantação de 

serviços públicos conectados. É 

um caminho sem volta e com 

muitos obstáculos à frente.
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Maria Saldanha
Jornalista e editora 
da revista do TCmrJ

Seu Macaquinho é como 
Luiz Carlos Azevedo é ca-
rinhosamente chamado por 
seus familiares, amigos e 

vizinhos em sua comunidade. Ao 
longo dos 68 anos de sua vida, mo-
rou na mesma casa, em Barra de 
Guaratiba, bairro da Zona Oeste 
do Rio privilegiado pela extraor-
dinária natureza, mas esquecido 
pelas políticas públicas. Pescador 
aposentado, só sai de casa para ir 
ao médico. A última vez foi há um 
ano, quando, por dois dias conse-
cutivos, peregrinou por postos de 
saúde, unidades de pronto atendi-
mento e hospitais, num raio de 40 
km, até finalmente conseguir um 
leito.

Em frente à casa de Seu 
Macaquinho, passam, com fre-
quência, inúmeras pessoas dos 
mais variados lugares em direção 
às famosas trilhas para a Praia 
do Perigoso e para a Pedra do 
Telégrafo. A expressiva maioria 
porta celulares, através dos quais 
registra suas experiências para pos-
tar nas redes sociais. Muitos deles 
compõem a grande massa dos usu-
ários de smartphones, que repre-
sentam, hoje, 70% dos telefones 
celulares no Brasil. Da varanda de 
sua casa, Seu Macaquinho observa 
um mundo do qual não participa. 
Vagamente ouviu falar em internet, 
não possui nenhum aparelho de te-
lefonia móvel e sequer já usou um 
computador. 

Na casa ao lado, mora sua filha, 
Lia Ernesto Azevedo, técnica de 
enfermagem desempregada. Ela 
calcula que diariamente gasta uma 
média de duas horas na internet 
de seu celular. Durante este tem-
po, jamais navega por qualquer 

portal de governo. Para Lia, seria 
útil poder contar com um serviço 
online de busca de empregos pro-
vido pelo sistema do município. 
Mas, mesmo que pudesse resolver 
por meio digital este ou qualquer 
problema relativo ao fornecimen-
to de água e eletricidade, ou saber 
facilmente sobre a disponibilidade 
de leitos na rede pública de saúde 
para seu pai, por exemplo, ela não 
hesita em dizer que preferiria re-
solver tudo pessoalmente. Porque 
simplesmente não confia que as 
suas solicitações seriam efetiva-
mente atendidas. 

Seu Macaquinho e Lia represen-
tam, em carne e osso, as dificulda-
des que o Brasil terá que enfrentar 
para implementar o tão sonhado 
governo 100% digital. A inclusão 
tecnológica de pessoas como ele e 
a conquista da confiança de outras 
como ela são alguns dos muitos 

desafios estratégicos à frente do 
programa.

Contudo, este é um processo ir-
reversível e arrebatador, como bem 
representa O Grande  Espiral, obra 
da artista Maria Nepomuceno, 
exposta recentemente no espaço 
cultural da sede do Tribunal de 
Contas da União, em Brasília, que 
traz diversos objetos, como uma 
cadeira de balanço, bolas, tijolos e 
outros símbolos da vida cotidiana, 
ligados por um mesmo fio condu-
tor, formando um turbilhão onde 
tudo acaba fazendo parte de uma 
mesma coisa. Ali, a instalação ar-
tística casava bem com o mote que 
começaria a ser discutido no audi-
tório ao lado, durante uma das ofi-
cinas que antecederam o Seminário 
Internacional 100% Digital, no fi-
nal de abril deste ano. 

No grande espiral da trans-
formação digital, as tecnologias 
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de informação e comunicação 
desempenham papel de con-
dutor na vida do cidadão e no 
funcionamento das instituições. 
Representam um grande ecos-
sistema que já não se situa mais 
à margem da política econômica, 
pelo contrário, nem se restringe 
aos centros mais reservados das 
universidades. Elas estão aí, para 
todos e para tudo. E são funda-
mentais para as estratégias de go-
verno e para o ousado objetivo de 
tornar possível que cada um dos 
cidadãos brasileiros tenha acesso 
aos serviços e aos dados governa-
mentais de forma irrestrita, unin-
do-os e integrando-os às políticas 
públicas de forma transparente e 
participativa.

O Brasil está tecnologicamente 
preparado para isso? Sim, de acor-
do com Virgílio de Almeida, secre-
tário de Política de Informática do 
Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovação. Segundo ele, os núme-
ros do panorama digital nacional 
são positivos:

– A população brasileira é 
muito grande e está na internet. 
Nos últimos dois anos, vimos 
um crescimento significativo da 
infraestrutura de banda larga. 
Registramos 173 milhões de aces-
so, em janeiro de 2015, que repre-
sentam o mesmo número de chips 
com acesso móvel, a maior parte 
em 3G. Isto nos faz crer que o 
acesso vem crescendo numa velo-
cidade significativa. Outro pon-
to importante é que a sociedade 
brasileira é naturalmente aberta 
à inovação. Indicadores apontam 
que o Brasil é um dos três maio-
res países em termos de uso de re-
des sociais e o quarto mercado de 
PCs e de smartphones. Este é um 
requisito básico para que o go-
verno digital avance com sucesso 
- disse o secretário, em Brasília.

Virgílio acrescenta que os nú-
meros também mostram vitali-
dade no setor da Tecnologia de 
Informação e Comunicação, que é 
responsável por 8,8% do PIB brasi-
leiro e emprega 1,5 milhão de pes-
soas hoje. Até 2022, o Ministério 
de Ciência, Tecnologia e Inovação 
estima que ele representará 10,7% 
do PIB, com o emprego de 3 mi-
lhões de pessoas e exportando 12 
bilhões de reais.

Um estudo publicado na 
Harvard Business Review, em fe-
vereiro deste ano, mostra 50 países 
dos cinco continentes que foram 
observados durante cinco anos, 
pela Tufts University, e agrupa-
dos em quatro blocos, segundo 
um conjunto de fatores como ca-
pacidade da sociedade oferecer e 
demandar serviços digitais, carac-
terísticas de inovação e arcabouço 
institucional do governo no setor 
digital. Os blocos dividem países 
que se destacam muito; que já se 
destacaram no passado; que preci-
sam melhorar seu crescimento; e, 
por fim, a categoria dos países cha-
mados break out, que são aqueles 
que estão prontos para dar o salto 
para um destaque maior, entre os 
quais se insere o Brasil, ao lado da 
Turquia e da China. 

Além disso, das transações ge-
radas no sistema financeiro brasi-
leiro (em 2014 foram 46 bilhões), 
mais da metade passa pela internet. 
No ano passado,  o mesmo sistema 
investiu 21.5 bilhões de reais em 
TI, o que o eleva à sétima posição 
mundial neste tipo de investimen-
to e, como acredita Virgilio de 
Almeida, cria uma infraestrutura 
capaz de dar o tão esperado salto 
para a economia digital.

O arcabouço legal compreende 
uma série de leis que incentivam o 
setor. O secretário menciona, por 
exemplo, a Lei de Informática, 

Frases ditas

“É chegada a hora do Brasil colo-
car os dois pés no mundo digital.” 
Valdir Simão, ministro da CGU

“Vamos simplificar o governo para 
promover cidadania e reduzir o 
custo do Estado.” Nelson Barbosa, 
ministro do Planejamento

“O Judiciário também está in-
vestindo na implementação 
de serviços digitais.” Ricardo 
Lewandowski, presidente do STF

“Universalização dos serviços pú-
blicos está cada vez mais associada 
à difusão e eficiência das tecno-
logias.” Aldo Rebelo, ministro de 
Ciência,Tecnologia e Inovação

“Para implantar o Brasil 100% di-
gital precisamos de liderança, in-
tegração, transparência, participa-
ção e efetividade.” Aroldo Cedraz, 
presidente do Tribunal de Contas 
da União

“Transparência é fundamental para 
a democracia e, hoje, não há trans-
parência possível fora do mundo 
digital.” Patricia Audi, secretária 
de Transparência e Prevenção 
à Corrupção da Controladoria-  
-Geral da União

“Serviços públicos prestados ele-
tronicamente afastam hipóteses 
de corrupção. Não se pode exi-
gir suborno por serviço online.” 
Eva Constantaras, jornalista da 
Internews
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que gera incentivo a 500 empre-
sas que, em 2013, faturaram 86 
bilhões de reais, empregaram 
mais de 30 mil profissionais de 
nível superior, e investiram 1,5 
bilhão de reais em pesquisa e 
desenvolvimento.

Mas, voltando ao ponto inicial, 
tudo isso e a promessa de acelera-
ção da expansão da banda larga e 
de redução do custo dos dispositi-
vos de TI não bastam para a cons-
trução de uma sociedade digital e 
para que ela possa fazer parte dessa 

transformação, reconhece Virgílio. 
Para todo e qualquer brasileiro ter 
acesso ao Brasil digital - lembran-
do aí novamente Seu Macaquinho 
- “inclusão é a palavra-chave que 
tem de estar presente nas políticas 
públicas”, frisa.

Computação em nuvem: além dos dois da-
tacenters interligados, em Recife e Salvador, em 
agosto será instalado o primeiro centro petaflóp-
tico de computação de alto desempenho, com 
capacidade para 2,5 petabytes, no Laboratório 
Nacional de Computação Científica, em 
Petrópolis.

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 
e o Ministério da Defesa se juntaram para criar 
uma tecnologia de antivírus nacional. Juntos, 
realizaram uma jornada de defesa cibernética 
que durou seis meses, onde foram discutidas as 

fraquezas e oportunidades dessa ideia. As discus-
sões estão resultando em objeto de investimentos 
expressivos em pesquisa e desenvolvimento.

A Escola Nacional de Defesa Cibernética, da 
Universidade de Brasília, será entregue no segundo 
semestre deste ano, para a capacitação de recursos 
humanos, para atuação no setor cibernético em 
prol da defesa do país.

Para complementar o programa de incentivo 
Startup Software, este ano será lançado o Startup 
Hardware.

O futuro está no forno - o que vem por aí este ano

Para quebrar o ceticismo de Lia

Conquistar a confiança da po-
pulação e fazê-la utilizar espon-
taneamente os serviços públicos 
oferecidos online não é um desafio 
somente do Brasil. A atitude de Lia 
Azevedo, que prefere fazer tudo 
pessoalmente para garantir o que 
deseja, está também presente em 
8% da população europeia, que se 
ressentem da falta de contato pes-
soal no programa de governo di-
gital da União Europeia, segundo 
dados do diretor-geral da comissão 
de Informática da UE, Francisco 
Garcia-Morán. De verdade, como 
diz o holandês David Kok, espe-
cialista em comunicação e mídias 
sociais, ninguém acorda de manhã 
animado para entrar no website do 
governo. O que fazer, então, para 
romper esta barreira?

Parece óbvio, e é: foco nas pes-
soas é unanimemente apontado 

como ponto primordial nas ex-
periências de governo digital do 
mundo inteiro (vide box das pá-
ginas 9 e 10). Criar e oferecer 
serviços que facilitem a vida 
das pessoas, no entanto, embu-
tem ações bem mais complexas. 
Desburocratização é uma delas. 
O programa Bem Mais Simples 
Brasil é uma tentativa no sentido 
de tornar a relação com o governo 
mais fácil e aberta. A curto prazo, 
quer eliminar formalidades inú-
teis, criar um cadastro único para 
o cidadão e simplificar o fecha-
mento de empresas. Em junho, o 
programa lançou um projeto pilo-
to através do qual se poderá abrir 
uma empresa em apenas cinco 
dias, pela internet. Hoje em dia, 
este processo leva mais de cem.

– O Estado não pode continu-
ar sendo cartorial - declarou, no 

evento em Brasília, o ministro-chefe 
da Casa Civil, Aloísio Mercadante.

Facilitar o diálogo entre Estado 
e cidadão é outra iniciativa cru-
cial para garantir a participação 
social, como observou o governo 
brasileiro quando a Secretaria de 
Comunicação Social da presidên-
cia da República começou a criar 
uma identidade padrão de comu-
nicação digital, como conta a dire-
tora Marcia Pachaly:

– Visualizamos dois enigmas: 
um, como se fosse uma esfinge, re-
presentada pela diversidade enor-
me de canais e formas de comu-
nicar do governo federal, olhando 
para o cidadão e dizendo: “decifra-
me ou te devoro”; o outro, o cida-
dão olhando para aquele infinito 
de informações e plataformas de 
comunicação, falando: “ajuda-me 
ou te ignoro”.
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Agilidade, facilidade e compre-
ensão das informações levariam a 
uma experiência encorajadora para 
a construção de uma sociedade di-
gital, concorda Cristiano Heckert, 
secretário de Logística e Tecnologia 
de Informação do Ministério do 
Planejamento. Mas, sobretudo, 
encontrar o que se quer e o que 
se tem por direito tem peso maior 
para conquistar a participação das 
pessoas. Ele está à frente do portal 
dados.gov.br, que divulga um con-
junto de padrões e procedimentos 
para o gestor público disseminar 
dados e informações públicas se-
gundo parâmetros internacionais e 
vem fomentando, país afora, o de-
senvolvimento de planos de dados 
abertos pelos órgãos de governo. 

– Todo dado público tem vo-
cação para ser dado aberto. Como 
praticamente todo dado governa-
mental é público, é fundamental 

que os governos implementem po-
líticas para disponibilizá-los - diz, 
citando a Infraestrutura Nacional 
de Dados Abertos (Inda), segundo 
a qual estes devem ser livremente 
disponíveis para todos utilizarem 
e redistribuírem como desejarem, 
sem restrição de licenças, patentes 
ou mecanismos de controle. 

– A abertura de dados não é so-
mente um instrumento de transpa-
rência; é também um instrumento 
de melhoria dos serviços prestados 
para a sociedade e para a constru-
ção coletiva de políticas públicas. 
Conhecimento é um ativo que, 
compartilhado, se multiplica, não 
se divide - enfatiza Heckert.

Ele ressalta, ainda, o potencial 
econômico da questão e cita um rela-
tório da empresa de consultoria glo-
bal Mac Kinsey, que presta serviços a 
grandes empresas sobre questões de 
estratégia, organização, tecnologia e 

Dados abertos

operações. Segundo a pesquisa, a par-
tir do momento em que um governo 
implementa a política de dados aber-
tos, abrem-se várias oportunidades 
de novos negócios, principalmente 
nas áreas de educação, transportes e 
saúde pública. 

É o que comprovam as ma-
ratonas de discussão realizadas 
entre funcionários do governo, 
desenvolvedores de programas de 
informática,  jornalistas e hackers, 
que são desafiados a transformar 
informações públicas em soluções 
inovadoras. Estas reuniões podem 
durar dias e são chamadas de ha-
ckatons ou hackadays . Dali surgem 
as ideias para aplicativos desenvol-
vidos com o uso de dados abertos 
do governo. Com essa oportuni-
dade, muitas startups estão sendo 
criadas, tendo como base de ne-
gócios o desenvolvimento de sof-
twares que transformam dados do 

Bem adequado aos temas apresentados, o 
Twitter foi uma ferramenta amplamente utilizada 
durante o Seminário Brasil 100% Digital. Os bre-
ves comentários (de até 140 caracteres) das pessoas 
presentes acabaram por tecer um amplo cenário de 
ideias, opiniões e críticas, enriquecendo, paralela-
mente, o conjunto de palestras. O assunto, ou hash-
tag #BrasilDigital chegou a atingir mais de 1 milhão 
de usuários.

Um dos comentaristas mais ativos era Carlos 
Villela, profissional de TI e uma das principais ca-
beças da ThoughtWorks Brasil, consultoria global 
em tecnologia de informação. A empresa tem par-
ticipação no desenvolvimento do serviço digital do 
governo do Reino Unido (gov.uk). 

Após o evento, Villela respondeu, também pelo 
Twitter, a algumas perguntas exclusivamente para a 
Revista do TCMRJ. 

Breves reflexões pelo Twitter

*1 IMHO. Sigla de In My Humble Opinion (em minha humilde 
opinião).
*2  KPI. Sigla de Key Performance Indicator (indicador-chave de 
desempenho).
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governo em serviços. E não há mal 
nenhum nisto, ao contrário, os go-
vernos, mundo afora, estimulam a 
reutilização dos dados para a gera-
ção desses novos negócios, porque 
sabem do seu expressivo retorno 
econômico, bem como o aumento 
de ofertas de emprego.

– Dados abertos têm um enor-
me potencial de geração de re-
ceita pública, como mostram os 
números observados na Europa 
e nos Estados Unidos, por exem-
plo - confirma Heckert, mos-
trando que, em 2010, a Europa 
apresentou um crescimento de 

32 bilhões de euros por conta 
dos negócios gerados a partir 
da abertura de dados; sendo, só 
no Reino Unido, 1 bilhão e 800 
milhões de libras, em 2011; e, 
nos Estados Unidos, em 2013, 
chegou a mais de 3 trilhões de 
dólares.

Ciente dos benefícios que 
abertura de dados pode trazer, o 
Tribunal de Contas da União re-
alizou, em 2014, levantamento 
de auditoria com o objetivo de 
conhecer iniciativas de publica-
ção de dados abertos na admi-
nistração pública federal e em 
âmbito internacional, resultan-
do em Acórdão (2.569/2014), no 
Plenário. E concluiu que, embora 
o Brasil venha adotando iniciati-
vas nesta direção, ainda há muito 
a se fazer para se estabelecer uma 
cultura de abertura de dados no 
país. Foi este o motivo da publica-
ção “Cinco motivos para a abertu-
ra de dados na administração pú-
blica”, disponível no link http://
portal3.tcu.gov.br/portal/pls/por-
tal/docs/2686925.PDF.

Dados abertos e controle

– Ao fiscalizar os órgãos sobre 
dados abertos, vê-se a dificuldade 
em priorização e complexidade da 
tarefa. Dizer que os dados não são 
bons não é desculpa para não os 
divulgar. A sua abertura pode pro-
mover melhoria, por colaboração 
das pessoas - salienta Daniel Jezini, 
secretário de Fiscalização de TI do 
Tribunal de Contas da União.

O TCU já vem se preparan-
do para o impacto que o gover-
no, totalmente digital e aber-
to, terá sobre as auditorias 
públicas. Recentemente, recebeu, 
em sua sede, o professor Miklos 
Vasarhelyi, diretor do Laboratório 
de Auditoria Contínua da 
Universidade Rutgers, dos Estados 
Unidos, para saber mais sobre 
o assunto. Para o acadêmico, o 

advento do big data, que reúne 
uma quase imensurável quantida-
de de informações digitais, criou 
novas oportunidades, mas tam-
bém novos riscos. Mas, arrematou 
que as metodologias de auditoria 
que a universidade vem desenvol-
vendo permitem que se vislumbre 
chegar à auditoria preditiva e até 
mesmo à auditoria preventiva, 
com o uso das novas tecnologias. 

E a espiral segue: nem bem co-
meçamos a era do governo aberto, 
já é anunciado o governo inteli-
gente para a próxima década,  se-
gundo especialistas como o nor-
te-americano Rick Howard, que 
desenvolve pesquisas em TI para 
orientar tomadas de decisões para 
governos e negócios. Mas esta já é 
outra história.  
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Os cidadãos do Reino Unido podem registrar nas-
cimentos, mortes e casamentos, renovar licença do 
veículo, obter vistos e passaportes, encontrar trabalho, 
matricular seus filhos na escola, receber indenizações 
por desemprego e resolver muitos outros problemas 
em um único lugar e sem enfrentar filas.

AUSTRÁLIA  
O governo australiano foi esperto em identificar 

que as pessoas não querem saber de quem é a compe-
tência para resolver seus problemas. Assim, o mygov 
(my.gov.au) criou uma ferramenta de busca ágil, que 
direciona a questão do cidadão diretamente para o 
canal que irá solucioná-la. E basta um único acesso 
para o sistema reconhecer a inscrição do usuário dali 
em diante. O portal centraliza serviços de qualquer 
nível de governo em poucos assuntos, mas prioritá-
rios, como saúde, apoio a crianças e portadores de 
necessidades, busca de emprego e imposto de renda, 
entre outros. Cada cidadão pode dispor de uma caixa 
de mensagens digital, através da qual receberá infor-
mações do governo nas áreas de seu interesse, como 
por exemplo, seu boletim médico.

O modelo criado foi precedido de cinco anos de 
pesquisas sobre o comportamento das pessoas e suas 
relações com o governo. Hoje, temos 54% dos cida-
dãos australianos acessando os serviços públicos digi-
tais, contra 37% dos que preferem ir pessoalmente e 
7% que ainda utilizam o correio - conta John Sheridan, 
chefe do departamento de tecnologia daquele país.

CINGAPURA  
Mobilidade, ubiquidade, acessibilidade e integra-

ção entre os órgãos do governo constituem os princi-
pais pontos estratégicos para Cingapura ter chegado 
a 100% dos seus serviços públicos disponíveis onli-
ne. Mas, para isso, foram 35 anos de trabalho, conta 
Khoong Chan Meng, CEO do instituto de ciências 
de sistemas daquele país. Nesse tempo, tiveram que 
enfrentar diversos desafios, como diferenças cultu-
rais, envelhecimento populacional e alta densidade 
demográfica.

O programa de governo digital busca acompanhar 
a dinâmica da vida dos cidadãos e as demandas dos 

It´s all about people / Tudo se resume a pessoas
Experiências internacionais mostram que foco nas pessoas é a chave para o sucesso dos governos digitais

As pessoas não se importam com dados; elas se 
importam com pessoas e como serão afetadas em 
seu dia a dia - destacou a jornalista de dados Eva 
Constantaras, da Internews Network, em sua apresen-
tação no seminário Brasil 100% Digital. 

A afirmação traduz o ponto de convergência dos 
exemplos de governos digitais dos mais diversos pa-
íses, como  Cingapura, Coreia, Holanda, Austrália e 
Reino Unido, entre outros, mostrados durante o even-
to. Por mais avançada que seja a tecnologia emprega-
da, por mais rápida que seja a velocidade da internet, 
por mais atrativos que sejam os aplicativos e por mais 
abertos que sejam os dados, os serviços digitais pres-
tados ao cidadão têm que ser realmente úteis a ele, 
como afirmaram, de um modo ou de outro, todos 
representantes internacionais. Confira uma amostra 
das experiências de outros países mundo afora:

REINO UNIDO  
A plataforma gov.uk é o resultado de dois anos de 

trabalho, não só para convergir as websites dos 24 de-
partamentos ministeriais e de mais de 300 agências do 
governo num único lugar e transformar em digitais os 
25 principais serviços públicos, ao alcance de todos. 
Ela requereu também  empenho para identificar exa-
tamente os interesses das pessoas e atendê-las de for-
ma simples, clara e rápida, explica Richard Sargeant, 
diretor de desempenho e provisionamento de servi-
ços digitais de governo do Reino Unido.

Mike Bracken, chefe do Serviço de Governo 
Digital do Reino Unido reforça isso e diz que um 
dos principais desafios que enfrentou durante a 
transformação digital do governo foi fazer com que 
os profissionais envolvidos trabalhassem pensando 
nas necessidades das pessoas e não nas necessida-
des do governo. Outro, foi encorajá-los a trabalhar 
de forma ágil, transformando as complexidades 
próprias do processo em serviços simples e rápidos 
de usar. 

As pessoas raramente escolhem interagir com 
o governo; quando o fazem é porque elas precisam, 
geralmente a partir de alguma dificuldade que estão 
enfrentando. O mínimo que precisamos fazer, então, 
é tornar isto o mais fácil possível, afirma Bracken.  
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negócios, criando continuamente serviços mais ricos 
em recursos. A par do fato de que 90% da população 
utilizam smartphones, uma nova fase do programa é a 
chamada Mobile Government (mgov), que visa ofere-
cer uma experiência móvel inédita durante o acesso a 
informações do governo.

Da mesma forma, a partir das redes sociais, o go-
verno consegue penetrar no senso comum da popu-
lação, identificando valores e aspirações. Com isso, 
pode ir além do seu papel de provedor de serviços, em 
direção ao desenvolvimento de uma plataforma que 
estimule a participação das pessoas na co-criação de 
novos serviços públicos digitais. Junto com a inicia-
tiva de abrir amplamente seus dados, o governo pro-
move ações para encorajar a utilização dessas infor-
mações em pesquisas e outras aplicações inovadoras.

HOLANDA  
O uso de redes sociais como um novo canal para 

serviços de governo digitais também foi mencionado 
por David Kok, consultor sênior de comunicação e 
mídias sociais na Holanda. 

 A social web tem como benefícios para o governo 
eletrônico o maior envolvimento de cidadãos e a pres-
tação de serviços mais rápidos. No entanto, há desa-
fios que devem ser superados, como o envolvimento 
de todas as instituições governamentais, segurança e 
privacidade - explica ele. 

Outras questões relevantes são o tempo de respos-
ta ideal do governo às solicitações; qual o tom apro-
priado para o governo se reportar à população através 
desses canais de comunicação; e sobre quem deveria 
pesar a responsabilidade de responder. De qualquer 
forma, o vínculo com a sociedade é o essencial, re-
força Kok. O que fortalece isto, segundo ele, é estar 
atento aos problemas locais.

Em vez de perguntar ao cidadão o que ele pensa 
sobre a Educação do país, pergunte como está a escola 
do seu filho - ensina Kok.

COREIA DO SUL  
Três vezes premiado pela Organização das Nações 

Unidas, o governo digital daquele pequeno país asiá-
tico é fruto de um programa iniciado na década de 80 
e, hoje, inspira diversos países, inclusive o Brasil, que, 

recentemente, assinou acordo de cooperação visando 
trazer de lá inovações como tecnologia 5G para tele-
fonia móvel, governança de internet, aplicações de big 
data e projetos de cidades inteligentes, entre outras.

O vice-ministro da pasta de Administração da 
Coreia, Doo-Yeong Choi, credita ao sucesso sete 
fatores: liderança e compromisso; governo de coo-
peração, regras bem regulamentadas; infraestrutura 
tecnológica; participação da sociedade; estratégias 
de médio e longo prazos; e política de gerenciamen-
to de riscos.

Choi conta que a construção de uma sociedade di-
gital só é possível se os serviços oferecidos forem pró
-ativos. Mais do que eficientes, eles devem criar va-
lor. A evolução do programa coreano é tamanha que, 
hoje, a chamada fase 3.0 visa à felicidade do cidadão, 
expandindo a divulgação de dados, com a colabora-
ção da iniciativa privada, para facilitar cada vez mais 
a vida dos coreanos. Por exemplo, certas audiências 
públicas já são possíveis de serem realizadas através 
de smartphones. A plataforma em tempo real per-
mite que qualquer pessoa, de qualquer lugar, tenha 
resposta imediata a qualquer relato que fizer através 
da ouvidoria do governo, ou reimprimir identidades 
e cartões de créditos, por exemplo. Mais e mais, os 
serviços tornam-se não só individuais, mas customi-
zados, fala Choi. 

ESTÔNIA  
Os estonianos dispõem de declarações para im-

posto de renda pré-preenchidas, que lhes custam uma 
média de quatro minutos para completar eletronica-
mente. Após isto, em apenas dois dias a restituição 
é depositada na conta do cidadão. A segurança do 
governo digital foi primordial para que, atualmente, 
99% de todas as transferências bancárias naquele país 
sejam realizadas pela internet. O diretor executivo e 
presidente do conselho administrativo de e-Gover-
nance Academy da Estônia, Arvo Ott, conta que a 
proteção a dados pessoais é uma premissa  para ga-
rantir a confiança da população.

O governo digital é uma via de mão dupla e sua 
eficiência se deve principalmente à troca que faz com 
a sociedade. Neste sentido, tem que estar bem alinha-
do com a democracia, setencia Ott.
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Gledson Pompeu, as-
sessor especial para 
Inovação do presidente 
do TCU anuncia uma 

nova era da auditoria governamen-
tal, que vai requerer dos profissio-
nais de controle uma “mentalidade 
baseada em dados”, com relevância 
das técnicas analíticas e preditivas, 
e um trabalho cada vez mais mul-
tidisciplinar. Confira a entrevista 
exclusiva concedida à Revista do 
TCMRJ:

rEViSTA Do TCmrJ: Por que o 
TCu está incentivando a imple-
mentação de um governo 100% 
digital e a abertura de dados?

O que a experiência interna-
cional nos mostra é que a adoção 
das melhores práticas de governo 
digital traz inúmeros benefícios: 
serviços mais ágeis e de melhor 
qualidade, maior eficiência nos 
gastos públicos, condições mais 
adequadas para o funcionamento 

Auditoria governamental 
na era digital

de empresas e, por conseguinte, 
aceleração do desenvolvimento 
econômico do país. Nesse contex-
to, as ações do TCU em estímulo 
à construção de um Brasil 100% 
Digital são consequência natural 
de nossa missão de aprimorar a ad-
ministração pública em benefício 
da sociedade.

Além disso, espera-se que essa 
nova realidade coloque à disposição 
dos órgãos de controle – e dos cida-
dãos, por meio dos dados abertos – 
volume cada vez maior de informa-
ções fidedignas sobre a gestão e os 
resultados de entidades, programas 
e serviços governamentais, facili-
tando assim a realização de análises 
sistêmicas sobre a eficiência, a eficá-
cia e a efetividade da Administração 
e das políticas públicas. 

É importante lembrar ainda 
que, conforme se viu em diver-
sas palestras durante o Seminário 
Internacional Brasil 100% Digital, 
a publicação intensiva de informa-
ções do Estado em formato aberto 
é mais do que um simples instru-
mento de transparência. Tal práti-
ca permite que a sociedade utilize 
os dados disponíveis para criar ser-
viços inovadores e de interesse dos 
cidadãos, dando nova dimensão à 
participação social.

rEViSTA Do TCmrJ: Com esse 
cenário digital, o que muda nas 
auditorias realizadas pelo tribu-
nal de contas? Qual o futuro do 
controle externo diante dessa 
nova realidade?

Em primeiro lugar, torna-se 
possível identificar, com maior 

precisão, áreas, programas ou con-
tratos prioritários para realização 
de auditorias, a partir da aplicação 
de técnicas de cruzamento de dados 
e da construção de modelos predi-
tivos. Além disso, o acesso às infor-
mações viabiliza a implementação 
de práticas de auditoria contínua, 
para que seja possível monitorar 
sistematicamente os níveis de risco 
de cada ação ou empreendimento 
e agir tempestivamente caso sejam 
detectados eventuais indícios de 
irregularidades.

Assim, não seria exagero dizer 
que estamos entrando em uma 
nova era da auditoria governamen-
tal no Brasil, na qual olharemos 
cada vez mais para o futuro, com o 
objetivo de evitar ou coibir a ocor-
rência de desvios e fraudes, em vez 
de nos preocuparmos apenas com 
o passado, com a análise de irregu-
laridades já concretizadas e, muitas 
vezes, de difícil reparação. 

rEViSTA Do TCmrJ: E o papel 
dos auditores? Eles deverão se 
especializar mais em tecnologias 
de informação e comunicação? 
Que outras habilidades serão 
necessárias?

A era digital tem causado trans-
formações profundas no funcio-
namento de instituições públicas 
e privadas, assim como nas rela-
ções sociais e em nossos padrões 
individuais de comportamento. É 
inevitável, portanto, que provo-
que mudanças também nas ativi-
dades de auditoria e no perfil do 
auditor. Porém, isto não significa 
que todos os auditores precisem 
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tornar-se especialistas em técni-
cas e ferramentas de tecnologia da 
informação.

Acredito que o principal fator 
crítico para o sucesso da auditoria 
nesse novo contexto será o desen-
volvimento daquilo que os espe-
cialistas chamam de “mentalidade 
baseada em dados”: auditores que 
compreendam a relevância das 
técnicas analíticas e as utilizem de 
forma sistemática – com o apoio 
de especialistas, quando necessário 
– para compreender e avaliar con-
tratos, programas e políticas públi-
cas, bem como para identificar, de 
forma precisa e rápida, as eventuais 
falhas nesses elementos.

Assim, considerando a dificul-
dade fática de que todos os audi-
tores se especializem no uso de 
ferramentas de software e técnicas 
estatísticas, para análise de dados 
estruturados e não estruturados, 
será preciso trabalhar cada vez 
mais de forma multidisciplinar. É 
importante que cada equipe, e não 
necessariamente um único audi-
tor, reúna conhecimentos sobre 
técnicas de auditoria, recursos de 
tecnologia da informação e méto-
dos estatísticos, além, é claro, de 
compreensão sobre a função de go-
verno ou iniciativa específica a ser 
auditada.

rEViSTA Do TCmrJ: Quando 
se iniciou o fomento à inovação 
dentro do TCu? Quais são suas 
metas e desafios nesta missão?

Esse tema começou a ser trata-
do de forma consistente no TCU 
a partir de 2001, quando houve a 
reserva de um conjunto de funções 
de confiança destinadas à gestão de 
projetos – por natureza, atividades 
temporárias para geração de resul-
tados únicos e, em alguma medida, 
inovadores. A partir de 2009, tais 
funções receberam a designação de 

“Especialista Sênior” e passaram a 
contemplar igualmente atividades 
de direção e assessoramento, re-
conhecendo que a inovação pode 
surgir não apenas de projetos tra-
dicionais, mas também de estudos 
e outras iniciativas individuais.

Pode-se dizer, portanto, que a 
grande transformação promovida 
pelo presidente Aroldo Cedraz 
em sua gestão foi a criação de ins-
tâncias organizacionais para su-
portar e incentivar, de forma ex-
plícita, as iniciativas inovadoras 
das áreas técnicas. Para tanto, foi 
instituído o Centro de Pesquisa 
e Inovação (ISC/Cepi), unidade 
específica dentro da nossa univer-
sidade corporativa – o Instituto 
Serzedello Corrêa – que tem 
como missão precípua o fomen-
to e o apoio às ações de inovação 
em todas as suas etapas: prospec-
ção, concepção, implementação e 
disseminação.

Em complemento à atuação 
do ISC/Cepi, meu papel como as-
sessor do presidente é promover a 
articulação intra e interinstitucio-
nal em assuntos relacionados ao 
Programa de Inovação do TCU, 
bem como coordenar a elaboração 

de “Referencial Básico” que deverá 
apresentar os principais conceitos, 
métodos e ferramentas referentes 
ao tema. Além dessa missão, com 
foco interno, também fui incum-
bido com a coordenação das ini-
ciativas junto ao governo federal 
e demais entes públicos para fo-
mento e apoio ao movimento em 
direção a um Brasil 100% Digital, 
assunto de grande relevância para 
o tribunal pelos motivos que citei 
anteriormente. 

Assim, considerando a visão 
estratégica do presidente Aroldo 
Cedraz sobre o uso da tecnolo-
gia da informação como princi-
pal instrumento para inovação 
organizacional, entendo que o 
maior desafio nessa missão tem 
sido, e provavelmente continua-
rá sendo, identificar, incentivar 
e apoiar maneiras criativas e efi-
cientes de utilização de recursos 
tecnológicos como instrumento 
para promover transformações 
que “façam a diferença” para o 
trabalho dos auditores, no âmbi-
to do tribunal, e para a vida dos 
cidadãos e da sociedade brasilei-
ra, no que se refere aos esforços 
de governo digital.  
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Controle Social

Dados abertos, espe-
cialmente os governa-
mentais, são um ótimo 
recurso ainda muito 

pouco explorado. Muitos indiví-
duos e organizações coletam uma 
ampla gama de diferentes tipos de 
dados para executarem suas tare-
fas. O governo é particularmente 
importante neste contexto, tan-
to por causa da quantidade e da 
centralidade dos dados que coleta 
quanto pelo fato de que tais dados 
são públicos, um direito garantido 
na Constituição e na Lei de Acesso 
à Informação.

Os dados de governo, por-
tanto, podem ser abertos e 

Por que dados abertos?
Produzido pela Open Knowledge Foundation, o manual que publicamos em parte, e cuja íntegra encontra-se 
em opendatamanual.org, evidencia os valores sociais e econômicos da abertura de dados pelo governo, com 
destaque para o fomento da participação mais ativa da sociedade na tomada de decisões públicas.

disponibilizados para outros usa-
rem. Mas qual é a importância 
disto? Há muitas áreas de atua-
ção para as quais são importantes 
dados abertos e, também, vários 
grupos de indivíduos e organi-
zações que podem se beneficiar 
desta disponibilidade, inclusive o 
próprio governo. Ao mesmo tem-
po, é impossível saber exatamen-
te como e onde os dados abertos 
serão mais valorizados, pois, ao 
permitir que haja inovação em 
diversas áreas, novos jeitos de uti-
lizá-los surgirão de locais e situ-
ações não muito previsíveis. Já é 
possível notar um grande núme-
ro de áreas e atividades nas quais 

os dados abertos estão gerando 
valor, e há potencial para muito 
mais. Entre estas áreas estão:

•	 transparência e controle 
democrático;

•	 participação popular;

•	 empoderamento dos cidadãos;

•	 melhores ou novos produtos e 
serviços privados;

•	 inovação;

•	 melhora na eficiência de servi-
ços governamentais;
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•	 melhora na efetividade de servi-
ços governamentais;

•	 medição do impacto das 
políticas;

•	 conhecimento novo a partir da 
combinação de fontes

•	 de dados e padrões.

Exemplos existem para a maio-
ria dessas atividades. Quanto à 
transparência, há projetos como o 
Tax Tree (http://www.mindtrek.
org/2009/node/127), da Finlândia, 
e Where Does My Money Go / Para 
onde vai o meu dinheiro (http://
wheredoesmymoneygo.org/), da 
Grã-Bretanha, que mostram como 
os recursos dos impostos estão 
sendo gastos pelo governo. Mais 
um caso: no Canadá, a abertura 
de dados permitiu que se econo-
mizassem 3.2 bilhões de dólares 
canadenses em fraudes fiscais de 
caridade. 

Outros sítios, como o 
Folketsting (http://folketsting.dk/), 
da Dinamarca, acompanham as 
atividades parlamentares e o pro-
cesso legislativo, permitindo que se 
veja exatamente o que está aconte-
cendo e se saiba quais parlamenta-
res estão envolvidos nos fatos.

Dados abertos podem também 
ajudar as pessoas a tomar deci-
sões melhores nas suas vidas, ou 
permitir que sejam mais ativas 
na sociedade. Também criado na 
Dinamarca, o Find Toilet (http://
findtoilet.dk/)  mostra em um 
mapa todos os banheiros públi-
cos do país. Pode parecer desim-
portante, mas este projeto pos-
sibilita que pessoas com certos 
problemas de saúde saiam de casa 
mais vezes. Na Holanda, o sítio 
Vervuilings Alarm (http://www.
vervuilingsalarm.nl/) avisa, com 

uma mensagem, se a qualidade 
do ar da vizinhança está perto de 
atingir um nível muito prejudicial. 
Em Nova Iorque, um serviço bus-
ca lugares onde é possível cami-
nhar com um cachorro. Há proje-
tos, como o Mapumental (http://
mapumental .channel4.com/), 
no Reino Unido, e o Mapnificent 
(http://www.mapnificent.net/), na 
Alemanha, que permitem encon-
trar locais para morar de acordo 
com características indicadas, 
como duração do trajeto até o lo-
cal de trabalho, o preço das casas 
e a beleza da região. São todos 
exemplos de serviços que utilizam 
dados abertos.

Dados abertos também têm 
grande importância econômica. 
Estudos estimaram que seu valor 
monetário seja de dezenas de bi-
lhões de euros, somente na União 
Europeia – novos produtos de no-
vas empresas estão reutilizando 
esses dados e gerando valor com 
eles. O Husetsweb (http://www.
husetsweb.dk/), da Dinamarca, por 
exemplo, ajuda a encontrar formas 
de melhorar a eficiência energética 
da sua residência, incluindo uma 
ferramenta de planejamento finan-
ceiro e uma busca por empreiteiros 
que possam realizar o trabalho ne-
cessário para economizar mais. O 
Google Translate (http://translate.
google.com.br/) aproveita o enor-
me volume de publicações, prin-
cipalmente nas línguas europeias, 
para treinar seus algoritmos de tra-
dução, culminando na melhora da 
qualidade do serviço.

Dados abertos também são de 
grande valia para o próprio go-
verno, aumentando sua eficiência. 
O Ministério da Educação alemão 
publicou on-line, para que fossem 
reutilizados, todos os dados gover-
namentais relacionados à educação 
no país. Desde então, caiu muito o 

número de perguntas que recebem 
da população, reduzindo carga de 
trabalho e custos. Além disso, as 
perguntas que continuam sendo 
feitas tornaram-se mais simples de 
serem respondidas pelos servido-
res públicos, já que ficou mais claro 
para os cidadãos onde podem ser 
encontradas informações relevan-
tes sobre o tema. 

Aumentar a eficiência, em 
última instância, reduz custos. 
O Departamento Alemão de 
Patrimônio Cultural tem pu-
blicado ativamente seus dados, 
permitindo, assim, que socie-
dades de historiadores amado-
res e grupos como a Wikimedia 
Foundation (http://wikimedia-
foundation.org/) executem suas 
tarefas com mais agilidade. Isto 
não resulta somente na melho-
ria da qualidade dos dados, mas, 
também permite que se reduza o 
tamanho do departamento – alo-
cando servidores públicos para 
outros serviços, em vez de apenas 
redundar o conhecimento que já 
está sendo construído por cola-
boradores em rede.

Embora haja inúmeras instân-
cias em que os dados abertos já 
criam valores sociais e econômi-
cos das mais diversas maneiras, 
ainda não se sabe que outras no-
vidades se tornarão possíveis com 
esta tendência. Novas combina-
ções de dados podem criar novos 
conhecimentos e inspirar novas 
ideias, que vão criar novos campos 
de aplicação – como, na Londres 
do século XIX, quando o médico 
John Snow descobriu a relação en-
tre poluição da água e cólera, ao 
combinar dados sobre mortes por 
cólera com a localização de fontes 
d’água, levando à construção do 
sistema de esgoto londrino, um 
grande avanço para a saúde geral 
da população. É provável que se 

http://wheredoesmymoneygo.org/
http://wheredoesmymoneygo.org/
http://folketsting.dk/
http://findtoilet.dk/
http://findtoilet.dk/
http://www.vervuilingsalarm.nl/
http://www.vervuilingsalarm.nl/
http://mapumental.channel4.com/
http://mapumental.channel4.com/
http://www.mapnificent.net/
http://www.husetsweb.dk/
http://www.husetsweb.dk/
http://translate.google.com.br/
http://translate.google.com.br/
http://wikimediafoundation.org/
http://wikimediafoundation.org/
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veja o mesmo acontecer quando 
ideias inesperadas começarem a 
surgir a partir da combinação de 
bases de dados abertos.

Este potencial inexplorado 
pode ser desencadeado se forem 
abertos os dados governamen-
tais públicos – de forma que não 
haja restrições (legais, financeiras, 

tecnológicas ou políticas), para 
que aconteça sua reutilização por 
grupos civis. Qualquer restrição 
pode excluir pessoas desta reu-
tilização, tornando mais difícil 
encontrar formas de criar valor 
com base nos dados. Não adianta 
o poder público se responsabilizar 
por produzir, internamente, sítios 

e serviços como esses. O que os 
governos precisam fazer é redefi-
nir seu papel como fornecedores 
de informação, para, assim, per-
mitirem que a sociedade agregue 
novos valores com base nos dados 
públicos. Ou seja, esse potencial 
só será alcançado se os dados pú-
blicos forem abertos.

Afinal, o que significa “aberto”?

Segundo a definição da Open 
Definition (http://opendefinition.
org/), “dado aberto é um dado 
que pode ser livremente utiliza-
do, reutilizado e redistribuído 
por qualquer um”. A definição 
completa fornece detalhes espe-
cíficos do significado do termo, 
que se resumem em alguns pontos 
importantes:

•	 disponibilidade e acesso: 
o dado precisa estar disponível 
por inteiro e por um custo ra-
zoável de reprodução, preferen-
cialmente, por meio de down-
load na internet; também deve 
estar num formato conveniente 
e modificável;
•	 reuso e redistribuição: o 
dado precisa ser fornecido em 
condições que permitam reu-
tilização e redistribuição, in-
cluindo o cruzamento com ou-
tros conjuntos de dados;
•	 participação universal: 
todos podem usar, reutilizar e 
redistribuir, não havendo dis-
criminação contra áreas de atu-
ação, pessoas ou grupos (não 
são permitidas restrições como 
“não comercial”, que impede o 
uso comercial, e restrições de 
uso para certos fins, como “so-
mente educacional”).
Além dessa definição, os dados 

governamentais são considera-
dos abertos quando publicados de 
acordo com os seguintes princípios 

(elencados por ativistas do governo 
aberto em encontro acontecido em 
2007):

•	 completos: todos os dados 
públicos devem ser disponibi-
lizados. Dado público é aquele 
que não está sujeito a restri-
ções de privacidade, segurança 
ou outros privilégios;
•	 primários: são apresenta-
dos tal como colhidos da fonte, 
com o maior nível possível de 
granularidade, sem agregação 
ou modificação (por exemplo, 
um gráfico não é fornecido aber-
to, mas os dados utilizados para 
construir a planilha que deu ori-
gem a ele podem ser abertos);
•	 atuais: devem ser publica-
dos o mais rápido possível, para 
preservação de seus valores. Em 
geral, têm periodicidade - quan-
to mais recentes e atuais, mais 
úteis para seus usuários;
•	 acessíveis: são disponibili-
zados para a maior quantidade 
possível de pessoas, atenden-
do, assim, aos mais diferentes 
propósitos;
•	 compreensíveis por má-
quina: devem estar estruturados 
de modo razoável, possibilitan-
do que sejam processados au-
tomaticamente (por exemplo, 
uma tabela em PDF é muito 
bem compreendida por pesso-
as, mas, para um computador, 
é apenas uma imagem; uma 

tabela em formato estruturado, 
como CSV ou XML, é processa-
da mais facilmente por softwa-
res e sistemas;
•	 não discriminatórios: de-
vem estar disponíveis para 
qualquer pessoa, sem necessi-
dade de cadastro ou qualquer 
outro procedimento que impe-
ça o acesso;
•	 não proprietários: nenhu-
ma entidade ou organização 
deve ter controle exclusivo so-
bre os dados disponibilizados;
•	 livres de licenças: não de-
vem estar submetidos a copyri-
ghts, patentes, marcas registra-
das ou regulações de segredo 
industrial. 

Hoje, o Brasil está em 
38º lugar no ranking de 102 
países dos cinco continen-
tes, e é o 4º, entre os 19 
países da América Latina 
e Caribe, incluídos na pes-
quisa realizada pela World 
Justice Project sobre gover-
no aberto. Segundo as in-
formações divulgadas pela 
Open Knowledge do Brasil, 
o melhor desempenho do 
Brasil foi no item “participa-
ção cívica” e, a pior, foi em 
“publicidade de leis e dados 
governamentais”.

http://opendefinition.org/
http://opendefinition.org/
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Restrições razoáveis quanto 
à privacidade, segurança e a ou-
tros privilégios são aceitas, desde 
que transparentes e bem justifi-
cadas. Se o leitor estiver curioso 
em saber por que é tão importan-
te compreender o que realmente 
significa “aberto” e por que essa 
definição é utilizada para falar de 
dados governamentais, há uma 
resposta bem simples: interope-
rabilidade, ou seja, a capacidade 
de diversos sistemas e organiza-
ções trabalharem juntos (intero-
perarem) – no caso, a possibili-
dade de interoperar diferentes 
conjuntos de dados. E esta pos-
sibilidade de “plugar” compo-
nentes é essencial. A interope-
rabilidade serve para construir 
sistemas grandes e complexos; 
sem ela, é algo praticamente im-
possível – como no mito da Torre 
de Babel, quando a incapacidade 

de comunicar (interoperar) gru-
pos diferentes resultou na com-
pleta paralisação do esforço de 
construção da torre.

Enfrenta-se uma situação pa-
recida em relação aos dados. 
O núcleo de um commons (ou con-
junto comum) de dados é consti-
tuído quando um pedaço de ma-
terial “aberto” nele contido pode 
ser livremente misturado com ou-
tros materiais “abertos”. Esta in-
teroperabilidade é absolutamente 
central para se realizar o principal 
benefício prático da abertura: a 
habilidade de combinar diferentes 
conjuntos de dados e, assim, de-
senvolver mais e melhores produ-
tos e serviços.

Com uma definição clara de 
abertura, ligada à ideia de intero-
perabilidade, garante-se que um 
desenvolvedor, tendo acesso a 
dois conjuntos de dados abertos 

de duas fontes diferentes, será 
capaz de combiná-los. Isto, por 
sua vez, evita que ocorra o efeito 
“Torre de Babel” – bem parecido 
com o que acontece hoje em rela-
ção a dados de governo: existem 
muitas bases de dados, mas há 
pouca ou nenhuma possibilida-
de de combiná-las em sistemas 
maiores, em que poderia ser res-
saltado seu valor real.

Um exemplo: se dois departa-
mentos do governo indicam en-
dereços de locais onde é possível 
acessar diferentes serviços públi-
cos (como uma base de dados so-
bre escolas e uma sobre hospitais) 
de uma determinada localidade, 
com bases abertas e interoperá-
veis, é possível construir um mapa 
que mostre todas estas informa-
ções em um só lugar. Sem essas 
condições, será muito difícil criar 
um serviço assim.

De que dados se está falando?

No processo de abertura de 
dados, o foco não está em dados 
pessoais, mas naqueles que não 
contêm informação sobre indiví-
duos específicos. Da mesma forma, 

para alguns tipos de dados gover-
namentais, podem ser aplicadas 
restrições de segurança nacional. 
Fala-se aqui dos dados governa-
mentais públicos, aqueles que já 

estão ou deveriam estar expostos 
para a sociedade, e, que, assim, têm 
o potencial de se tornarem abertos, 
garantindo sua reutilização em no-
vos projetos.  
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Controle: Novas Tendências

Poder de polícia e fixação 
de astreintes

O poder de polícia (ou 
polícia administrativa1) 
está conceituado, se-
gundo conhecimento 

doutrinário convencional, no artigo 
78 do Código Tributário Nacional 
(CTN), nos seguintes termos: “con-
sidera-se poder de polícia atividade 
da administração pública que, limi-
tando ou disciplinando direito, inte-
resse ou liberdade, regula a prática 
de ato ou abstenção de fato, em razão 

Com o objetivo de garantir a efetividade de uma ordem de polícia, 
as astreintes podem e devem ser utilizadas por todos os poderes 
da República no exercício da função administrativa, como medida 
coercitiva de polícia administrativa.

Flávio de Araújo Willeman
Procurador do Estado do rio de Janeiro
Desembargador eleitoral do TrE-rJ, biênio 2014/2016. 

de interesse público concernente à 
segurança, à higiene, à ordem, aos 
costumes, à disciplina da produção 
e do mercado, ao exercício de ativi-
dades econômicas dependentes de 
concessão ou autorização do Poder 
Público, à tranquilidade pública ou 
ao respeito à propriedade e aos direi-
tos individuais ou coletivos”.

Apesar da amplitude dos termos 
utilizados pelo artigo 78 do CTN, a 
polícia administrativa apresenta-se 

como um poder estatal não jurisdi-
cional de restringir, condicionar ou 
limitar bens, direitos e atividades 
em prol do interesse coletivo. 

É bastante comum encontrar 
em doutrina o fundamento da po-
lícia administrativa no princípio da 
supremacia do interesse público so-
bre o interesse particular2. Todavia, 
em razão da reformulação que este 
princípio vem sofrendo na atua-
lidade, autores há que sustentam 

1.  A expres são “poder de polí cia” rece be crí ti cas por parte da dou tri na  brasileira, mere cen do des ta car, por todos, os ensinamentos de 

Celso Antônio Ban deira de Mello: “Trata-se de desig na ti vo mani fes ta men te infe liz. (...). Além disso, a expres são ‘poder de polí cia’ traz 

con si go a evo lu ção de uma época pre té ri ta, a do ‘Estado de Polícia’, que pre ce deu ao Estado de Direito. Traz con si go a supo si ção de 

prer ro ga ti vas dan tes exis ten tes em prol do ‘prín ci pe’ e que se faz comu ni car inad ver ti da men te ao Poder Executivo. Em suma: racio-

ci na-se como se exis tis se uma ‘natu ral’ titu la ri da de de pode res em prol da Administração e como se dela ema nas se intrin se ca men-

te, fruto  de um abs tra to ‘poder de polí cia’”. In: Curso de Direito Administrativo. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 687. Sobre 

a neces si da de de se cons truir um novo con cei to para o poder de polí cia, colha-se a lição de Juarez Freitas: “Destarte, impe rio so é 

repen sar o poder de polí cia admi nis tra ti va ou a limi ta ção admi nis tra ti va como o exer cí cio de um poder-dever subor di na do aos prin cí-

pios supe rio res regen tes da Administração Pública, que con sis te em res trin gir ou limi tar, de modo gra tui to e sobre tu do pre ven ti vo, a 

liber da de e a pro prie da de, de manei ra a obter, mais posi ti va do que nega ti va men te, uma ordem públi ca capaz de via bi li zar e de uni ver-

sa li zar a exis tên cia das liber da des.” In: Estudos de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 58.

2. Por todos, mencione-se a doutrina de Hely Lopes Meirelles: “A razão do poder de polícia é o interesse social e o seu fundamento está 

na supremacia geral que o Estado exerce em seu território sobre todas as pessoas, bens e atividades, supremacia que se revela nos 
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que a base constitucional do poder 
de polícia mudou: passou a ser a 
defesa dos direitos fundamentais e 
da democracia.3

Nada obstante o conceito acima 
delineado, não se pode olvidar que, 
para bem compreendê-lo, melhor 
estudá-lo sob dois enfoques ou 
sentidos: um amplo, em que a po-
lícia administrativa é exercida não 
só pelo Poder Executivo (com a 
edição de atos administrativos nor-
mativos), mas, também, pelo Poder 
Legislativo, quando impõe, por lei, 
restrições aos administrados (por 
exemplo, zoneamento urbano); e 
um sentido mais restrito, em que 
os condicionamentos de polícia se-
riam praticados apenas pelas pes-
soas administrativas com persona-
lidade jurídica de direito público, 
por intermédio de seus agentes.

Importante salientar que não 
é incomum atribuir-se à polícia 
administrativa a característica de 
uma atuação negativa do Estado, 
na medida em que não traduz para 
a sociedade uma prestação positi-
va, tal como acontece, por exem-
plo, com o serviço público. 

A polícia administrativa se ex-
pressa por fases, a saber: ordem de 
polícia (que expressa uma obriga-
ção de fazer ou de não fazer); con-
sentimento de polícia (expressa por 
meio de licenças, autorizações e 
permissões); fiscalização de polícia; 

e sanção de polícia. Segundo Diogo 
de Figueiredo Moreira Neto, tais fa-
ses representam o “ciclo de polícia” 4. 

No campo do direito elei-
toral, não é diferente o trata-
mento conferido ao poder de 
polícia. Segundo o artigo 41 da 
Lei Federal n. 9.504/97 (Lei das 
Eleições), com a redação que 
lhe conferiu a Lei Federal n. 
12.034/2009, compete aos juízes 
eleitorais o exercício da polícia 
administrativa para controlar a 
atividade de propaganda eleito-
ral, o que significa dizer que esta 
atribuição não é tipicamente ju-
risdicional; consiste na atuação 
administrativa de condicionar 
o exercício deste direito cons-
titucionalmente garantido aos 
candidatos nos limites estabe-
lecidos pela legislação, tendo 
como consequência a legal atu-
ação de fiscalização e de puni-
ção. Confira-se o que dispõe o 
citado artigo 41 e seu parágrafo 
primeiro:

“Art. 41. A propaganda exercida nos 
termos da legislação eleitoral não 
poderá ser objeto de multa nem cer-
ceada sob alegação do exercício do 
poder de polícia ou de violação de 
postura municipal, casos em que se 
deve proceder na forma prevista no 
art. 40. (Redação dada pela Lei nº 
12.034, de 2009)

§ 1o. O poder de polícia sobre a pro-
paganda eleitoral será exercido pelos 
juízes eleitorais e pelos juízes de-
signados pelos Tribunais Regionais 
Eleitorais.”

Feita a introdução, é hora de 
afirmar que o tema objeto deste 
estudo surge com a dúvida so-
bre a eficácia de uma ordem de 
polícia, fruto de uma sanção de 
polícia ou de uma medida de po-
lícia5, que imponha ao cidadão 
ou a uma pessoa jurídica obri-
gação de fazer ou de não fazer, 
isto é, se possível, para tanto, 
ser acompanhada da cominação 
de astreintes, assim entendi-
das, segundo doutrina tradicio-
nal do direito processual civil, 
como “a multa periódica pelo 
atraso no cumprimento de obri-
gação de fazer ou de não fazer, 
incidente em processo executivo 
(ou na fase executiva de um pro-
cesso misto), fundado em título 
executivo judicial ou extrajudi-
cial, e que cumpre a função de 
pressionar psicologicamente o 
executado, para que cumpra sua 
prestação”.6

Este despretensioso estudo bus-
cará identificar se há base no orde-
namento jurídico para fixação das 
astreintes na via administrativa ou 
se este instituto é de utilização pri-
vativa do Poder Judiciário.

mandamentos constitucionais e nas normas de ordem pública, que a cada passo opõem condicionamentos e restrições aos direitos 

individuais em favor da coletividade, incumbindo ao Poder Público o seu policiamento administrativo.” In: Direito Administrativo 

Brasileiro. 40ª. ed. atual. São Paulo: Editora Malheiros. p. 147

3. JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005, pag.  385

4. MOREIRA NETO, Diogo Figueiredo. Curso de Direito Administrativo: parte introdutória, parte geral e parte especial. 15a ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2009, p.444.

5. A diferença entre sanção de polícia e medida de polícia será esclarecida adiante.

6. CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 22a ed. São Paulo: Atlas S.A. 2013, p. 278

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12034.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12034.htm#art3
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Autores há que sustentam ser o 
instituto das astreintes de utiliza-
ção privativa do Poder Judiciário, 
o que, por decorrência lógica, tor-
na proibida a sua utilização por 
poderes outros, sobretudo pela 
administração pública, aqui com-
preendida como atividade ad-
ministrativa exercida no Poder 
Executivo ou nos demais poderes. 
Em resumo, para esta corrente de 
entendimento, todo ato adminis-
trativo que fixar astreintes para 
garantir a execução de uma ordem 
de polícia é nulo, quiçá inconstitu-
cional, por violação do postulado 
da separação de poderes, já que 
o instituto seria de utilização pri-
vativa dos juízes no exercício da 
função jurisdicional típica. Por to-
dos, cite-se a doutrina de Candido 
Rangel Dinamarco7:

“É jurisdicional a tutela oferecida 
mediante a execução forçada e tam-
bém jurisdicionais as próprias ativi-
dades do juiz que a comanda. O re-
sultado institucional desse processo 
(satisfação do credor) constitui um 
modo de pacificar as pessoas envol-
vidas em crises de adimplemento, 
eliminando os conflitos pendentes 
entre elas – o que é inerente à função 
jurisdicional (...)”

No âmbito da Justiça Eleitoral 
do Estado do Rio de Janeiro, o 
Tribunal Regional Eleitoral (TRE-
RJ) possui precedentes que respal-
dam a posição doutrinária ante-
riormente transcrita. Destaque-se, 
a propósito, a ementa do acordão 
proferido em 2012, quando do jul-
gamento do Mandado de Segurança 

n. 267-18, que teve como Relator o 
Juiz Antônio Augusto Gaspar:

“MANDADO DE SEGURANÇA. 
ARBITRAMENTO DE ASTREIN-
TES E APLICAÇÃO DE MULTA 
POR ATO ATENTATÓRIO À 
DIGNIDADE DA JURISDIÇÃO 
EM SEDE DE PROCESSO AD-
MINISTRATIVO DE FISCALI-
ZAÇÃO DA PROPAGANDA. 
IMPOSSIBILIDADE. CONCES-
SÃO PARCIAL DA ORDEM. 
1. O poder de polícia atribuído ao 
juiz eleitoral responsável pela fisca-
lização da propaganda não permite 
a aplicação de sanção pecuniária. 
O arbitramento de multa e fixação 
de astreintes exigem a observância 
ao princípio da demanda, deven-
do haver provocação do exercício 
da função jurisdicional, median-
te ajuizamento de representação 
por propaganda eleitoral irregu-
lar, assegurando-se o exercício do 
contraditório e da ampla defesa.  
2. A aplicação da penalidade de multa 
pela prática de ato atentatório à dig-
nidade da jurisdição, prevista no arti-
go 14, inciso V e parágrafo único, do 
CPC, igualmente não cabível em sede 
de procedimento administrativo de 
fiscalização da propaganda eleitoral, 
ante a sua evidente natureza judicial.  
3. A determinação de retirada do 
vídeo postado no YouTube não en-
seja violação a direito líquido e cer-
to da impetrante, eis que se trata 
de material de autoria anônima, o 
que é vedado pelo artigo 5o, inciso 
IV, da Constituição da República. 
Pela concessão parcial da segurança, 
determinando-se a exclusão, nos au-
tos da Petição 150-37, das astreintes 

e da multa aplicada com fundamen-
to no artigo 14, inciso V e parágra-
fo único, do Código de Processo 
CIVIL.”

Entendo, porém, que a maté-
ria merece reflexões e conclusão 
outras. 

Para o deslinde da questão jurí-
dica em análise é necessário fazer, 
de início, a distinção entre sanção 
de polícia administrativa e me-
dida de polícia administrativa, 
para, ao depois, perquirir se o ins-
tituto das astreintes é de utilização 
privativa do Poder Judiciário no 
exercício de sua função típica ou 
se poderá ser utilizado no exercício 
da atividade administrativa de po-
lícia, mormente à luz do poder ge-
ral de cautela administrativo ex-
pressamente previsto no artigo 45 
da Lei de Processo Administrativo 
Federal e, no âmbito do Estado do 
Rio de Janeiro, no artigo 43 da Lei 
Estadual n. 5427/20098.

Segundo Diogo de Figueiredo 
Moreira Neto, citan do Otto 
Mayer, o ins ti tu to da san ção de 
polí cia pode ser compreendido da 
seguin te forma: 

“Finalmente, falhan do a fis ca li za ção 
pre ven ti va, e veri fi ca da a ocor rên-
cia de infra ções às  ordens de polí-
cia, des do bra-se a fase final do ciclo 
apli ca ti vo, com a san ção de polí cia, 
que vem a ser a sub mis são coer ci ti-
va do infra tor a medi das ini bi do ras 
(com pul si vas) ou dis sua só rias (sua-
si vas) impos tas pela Administração. 
Distingue-se, nesta fase, com Otto 
Mayer, a pena de polí cia, que é a 
san ção coer ci ti va que se apli ca uma 

As astreintes são instituto privativo da atuação jurisdicional ?

7. DINAMARCO, Candido Rangel. Instituições do Direito Processual Civil. Vol. IV. São Paulo: Malheiros, p. 50 e 51.

8. Art. 43. Em caso de perigo ou risco iminente de lesão ao interesse público ou à segurança de bens, pessoas e serviços, a Administração 

Pública poderá, motivadamente, adotar providências acauteladoras.
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vez con su ma da a infra ção, do cons-
tran gi men to de polí cia, que é san ção 
coer ci ti va apli ca da con tem po ra nea-
men te à infra ção ou na imi nên cia 
de ser con su ma da. (...). Na ati vi da de 
polí cia, dá-se a atua ção apli ca ti va de 
san ção exter na, ou extro ver sa, que a 
Administração pode impor a todos os 
admi nis tra dos, em geral, em opo si ção 
à san ção inter na, ou intro ver sa, que 
recai ape nas sobre os ser vi do res públi-
cos. São ambas espé cies do gêne ro 
san ção uni la te ral, impos ta impe ra ti-
va men te pelo Poder Público, que, por 
sua vez, se opõe ao gêne ro san ção con-
ven cio nal, que só é apli cá vel quan do 
con sen sual men te pac tua da.”.9 

A medida administrativa de 
polícia, por sua vez, se diferencia 
da sanção de polícia. Sanção de po-
lícia, como visto anteriormente, é 
penalidade aplicável após o devido 
processo legal e que tem por pres-
suposto a violação de uma regra 
(ordem de polícia) prevista em lei; 
medidas de polícia são atos pre-
paratórios à atuação fiscalizatória 
e sancionatória de polícia, com o 
objetivo de preservar a intangibi-
lidade do interesse público ou de 
garantir a eficácia da ordem de 
polícia prevista em lei e materia-
lizada na decisão administrativa.

Nas palavras de Fabio Medina 
Osório, as medidas coercitivas 
de polícia administrativa “podem 

ser adotadas pela Administração 
Pública ou por outros Poderes 
Públicos na aplicação das leis, que 
não constituem sanções administra-
tivas, embora causem sofrimento e 
efeitos aflitivos na esfera pessoal do 
agente atingido.” Segundo o autor 
citado, “as medidas coercitivas osten-
tam um elemento teleológico distinto, 
diferente daquele que caracteriza as 
sanções administrativas, e, portanto, 
não estão sujeitas aos mesmos prin-
cípios.” E em lapidar arremate, que 
julgo importante para o deslinde da 
questão jurídica vertida neste estu-
do, prossegue o doutrinar dizendo 
que “as chamadas medidas preven-
tivas podem ser compreendidas nesse 
âmbito. Tais medidas são adotadas 
antes de se produzir determinados 
perigos. O objetivo é, justamente, 
evitar a ocorrência de determinados 
fatos, impedir que se consume uma 
violação da ordem jurídica.” 10 Grifei.

Pois bem, fixadas estas premis-
sas, não tenho dúvidas, respeitadas 
as opiniões em sentido contrário, 
de que as astreintes podem ser 
fixadas em decisões administra-
tivas no exercício do poder de 
polícia, desde que motivadas e 
que tenham previsão legal, ainda 
que genérica, isto porque se inse-
rem no instituto das medidas co-
ercitivas de polícia administrativa. 
Visam a prestigiar a eficácia de um 
comando normativo editado para 

preservar o interesse público, sem 
o qual se esvairia com a produção 
de efeitos do ato, tornando a futu-
ra sanção de polícia inócua, já que 
não atingida a finalidade da norma.

A propósito, as astreintes não 
são medida de utilização exclusi-
va e privativa do Poder Judiciário. 
Elas surgiram para aplicação de 
juízes como forma de garantia da 
efetividade de provimentos juris-
dicionais, mas não há no ordena-
mento jurídico vedação a que se-
jam utilizadas por todos os demais 
poderes no exercício da atividade 
administrativa de polícia, inclusi-
ve pelo Poder Judiciário quando 
do exercício atípico desta função 
constitucional.

Evidente que as astreintes não 
terão o atributo da autoexecuto-
riedade11, inerente à maioria das 
manifestações do poder de polícia 
da Administração Pública, como 
também não a detém a sanção pecu-
niária de polícia (multa). Mas a mi-
tigação deste atributo não lhes torna 
ilegal; apenas impede que a autori-
dade administrativa a execute sem a 
interveniência do Poder Judiciário, 
vez que exige que a exação se faça 
mediante executivo fiscal. 

Por outro lado, a fixação das 
astreintes como medida coercitiva 
de polícia administrativa deve ser 
admitida como exercício do atri-
buto da coercitividade12 (também 

9. Curso de Direito Administrativo. Ob. cit., p. 391.

10. Direito Administrativo Sancionador. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2000, pag. 96/101

11.Para José dos Santos Carvalho Filho: “A prerrogativa de praticar atos e colocá-los em imediata execução, sem dependência à ma-

nifestação judicial, é que representa a autoexecutoriedade. Tanto é autoexecutória a restrição imposta em caráter geral, como a que 

se restringe diretamente ao indivíduo, quando, por exemplo, comete transgressões administrativas. É o caso da apreensão de bens, 

interdição de estabelecimentos e destruição de alimentos nocivos ao consumo público. Verificada a presença dos pressupostos legais 

do ato, a Administração pratica-o imediatamente e o executa de forma integral. Esse é o sentido da autoexecutoriedade”. In : Manual 

de Direito Administrativo. 27a. Ed: São Paulo: Atlas S.A., 2014, p. 89.

12. Conforme lição de José dos Santos Carvalho Filho: “Essa característica [coercibilidade] estampa o grau de imperatividade de que se 

revestem os atos de polícia. A Polícia Administrativa, como é natural, não pode curvar-se ao interesse dos administrados de prestar ou 

não obediência às imposições. Se a atividade corresponder a um poder, decorrente do ius imperii estatal, há de ser desempenhada de 

forma a obrigar todos a observarem os seus comandos”. Ob. cit., p.91.
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atinente ao poder de polícia), bem 
assim como instrumento indispen-
sável à efetividade13 da ordem de 
polícia estabelecida não só na lei, 
mas, também, na decisão adminis-
trativa que imponha um fazer ou 
um não fazer ao cidadão. Em juízo 
de proporcionalidade/razoabilida-
de, é o meio adequado e eficaz ao 
atingimento do fim estabelecido 
pela norma legal.

As astreintes podem e devem 
ser inseridas como “medidas de 
polícia com grau de eficácia má-
ximo”, definidas por Marçal Justen 
Filho como a capacidade de a 
Administração Pública “promo-
ver medidas concretas e materiais 
necessárias à satisfação das deter-
minações impostas”, sustentando 
ser possível e legal que “o ato ad-
ministrativo já nasça com esse grau 
de eficácia máximo, em vista da ur-
gência ou gravidade da situação a 
ser atendida”.14

Com efeito, é indispensável in-
formar que possibilidade de aplica-
ção de multas coercitivas no pro-
cesso administrativo, denominadas 
astreintes, encontra amparo em di-
versos diplomas legais brasileiros. 
Cumpre destacar, neste sentido, 
que a redação do artigo 11 da Lei 

12.529/2011 (Lei do CADE), se-
guindo o que anteriormente previa 
o revogado artigo 9º, inciso IV da 
Lei nº 8.884/94, quando estabelece 
ser da competência do presiden-
te do Tribunal Administrativo de 
Defesa Econômica a adoção de me-
didas preventivas, fixando o valor 
da multa diária pelo seu descum-
primento. Confira-se:

“Art. 11. Compete aos conselheiros 
do Tribunal: 

IV - adotar medidas preventivas, fi-
xando o valor da multa diária pelo 
seu descumprimento;” 

A Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) também tem 
competência para impor a aplica-
ção de multa em caso de descum-
primento de suas decisões, confor-
me previsão dos artigos 9º, II e 11, 
§11, da Lei 6.385/76. Confira-se:

“Art. 9° A Comissão de Valores 
Mobiliários, observado o disposto no 
§ 2° do art. 15, poderá: 

II — intimar as pessoas referidas 
no inciso I a prestar informações, 
ou esclarecimentos, sob cominação 

de multa, sem prejuízo da aplicação 
das penalidades previstas no art. 11; 
(Redação dada pela Lei n. 10.303, de  
31/10/2001)”

“Art. 11 
(...)

§ 11. A multa cominada pela inexecu-
ção de ordem da Comissão de Valores 
Mobiliários, nos termos do inciso II 
do caput do art. 9° e do inciso IV de 
seu § 1°, não excederá a R$ 5.000,00 
(cinco mil reais) por dia de atraso  no 
seu cumprimento, e sua aplicação 
independe do processo administrati-
vo  previsto no inciso V do caput do 
mesmo artigo. (Redação pelo Decreto 
n.  3.995, de 31/10/2001).”

Vislumbra-se, deste modo, 
que havendo previsão legal (ain-
da que genérica), não há falar-se 
em ilegalidade ou em inconstitu-
cionalidade da adoção de medida 
coercitiva de polícia (astreintes, 
por exemplo) para forçar a efetivi-
dade de uma ordem de polícia que 
contenha uma obrigação de fazer 
ou de não fazer, desde que seja 
praticada por autoridade com-
petente e que esteja devidamente 
fundamentada.

Astreintes e o Direito Eleitoral

13.Nas palavras de Diogo de Figueiredo Moreira Neto: “a efetividade é atributo do ato administrativo, tanto quanto o é de todo ato jurí-

dico, no sentido amplo, pois é evidente que qualquer ação, ainda que não referenciada ao Direito, pressupõe o alcance de resultados 

práticos. Sua referência, portanto, é metajurídica, pois se considera efetivo o ato que logra produzir todas as consequências dele 

esperados por seu autor (...) Além de se exigir o atingimento de resultados, tão-somente referidos a cada ato praticado, se pretende 

uma satisfação estatisticamente referida a todo o grupo, campo ou setor administrativo a que se dirige, capaz de indicar, afinal, uma 

aptidão coletiva do ato para a produção dos efeitos sociais, almejados pelo direito”. Ob. cit., p. 162

14. JUSTEM FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005, pag. 395.

Tendo por base o raciocínio 
jurídico que legitima a utilização 
das astreintes nas relações regi-
das pelo Direito Administrativo, 
não há óbice à sua aplicação às 

situações reguladas pelo Direito 
Eleitoral. Isto porque a Justiça 
Eleitoral necessita, face às suas 
vicissitudes, ser mais célere e 
eficiente, sobretudo no período 

eleitoral (que precede ao pleito 
eleitoral), para que seja garanti-
da a igualdade do pleito, vertente 
maior da democracia representa-
tiva pelo sufrágio.
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Não se pode crer que será atin-
gido o fim da lei eleitoral com a 
simples proibição, por parte de  
juízes eleitorais, mormente aque-
les incumbidos do árduo dever 
de fiscalização no período eleito-
ral, de realização de propaganda 
eleitoral irregular; será necessário 
que estas proibições (medidas de 
polícia ou mesmo sanções de po-
lícia), em muita das vezes, sejam 
acompanhadas de medidas coer-
citivas concretas, fruto de decisão 
objetivamente motivada, para que 
a sejam efetivamente respeitadas e 
cumpridas. Do contrário, eventual 
futura sanção pecuniária pelo ilí-
cito eleitoral perpetrado não será 
suficiente para atingir o objetivo 
da vedação legal e da garantia de 
igualdade de condições para dis-
puta da eleição. 

Com efeito, em juízo de avalia-
ção dos interesses, poderá ser mais 
vantajoso ao candidato violar a lei 
eleitoral, porquanto pagar multas 
pode significar mais vantagem, 
considerando que atividade ilícita 
poderá render ao candidato maior 
número de votos. A justiça eleitoral 
não pode permitir que prevaleça 
esta lógica que, em análise simples, 
representa burla ao sistema eleito-
ral, que visa, acima de tudo, repita-
se, a igualdade na disputa entre os 
candidatos. 

Resta saber, nesse contexto, se 
há suporte legal para a fixação das 
astreintes, como medida coercitiva 
de polícia administrativa por parte 
dos juízes eleitorais Coordenadores 
da Fiscalização da Propaganda 
Eleitoral. A resposta, a meu sentir 
é, desenganadamente, afirmativa. 
O parágrafo segundo do artigo 41 
da Lei Federal n. 9.504/97 autori-
za-a explícita e expressamente ao 

dispor que, na Justiça Eleitoral, “O 
poder de polícia se restringe às pro-
vidências necessárias para inibir 
práticas ilegais, vedada a censura 
prévia sobre o teor dos programas a 
serem exibidos na televisão, no rá-
dio ou na internet.”

Não fosse a Lei das Eleições 
suficiente para dar embasamen-
to legal à permissão de fixação 
de astreintes por juízes eleitorais 
encarregados do exercício da 
fiscalização eleitoral, o supor-
te normativo advém, também, 
do artigo 45 da Lei Federal n. 
9.784/9915, quando estabelece o 
poder geral de cautela nos pro-
cessos administrativos federais, 
bem assim, da aplicação analó-
gica ao processo administrativo 
de fiscalização da propaganda 
eleitoral do artigo 461 e pará-
grafos do Código de Processo 
Civil. Sobre a adoção de medi-
das cautelares com fundamento 
no poder geral de cautela admi-
nistrativo, confira-se o enten-
dimento firmado pelo Supremo 
Tribunal Federal – STF quan-
do do julgamento do ROMS nº 
25.104-6, em que se reconheceu 
à Administração Pública o poder 
de, cautelarmente, afastar juiz 
classista de suas funções.

“EMENTA: RECURSO ORDINÁ-
RIO. MANDADO DE SEGURAN-
ÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. 
DIREITO DO TRABALHO. JUIZ 
CLASSISTA. AFASTAMENTO LI-
MINAR DO EXERCÍCIO DE SUAS 
FUNÇÕES PELO RELATOR DO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO. 
POSSIBILIDADE. PODER GERAL 
DE CAUTELA. ART. 61, PARÁGRA-
FO ÚNICO, DA LEI N. 9.784/99. IN-
TERPRETAÇÃO EM CONJUNTO 

COM O PRECEITO DO ART. 663, § 
2º, DA CLT. DIREITO DO TRABA-
LHO. EQUIPARAÇÃO DOS JUÍZES 
CLASSISTAS AOS MAGISTRADOS 
TOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. 
MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. DEVO-
LUÇÃO DOS VALORES PERCE-
BIDOS ENQUANTO INVESTIDO 
DAS FUNÇÕES DE MAGISTRADO 
CLASSISTA. IMPOSSIBILIDADE. 
VALOR SOCIAL DO TRABALHO. 
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA 
ADMINISTRAÇÃO. 

ART. 1º, IV, E ART. 170, DA CB/88. 
DECISÃO EXTRA PETITA. NULI-
DADE. RECURSO PARCIALMEN-
TE PROVIDO. 1. O poder geral de 
cautela alcança as decisões adminis-
trativas. Embora o preceito do art. 
662, § 3º, da CLT determine que as 
impugnações à investidura dos juízes 
classistas sejam recebidas no efeito 
meramente devolutivo, o preceito 
do art. 61, parágrafo único, da Lei n. 
9.784/99 --- aplicável ao processo ad-
ministrativo no âmbito do Poder Ju-
diciário [art. 1º, § 1º] --- permite que, 
em determinadas hipóteses, havendo 
justo receio de prejuízo de difícil ou in-
certa reparação, a autoridade recorrida 
ou imediatamente superior, de ofício 
ou a pedido, dê efeito suspensivo ao 
recurso. 2. Os representantes classis-
tas da Justiça do Trabalho, ainda que 
ostentem títulos privativos da magis-
tratura e exerçam função jurisdicional 
nos órgãos cuja composição integram, 
não se equiparam e nem se submetem 
ao regime jurídico-constitucional e 
legal aplicável aos magistrados toga-
dos. Precedente [MS n. 21.466, Relator 
o ministro CELSO DE MELLO, DJ 
06.05.94]. 3. A má-fé do candidato à 
vaga de juiz classista resta configura-
da quando viola preceito constante 
dos atos constitutivos do sindicato e 

15. Art. 45. Em caso de risco iminente, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia 

manifestação do interessado.
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declara falsamente, em nome da en-
tidade sindical, o cumprimento de 
todas as disposições legais e estatutá-
rias para a formação de lista enviada 
ao Tribunal Regional do Trabalho 
- TRT. 4. O trabalho consubstancia 
valor social constitucionalmente pro-
tegido [art. 1º, IV e 170, da CB/88], 
que sobreleva o direito do recorrente 
a perceber remuneração pelos serviços 
prestados até o seu afastamento limi-
nar. Entendimento contrário implica 
sufragar o enriquecimento ilícito da 
Administração. 5. A decisão judicial 
extra petita gera nulidade da ordem no 
ponto em que excede o pedido dedu-
zido pela parte. 6. Recurso ordinário 
parcialmente provido, para tornar ine-
xigível a ordem do Tribunal Superior 
do Trabalho - TST no ponto em que 
determina a devolução dos valores 
recebidos pelo recorrente a título de 
remuneração pelo exercício da função 
de magistrado classista entre 04.05.98 
e 08.08.2000.” (RMS 25104 / DF - 
DISTRITO FEDERAL- RECURSO 
EM MANDADO DE SEGURANÇA, 
Relator(a): Min. EROS GRAU - Julga-
mento: 21/02/2006 - Órgão Julgador: 
Primeira Turma)

Parece não fazer sentido, à luz de 
uma interpretação razoável e pro-
porcional do instituto da interven-
ção cautelar, admitir que a autorida-
de administrativa, no exercício do 
poder geral de cautela administra-
tivo, possa editar medida de polícia 
para interditar um estabelecimento 
comercial, proibir uma propaganda 
manifestamente ilegal ou mesmo 
afastar um servidor de suas funções 
e não possa estabelecer astreintes 
como meio coercitivo de cumpri-
mento de uma ordem de não fa-
zer que vise a proteger o interesse 

público, sobretudo a igualdade em 
um pleito eleitoral. Mais contradi-
tório ainda se afigura um juiz po-
der aplicar astreintes no exercício 
de sua função jurisdicional típica e 
não poder, com previsão legal nes-
te sentido, aplicá-las no exercício 
atípico de administrar. Representa 
uma contradição que depõe contra 
a efetividade do comando “caute-
lar” (medida de polícia) emitido 
pela autoridade administrativa. 
Mencione-se, a propósito, a doutri-
na de Miguel Seabra Fagundes16: 

“Quando se dá o choque entre a 
Administração e o indivíduo, na aferi-
ção prática dos pontos em que confi-
nam o poder estatal de exigir e o dever 
individual de prestação, recusando-
se o administrado a cumprir as suas 
obrigações públicas, torna-se preciso 
coagi-lo à obediência. Não seria pos-
sível admitir que a ação realizadora 
do direito, confiada à Administração 
Pública, ficasse sumariamente entre-
vada pela simples oposição do indi-
víduo. Tem assim lugar a execução 
coativa da vontade do Estado.

À autoridade administrativa dá o le-
gislador meios coercitivos, destinados 
a assegurar o cumprimento das suas 
determinações. Algumas vezes são 
leis gerais que estipulam os preceitos 
e as medidas utilizáveis nos casos de 
oposição ou desobediência. Outras 
vezes, mesmo no texto das leis es-
peciais, se determinam as sanções 
a que dá lugar a sua inobservância. 
Tais medidas, imprescindíveis a 
tornar eficazes a norma legal e os 
atos administrativos, que, sem elas, 
acabariam desautorados e inope-
rantes, podem classificar-se em 
meios diretos e indiretos de coerção 

administrativa. Os primeiros coíbem 
à realização imediata da prestação em 
espécie, tal como foi exigida, compe-
lindo o administrado com o uso de 
força física sobre as pessoas ou sobre 
coisa, se se tratar de prestação infun-
gível, ou, nos casos de prestações fun-
gíveis, convertendo-as em outras de 
diferente natureza, a cuja execução do 
mesmo modo se obriga imediatamen-
te o devedor.

Os meios indiretos (ex. multas im-
postas pela autoridade administra-
tiva, em qualquer caso de recusa de 
prestação) sobrecarregam o infra-
tor, majorando a prestação inicial-
mente exigida, ou criando o dever 
de outras prestações pela institui-
ção de novas obrigações, além da 
primitiva. Tendem a forçar o cum-
primento da obrigação originária 
com sobrecargas. Revestem, assim, 
um caráter apenas intimidativo”. 
(grifei)

Deste modo, não há dúvidas 
de que poderá e deverá o juiz elei-
toral responsável pela fiscalização 
da propaganda eleitoral decidir de 
modo a impedir que ilícitos eleito-
rais sejam perpetrados, o que pode 
resultar na fixação de astreintes para 
“inibir práticas ilegais” por parte 
dos candidatos. 

Por fim, é de se considerar que 
não sendo as astreintes sanção de 
polícia (multa), mas, sim, medida 
coercitiva de polícia, inaplicável 
ao caso o entendimento firmado 
no verbete 18 da Súmula da juris-
prudência prevalente no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE)17. Este é, 
inclusive, o entendimento doutriná-
rio de Luciana Costa Aglantzakis a 
respeito do tema:

16. FAGUNDES, Miguel Seabra. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 6ª Ed. São Paulo: Saraiva, 1984, página 180. 

17. Súmula - TSE no 18: Conquanto investido de poder de polícia, não tem legitimidade o juiz eleitoral para, de ofício, instaurar procedi-

mento com a finalidade de impor multa pela veiculação de propaganda eleitoral em desacordo com a Lei nº 9.504/97.
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“Como deve ser a atuação do ma-
gistrado eleitoral para controlar o 
abuso da propaganda eleitoral?
Em razão da específica atuação do 
magistrado eleitoral no Poder de 
Polícia, verifica-se a possibilidade 
de abertura de procedimento ad-
ministrativo de ofício, para cessar 
a propaganda irregular, mesmo que 
seja manifesta ou velada, sublimi-
nar, estilo promoção pessoal, e jus-
tifica-se uma atuação célere e efetiva 
do juiz em notificar o candidato ou 
a empresa responsável pela divulga-
ção da propaganda para inibir a sua 
publicação, sob pena de multa com 
fulcro no artigo 461 e seguintes do 
CPC.
Nessa seara o magistrado deve notifi-
car o aludido infrator e a empresa de 

comunicação responsável para que 
cesse a propaganda em certo prazo, 
sob pena de desobediência e mul-
ta de astreintes, com base no artigo 
461 e seguintes do CPC, pois a sua 
inação resulta no descumprimento 
de uma obrigação de não fazer, ou 
de não entrega, que tem o condão 
de ferir o princípio da igualdade dos 
candidatos.
(...)
Depreende-se, então, que o orde-
namento jurídico pátrio é possível 
uma leitura diferenciada da súmula 
18 do Tribunal Superior Eleitoral, 
enquanto o magistrado esteja in-
vestido do Poder de Polícia, pois 
a multa impeditiva do enuncia-
do deve ser somente aquela apli-
cada após o julgamento de uma 

representação eleitoral”. Grifei. (In: 
Revista Jurídica TRE-TO, Vol. 4, n. 
1, jan/jul 2010)

Não há, por isso, fundamen-
to jurídico para impedir juízes 
eleitorais responsáveis pela fis-
calização eleitoral ou pela Coor-
denação da Propaganda Eleitoral 
no período eleitoral de fixarem 
astreintes para a hipótese de des-
cumprimento do seu comando 
decisório, desde que tal seja de-
vidamente fundamentado à luz 
da circunstância concreta que se 
apresentar, tendo por fundamen-
to, sempre, a intangibilidade do 
princípio da igualdade entre os 
candidatos que lancem ao pleito 
eleitoral.

Conclusão

Em conclusão das ideias lan-
çadas neste artigo, entende-se que 
as astreintes  não são instituto 
de utilização privativa do Poder 
Judiciário. Ao contrário, podem 
e devem ser utilizadas por todos 
os poderes da República no exer-
cício da função administrativa, 

como medida coercitiva de polícia 
administrativa.

As astreintes serão utilizadas, 
inclusive, no Direito Eleitoral, 
com o objetivo de garantir a efe-
tividade de uma ordem de polícia 
que, na maioria das vezes, tem o 
condão de impedir a prática de 

condutas ilícitas. A adoção das 
astreintes  não prescinde de pre-
visão legal (ainda que genérica) e 
deve ser, sempre, objeto de deci-
são devidamente motivada, como 
soem ser as demais medidas que 
representam o poder geral de 
cautela administrativo.  
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Tribunais em Ação

Estado do Rio tem déficit 
de 300 juízes

Em entrevista ao jornalis-
ta da Revista do TCMRJ, 
Luciano Clemente, o pre-
sidente da Ordem dos 

Advogados do Brasil do Rio de 
Janeiro, Felipe Santa Cruz, fala so-
bre os problemas e desafios da advo-
cacia atual e elege a primeira instân-
cia como seu foco de atenção e alvo 
do projeto “Mais Justiça”, que vem 
correndo todo o Estado e já identifi-
cou a falta de  300 magistrados. 

rEViSTA Do TCmrJ: Quais são 
os seus principais desafios na 
oAB/rJ?

As ações e desafios da OAB/
RJ têm por base melhorar o traba-
lho do advogado no Estado, pois, 

entendemos que ao facultar melho-
res condições ao profissional de ad-
vocacia - o principal operador do 
Direito – contribuímos para apri-
morar também a própria Justiça. 
Assim, nossos desafios são focados 
na melhoria da atuação do advo-
gado no dia a dia, fornecendo uma 
capacitação profissional adequada 
e defendendo o respeito às prer-
rogativas da classe. Neste sentido, 
a OAB/RJ participou ativamente e 
está à frente de uma série de con-
quistas, tais como, a inclusão da 
profissão no Super Simples (siste-
ma de tributação que simplifica os 
impostos para a categoria); a entra-
da da advocacia na era digital com 
a criação de cursos, seminários 

técnicos e da primeira escola digi-
tal do país específica para esta fina-
lidade (inaugurada em fevereiro de 
2015). Todos estes projetos benefi-
ciam a advocacia, mas abrem novos 
cenários, desafios e possibilidades 
para o profissional. Por exemplo, o 
novo Código de Processo Civil re-
criou, para melhor, toda a dinâmi-
ca processual, obrigando à classe a 
reaprender toda a norma, que entra 
em vigor a partir de 2016. Assim, a 
OAB/RJ irá lançar curso online so-
bre o CPC, com aulas práticas que 
irão percorrer todas as comarcas, 
visando capacitar a advocacia esta-
dual. Outro desafio é acompanhar 
os problemas do Judiciário que in-
terferem diretamente na atuação 
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do advogado e causa prejuízos 
à população. Criamos o projeto 
‘Mais Justiça’, que tem como meta 
avaliar o atendimento de primeira 
instância nas comarcas do Estado. 

rEViSTA Do TCmrJ: Que nível 
de prova o senhor considera ide-
al para o Exame da ordem?

O Exame da OAB é uma con-
quista para qualificar, da forma 
mais meritocrática possível, a exce-
lência de seus candidatos e, conse-
cutivamente, dos profissionais ad-
vogados preparados para atender 
o cidadão. Da forma como está es-
truturado hoje, permite a qualifica-
ção necessária, dentro de critérios 
justos, do jovem advogado, a fim 
de que ele possa atuar dentro dos 
parâmetros profissionais que a so-
ciedade exige. Antes da reestrutu-
ração, o exame no Rio era um pro-
cesso escuso com graves denúncias 
de fraudes. Para eliminar este vício, 
foi preciso investir em um proces-
so de organização que culminou 
na unificação da prova em todo o 
território nacional. O atual mode-
lo cortou distorções e terceirizou 
a prova, o que foi corretíssimo, 
pois cortou pressões políticas que 
pudessem levar nossa entidade ao 
descrédito. Além disso, a falta de 
regras rígidas colocava profissio-
nais desqualificados no mercado, 
o que contribuía para o desprestí-
gio da profissão. No final dos anos 
1990, ser advogado era quase nada. 
Houve uma explosão dos cursos de 
Direito; a OAB entregava carteira 
sem uma prova correta. Ainda é 
um exame em evolução que acom-
panha as mudanças naturais da 
própria banca. Mas é uma grande 
conquista. É um exame que tem 
que ser garantido. Ele é fundamen-
tal para o futuro da Ordem. Hoje 
temos efetivamente uma melhor 
qualidade dos profissionais. 

rEViSTA Do TCmrJ: Quais são 
as perspectivas do atual mer-
cado para o crescimento da 
advocacia?

Há alguns aspectos a ponderar 
aqui. O atual momento de merca-
do, como não poderia deixar de ser, 
está diretamente ligado à situação 
econômica do país. Vejo um misto 
de preocupação e expectativa. Por 
um lado, há a tendência de cautela 
na abertura de novos negócios da 
área diante das previsões pessimis-
tas para os próximos meses - o que 
pode inibir a criação de empregos e 
expansões de escritórios. Por outro, 
por mais contraditório que possa 
parecer, vislumbra-se crescimen-
to em algumas frentes do Direito 
justamente porque, em cenários de 
retração, é comum o acirramen-
to de crises que acabam gerando 
forte demanda por profissionais 
de advocacia. Mas o aspecto mais 
importante, ao meu ver, é a posição 
bastante promissora da cidade do 
Rio de Janeiro. O município conti-
nua vivendo um período de grande 
transformação seja no desenvolvi-
mento urbano ou na abertura de 
parcelas de mercado com grande 
potencial, como a área de petróleo 
e gás e meio ambiente, por exem-
plo. Com a vinda das Olimpíadas, 
temos maior abertura de oportu-
nidades de negócio e a tendência 
da cidade é continuar no ritmo de 
crescimento. Além disso, flancos 
profissionais, onde antes o advo-
gado ficava ausente, serão abertos 
com a implantação do novo CPC, 
como o da mediação de conflitos.

rEViSTA Do TCmrJ: Qual é o 
maior problema da Justiça bra-
sileira hoje?

No Rio de Janeiro, avalio ser a 
primeira instância. Em 2015, retor-
namos com o Projeto ‘Mais Justiça’, 
que tem por objetivo propor ações 

que corrijam falhas do Judiciário, 
principalmente na primeira instân-
cia, e que aprimorem a advocacia 
em todas as comarcas cobertas pelas 
61 subseções da OAB/RJ no Estado. 
Em cada visita, recebemos denún-
cias e fiscalizamos, in loco, proble-
mas que prejudicam a ação plena 
da advocacia local. Com base nestas 
informações, entregamos um rela-
tório ao Tribunal de Justiça com a 
relação de problemas que merecem 
ações prioritárias para sua resolu-
ção. Ano passado, no município 
de Cambuci, por exemplo, não ha-
via juiz titular há mais de seis anos. 
Depois de denunciarmos o proble-
ma e até realizarmos um ato público 
sobre a situação, o TJ indiciou um 
magistrado para a região. Pelo ‘Mais 
Justiça’, a Ordem denunciou que o 
déficit de juízes chega a 300 magis-
trados no Estado, situação que cau-
sa grandes prejuízos aos advogados 
e à população. Assim, neste primei-
ro semestre de 2015, estamos reali-
zando uma nova rodada do ‘Mais 
Justiça’ para verificarmos, junto à 
advocacia novos problemas e como 
a OAB/RJ pode ajudar a resolvê-los.

rEViSTA Do TCmrJ: Como o 
senhor vê as soluções concilia-
tórias nas demandas judiciais?

Vejo diversos benefícios. O 
acordo entre as partes racionaliza 
demandas, reduz conflitos, o tem-
po e o custo dos processos, além de 
aumentar a efetividade e a satisfa-
ção com a decisão. Qualquer solu-
ção conciliatória é mais atrativa do 
que exigir uma condução judicial. 
Quando há acordo, há a manifes-
tação expressa das partes no senti-
do de resolver a demanda, ou seja, 
sempre as partes saem mais satis-
feitas de um processo de concilia-
ção do que com a decisão judicial 
- que muitas vezes, além de demo-
rada, deixa as partes insatisfeitas.
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rEViSTA Do TCmrJ: o que o 
senhor pensa a respeito da Lei 
da Ficha Limpa?

A OAB/RJ não só defende como 
foi uma das entidades que deu total 
apoio à aprovação, em 2010, da Lei 
da Ficha Limpa, por moralizar o 
processo eleitoral brasileiro. O pro-
jeto de iniciativa popular comprova 
que a sociedade brasileira busca ser 
representada por políticos idôneos. 
E mais que isto: quer ferramentas 
para fiscalizar tais representantes. 
A Lei da Ficha Limpa é uma prova 
de que o Brasil vem evoluindo, de 
forma mais coerente possível, com 
os ditames democráticos.

rEViSTA Do TCmrJ: os 
Tribunais de Ética e Disciplina 
da oAB têm funcionado 
ativamente?

O mesmo contexto da necessi-
dade de fiscalização dos políticos 
que mencionei na pergunta sobre 
a Lei de Ficha Limpa vale para o 
advogado. O Tribunal de Ética e 
Disciplina da OAB/RJ expulsou, 
somente na minha gestão, 100 ad-
vogados considerados não merece-
dores da carteira da Ordem. O TED 
vem adotando diversas medidas 
administrativas e de ampliação de 
infraestrutura para torná-lo mais 
dinâmico, sem confrontar o lastro 
legal da garantia da ampla defesa 
aos profissionais que lá são julga-
dos. O mau advogado é tão dano-
so quanto o mau político, além de 
trazer prejuízo à imagem da classe. 
A OAB/RJ pune todos os casos em 
julgado dentro da seriedade exigi-
da pelo Estatuto da Advocacia. 

rEViSTA Do TCmrJ: Quais 
serão as principais conquistas 
com a entrada em vigor do novo 
Código de Processo Civil?

O CPC é um dos mais impor-
tantes avanços na modernização da 

Justiça. Ele redefine as regras de pra-
zos, tramitações e competências de 
todo o processo jurídico; substitui o 
antigo código de 1973, sendo, por-
tanto, o primeiro a ser aprovado em 
uma democracia. A OAB/RJ teve 
papel importante na elaboração do 
seu texto. Propostas encaminhadas 
pela Comissão de Arbitragem da 
Seccional, em parceria com a PUC 
de São Paulo, foram incluídas no 
texto do novo CPC pelo Congresso. 
Entre elas, está a regulamentação da 
Carta Arbitral, que permitirá a co-
municação entre árbitros e juízes. 
É uma novidade, antes inexistente, 
que atualiza questões processuais, 
valorizando a arbitragem. Outra 
conquista da Ordem no novo CPC 
foi conseguir inserir no texto a 
possibilidade de segredo de justiça 
na execução da sentença arbitral, 
o que garante a confidencialidade 
de questões arbitrais. O novo CPC 
traz ainda vitórias para a advocacia 
em diversas matérias, entre elas os 
honorários, os prazos em dias úteis 
e o tão almejado período de férias 
(durante o período de recesso, com 
suspensão de prazos, dos órgãos do 
Judiciário), além de adotar tabela de 
honorários com critérios mais obje-
tivos, nas causas contra a Fazenda 
Pública. Uma antiga reivindicação 
da Ordem foi contemplada: o direito 
a honorários de sucumbência, que 
será estabelecido por lei específica.

rEViSTA Do TCmrJ: indo mais 
a fundo no tema Tribunais de 
Contas, o sr. pensa que o sis-
tema de controle externo da 
Administração Pública merece 
algum aperfeiçoamento? Em 
caso positivo, qual (is)?

O sistema cumpre bem o seu 
papel. Importante reforço e avanço 
no controle externo, a Lei de Acesso 
à Informação (Lei nº 12.527/2011) 
ainda precisa ser implementada em 

toda sua plenitude, visto o ambicio-
so projeto que representa (e deman-
da tempo): permitir a acessibilidade 
de qualquer cidadão às informações 
públicas de todos os órgãos e enti-
dades da União, estados, Distrito 
Federal e municípios, e entidades 
privadas sem fins lucrativos. 

rEViSTA Do TCmrJ: Quais 
poderiam ser as contribuições 
da ordem dos Advogados 
do Brasil para o aperfeiçoa-
mento do Controle Externo da 
Administração Pública?

Acredito que a força da Ordem 
dos Advogados do Brasil está na 
sua representatividade social e 
constitucional. Além de propagar 
publicamente o apoio irrestrito a 
todos os empenhos relacionados à 
transparência pública, a entidade 
pode denunciar casos de descum-
primento deliberado de normas ou 
obrigações de agentes públicos.

rEViSTA Do TCmrJ -  Qual a 
sua visão acerca da Emenda 
Constitucional nº 88/2015, antes 
denominada PEC da bengala? 
Teria tal alteração constitucio-
nal trazido benefícios para a 
Administração Pública?

Por ser prática nova, o tema é 
difícil e ainda será estudado a fundo 
pelas correntes jurídicas. Entendo a 
posição de alguns magistrados que 
acreditam que a carreira se torna-
rá menos atrativa, pois, à limitação 
natural de vagas seguirá uma difi-
culdade maior de promoções. Mas 
também acredito que, nos dias de 
hoje, uma pessoa de 70 anos ainda 
tenha muito a render e contribuir 
com a sociedade, tendo em vista 
o conhecimento profissional e a 
experiência de vida acumulados. 
Como falei, é um assunto cujas im-
plicações serão amplamente avalia-
das mais à frente.  
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A fim de marcar uma posição no contex-
to da crise que o país está atravessando, a 
Atricon enviou aos chefes dos Poderes, es-
pecialmente à presidência da República e 

ao Congresso Nacional, 15 contribuições para tornar 
mais efetivo o combate à corrupção no Brasil.

A proposta da Atricon envolve mudanças na Lei da 
Ficha Limpa, na Lei de Licitações e Contratos, na Lei 
Anticorrupção e no decreto que permite à Petrobras e 

15 medidas contra a 
corrupção

à Eletrobrás descumprirem o estatuto nacional de con-
corrências e contratações públicas.

Além disso, propõe a transformação da corrupção 
em crime hediondo, o fortalecimento da meritocra-
cia no serviço e a criação do Conselho Nacional dos 
Tribunais de Contas para exercer o controle externo 
desses órgãos.

Veja, a seguir, as 15 medidas elaboradas pela 
associação:
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1 – Alteração da Lei da Ficha Limpa para estabelecer como hipótese de inelegibilida-
de a não aplicação pelos gestores públicos dos valores constitucionais mínimos em 
Educação;

2 – Tornar a corrupção crime hediondo;

3 – Alterar a legislação eleitoral de modo a impedir o abuso do poder econômico nas 
eleições;

4 – Conferir aos Tribunais de Contas competência para emitir parecer técnico prévio 
sobre as contas de campanhas eleitorais e dos partidos políticos;

5 – Alterar a Lei de Licitações e Contratos a fim de aumentar a sanção para gestores 
públicos que não observarem,  nos termos da lei, a ordem cronológica dos paga-
mentos públicos a fornecedores e determinar que todos os órgãos da administração 
pública federal, estadual e municipal divulguem na internet a lista dos seus credores e 
a respectiva ordem dos pagamentos;

6 – Suspender os efeitos do Decreto 8.420/15, que regulamentou a Lei Anticorrupção, 
na medida em que a sua aplicação, no atual contexto, gera completa insegurança ju-
rídica e pode implicar mitigação da responsabilização de empresas, agentes públicos 
e privados nas esferas civil e penal;

7 – Alterar a Lei Anticorrupção de forma a deixar explícitas  as competências dos 
Tribunais de Contas e do Ministério Público, especialmente em relação ao controle 
dos acordos de leniência;

8 – Aprovar o projeto de lei (PLP 13/1995) que permite aos Tribunais de Contas so-
licitar quebra dos sigilos bancário e fiscal de administradores públicos, no curso dos 
processos de contas;

9 – Revogar o artigo 67 da Lei 9.478/97, o Decreto Federal  2.745/98 e o artigo 15, 2º 
da Lei 3890-A/61, que permitem à Petrobrás e à Eletrobrás descumprirem o Estatuto 
Nacional de Licitações e Contratos;

10 – Fortalecer a meritocracia no serviço público, entre outras medidas, por meio da 
diminuição dos cargos e funções de confiança;

11 – Vedar a  nomeação para cargos públicos em comissão de pessoas que tiveram 
contas julgadas irregulares pelos Tribunais de Contas;

12 – Aumentar a transparência do setor público nacional com a criação de um portal 
nacional contendo todos os atos de gestão, orçamentos, contratos, convênios presta-
ções de contas, julgamentos, nome dos fornecedores e subsídios concedidos;

13 – Julgar, no prazo mais breve, as contas anuais da Presidência da República referen-
tes aos exercícios financeiros de 2002 a 2013, conferindo efetividade à Constituição, 
artigos 49, IX e 71, I;

14 – Estabelecer nas legislações de abrangência nacional, a exemplo da lei de licita-
ções e contratos, procedimentos simplificados para municípios de pequeno porte e 
instituir programas efetivos para que estes entes federativos  estruturem seus siste-
mas de Controle Interno e de governança pública;

15 – Criar um órgão nacional de controle dos Tribunais de Contas, com atribuições 
correcionais, administrativas e que possa estabelecer indicadores e metas de desem-
penho nacionais — o Conselho Nacional dos Tribunais de Contas – CNTC. 
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Metas TCMRJ
As metas institucionais definidas para o primeiro ano da Gestão por Resultados do TCMRJ estão em franco 
desenvolvimento. Veja o que os grupos responsáveis já fizeram até agora:

O primeiro contato do TCMRJ com a Gestão 
por Competências foi em 2007, quando uma em-
presa de consultoria e soluções em TI nos convidou 
para participar de um ciclo de palestras denomi-
nado “Café e competências”. Naquela ocasião, era 
ainda difícil visualizar sua aderência em institui-
ções públicas; sua implantação cabia melhor como 
uma alternativa aos modelos gerenciais utilizados 
nas empresas, aplicável principalmente à iniciativa 
privada. 

Com as expressivas mudanças dos últimos 
anos, e por cada vez mais a sociedade exigir dos 
governos serviços de melhor qualidade, a admi-
nistração pública tem enfrentado grandes desafios. 
Desafios estes levaram as organizações à adoção de 
novos modelos de gestão, particularmente sobre 
uma perspectiva mais estratégica, possibilitando a 

ampliação de sua capacidade de atendimento, com 
maior eficácia e efetividade, às crescentes deman-
das da sociedade brasileira. Para tanto, torna-se 
necessária a mobilização e o comprometimento 
de líderes e servidores no processo de melhoria e 
inovação dos serviços públicos. Hoje, a Gestão por 
Competências é a ferramenta para alavancagem 
desse processo.

Para melhor compreensão do tema, é necessário 
conhecer o conceito de competência. A definição 
de competências é comumente utilizada para se re-
ferir a uma capacidade que é exigida de alguém para 
a realização de determinada tarefa. Mas, no con-
texto metodológico da Gestão por Competências, 
pode ser entendida como um conjunto de conhe-
cimentos, habilidades e atitudes necessárias que 
o servidor deve possuir para a realização de suas 

Implantar a Gestão por Competências
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A Gestão Eletrônica de Documentos e 
Processos é uma tecnologia que provê um meio de 
facilmente gerar, controlar, tramitar, armazenar, 

atividades funcionais, visando ao alcance dos obje-
tivos da instituição. 

Assim, o conhecimento tem relação com a for-
mação acadêmica, ou seja, conhecimento teórico. 
A habilidade está ligada à prática, à vivência e ao 
domínio do conhecimento. Já a atitude está rela-
cionada às emoções, aos valores e aos sentimentos 
das pessoas; em outras palavras, o comportamento 
humano.

A Gestão por Competências é uma metodolo-
gia de gestão moderna, com foco nos negócios, e 
requer desenvolvimento profissional permanen-
te, orientando esforços para planejar, captar, de-
senvolver e avaliar as competências do quadro de 
funcionários. O principal objetivo da Avaliação de 
Competências é a identificação de lacunas, ou tam-
bém chamados GAP’s de competências, que even-
tualmente possam existir entre o funcionário e o 
perfil desejado para a ocupação do cargo, em deter-
minada unidade. No caso de existência de GAP, de-
mandarão ações de capacitação e desenvolvimento 
para orientar e estimular os funcionários até a sua 
minimização ou extinção.

O trabalho de implantação da Gestão por 
Competências, que se encontra em fase de desen-
volvimento, faz parte de um processo de amadure-
cimento, fruto do Programa de Modernização dos 
Tribunais de Contas – PROMOEX, o qual motivou 
o TCMRJ a contratar uma consultoria com vistas à 
modernização dos processos de trabalho, ao rede-
senho da estrutura organizacional e à adequação da 
política de gestão de pessoas. Entre os vários pro-
dutos fornecidos pela consultoria, encontra-se o 
mapeamento de competências do Tribunal.

Com base nisso, surgiu a Deliberação nº 188, 
de 29 de janeiro de 2013, que disciplina a Política 
de Gestão de Pessoas, contemplando a Gestão por 
Competências, e cuja finalidade é prover a aqui-
sição e o desenvolvimento de competências inte-
grantes da matriz de competências da instituição, 

alinhando esse processo às prioridades estratégicas 
do Tribunal, a fim de melhor atender as demandas 
organizacionais e oferecer oportunidades de cresci-
mento pessoal e profissional aos servidores.

Após este breve histórico e voltando ao proces-
so de implantação da Gestão por Competências no 
TCMRJ, o grupo de trabalho tomou como base o 
trabalho desenvolvido em parceria com a empresa 
de consultoria, a fim de revisá-lo e alterar alguns 
pontos na metodologia a ser aplicada. 

Nesse contexto, foi refeito o formulário de ma-
peamento de competências, que é a base de toda 
a Gestão por Competências. Ele é utilizado para 
identificar, junto às lideranças, as competências 
técnicas e comportamentais exigidas em cada uni-
dade do TCMRJ. O grupo de trabalho considerou 
que, além da avaliação do perfil gerencial, deveriam 
ser mapeados dois perfis: um administrativo (nível 
médio) e o outro técnico (nível superior). Com o 
amadurecimento do processo, a tendência é que se-
jam criados outros perfis funcionais.     

Com base nos resultados apurados com a aplicação 
do mapeamento de competências, estaremos aptos 
ao desenvolvimento e implantação do software, ferra-
menta fundamental para o sucesso da implantação da 
Gestão por Competências, devendo este contemplar a 
identificação de perfis; o instrumento de avaliação de 
competências; a gestão de ações de desenvolvimento; 
a gestão de planos de desenvolvimento; além de rela-
tórios analíticos, estatísticos e consultas diversas

Através da avaliação por competências, será 
possível identificar se o perfil comportamental e 
técnico de cada funcionário está alinhado ao per-
fil ideal exigido em sua unidade de lotação atual. 
Como resultado, teremos a identificação das com-
petências que precisam ser aprimoradas. E, final-
mente, com base nos resultados da avaliação, será 
elaborado um plano de capacitação e desenvolvi-
mento para os funcionários, objetivando aperfeiço-
ar e potencializar o perfil de cada servidor.

Implantar sistema de processo eletrônico e atividades de apoio à implantação  

compartilhar e recuperar informações existen-
tes em documentos e processos. Um sistema as-
sim permite aos usuários acessar os documentos/
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processos de forma ágil e segura. O TCMRJ pro-
duz um enorme volume de informações e conte-
údos documentais. Sendo assim, sua tramitação 
eletrônica possibilitará agilizar, qualificar, aumen-
tar a produtividade, flexibilizar o acesso e monito-
rar os processos do órgão.

A contratação do sistema foi realizada através 
do Pregão Presencial n. 013/2014, para aquisição de 
software específico, compreendendo:

a) fornecimento de licença de uso perpétuo da so-
lução com permissão para utilização simultâ-
nea, sem limite de usuários; 

b) serviço de instalação e configuração do sistema 
e implantação de 3 (três) processos de negócio 
distintos; 

c) garantia e suporte técnico; 

d) serviços de desenvolvimento do software para 
customização, utilizando-se, para aferição, a 
métrica Ponto de Função; 

e) realização de um treinamento técnico e outros 
três para os usuários finais. 

Dez empresas participaram do certame, com valor 
estimado de 1 milhão e 663 mil de reais. Após as ava-
liações técnicas realizadas, a empresa Ikhon Gestão, 
Conhecimento e Tecnologia Ltda foi declarada ven-
cedora, com o valor de 1 milhão e 225 mil reais. O 
objeto da licitação foi adjudicado e homologado.

O termo de referência utilizado na licitação 
apresentava requisitos mínimos que a equipe 

técnica da Assessoria de Informática considerava 
que a solução a ser contratada deveria dispor no 
momento da homologação técnica. Tal definição 
foi baseada em levantamentos realizados em di-
versos sistemas do mercado e nas necessidades 
prementes do Tribunal. Por isto, para a utilização 
plena do sistema contratado, foi necessária a defi-
nição das customizações que possibilitem o aten-
dimento das necessidades do TCMRJ, que já estão 
sendo implementadas pela empresa contratada.

Compras, pagamento de fornecedores, triê-
nio/licença especial foram os processos admi-
nistrativos escolhidos para a utilização inicial do 
ambiente eletrônico. Para a implementação des-
tes processos, se faz necessária também a criação 
do ambiente de memorando eletrônico, a ser uti-
lizado por todo o Tribunal. Os processos já estão 
sendo detalhados e implementados na ferramenta 
contratada.

As atividades de apoio para a implantação do 
sistema de processo eletrônico têm como etapas:

a) realizar licitação para a contratação do serviço 
de digitalização de documentos;

b) realizar licitação para aquisição dos certificados 
digitais; e

c) realizar licitação para aquisição dos novos 
monitores.

Após a definição dos escopos e quantitativos 
necessários, os termos de referência para cada cer-
tame estão sendo elaborados pela equipe técnica da 
Assessoria de Informática.

Este indicador tem por objetivo revisar os fluxos 
de trabalho como forma de aumentar a produtivi-
dade e a efetividade dos resultados dos respectivos 
processos, assim como servir de base para a im-
plantação do processo eletrônico.

As etapas deste indicador, conforme determi-
nado pela Deliberação nº 208/2014, para efeito da 
política de gestão de resultado, são a revisão dos 

Aprimorar fluxos de processos de trabalho

fluxos de processos internos; a prototipação dos 
processos de trabalho; e a elaboração de manuais. 

Inicialmente, foram documentados os fluxos de 
compras, pagamento de fatura, triênio e licença es-
pecial, com um nível de detalhamento que servirá 
de base para a implantação do processo eletrônico.

Os demais fluxos serão feitos utilizando-
se o mapeamento documentado pela empresa 
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de consultoria contratada em 2011. Para esta 
fase, os responsáveis pelos macro processos 
documentados serão chamados a participar da 

discussão, para a elaboração do fluxo, o que per-
mitirá   um amplo conhecimento e registro das 
atividades desenvolvidas.

Este indicador tem por objetivo apresentar a 
nova estrutura organizacional, contemplando o 
organograma funcional e o detalhamento de res-
ponsabilidades e atribuições com quantitativos dos 
cargos previstos, de forma a melhor contribuir para 
o alcance da missão e visão da instituição.

O redesenho da estrutura organizacional tem 
como foco principal o redesenho do organogra-
ma funcional, com detalhamento dos agrupa-
mentos / desdobramentos de unidades funcionais 
e responsabilidades necessários e de forma ade-
rente aos processos redesenhados, e definição dos 
cargos dos gestores funcionais necessários para 
sua operação.

Aprimorar a estrutura organizacional

As premissas para este redesenho foram basea-
das no estudo desenvolvido pela empresa de con-
sultoria contratada em 2011, com a participação de 
representantes dos diversos setores do Tribunal, e 
do diagnóstico elaborado pela Atricon no final de 
2013.

As etapas deste indicador, conforme determi-
nado pela Deliberação nº 208/2014, para efeito da 
política de gestão de resultado, são a revisão do or-
ganograma atual; o encaminhamento à alta admi-
nistração e a decisão da alta administração.

Neste momento, as equipes de trabalho conclu-
íram a revisão do organograma atual, contemplan-
do as sugestões dos diversos setores deste tribunal.

1. Reunião preparatória do grupo de trabalho (etapa 
concluída);

2. Seleção do material de trabalho (Regimento 
Interno do TCMRJ, Lei Orgânica do TCMRJ, 
Lei Orgânica do Município do RJ, Instruções da 
ATRICON e indicadores dos prazos atuais de 
tramitação do TCMRJ) (etapa concluída);

3. Divisão do Regimento Interno em parcelas 

Revisar os prazos regimentais de cada etapa de tramitação do processo

e atribuição destas parcelas aos membros do 
Grupo de Trabalho (etapa concluída);

4. Realização do processo de revisão dos prazos 
(etapa em curso);

5. Consolidação dos resultados da revisão (etapa a 
ser realizada);

6. Apresentação do relatório/proposições de altera-
ção do Regimento Interno (etapa a ser realizada).

O Programa de Qualidade e Agilidade do 
Controle Externo, aprovado pela Atricon, tem 
como um dos seus fundamentos o incremento da 
efetividade e da celeridade das decisões dos tribu-
nais de contas. Neste sentido, a Política de Gestão de 
Resultado do TCMRJ estabeleceu, para o exercício 

Redução do estoque de processos com mais de 5 anos de tramitação / 
indicador de acompanhamento dos processos em diligência

de 2015, dois indicadores que tratam do tema. São 
eles: o que prevê o acompanhamento dos processos 
em diligência, e o que reduz o estoque de processos 
com mais de cinco anos de tramitação.

A Comissão Estratégica de Resultados do 
TCMRJ, após uma primeira análise, verificou que 
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muitos processos enquadravam-se em ambas as si-
tuações previstas, ou seja, processos com mais de 
cinco anos de tramitação ainda com status de dili-
gência no Sistema de Controle de Processos - SCP 
deste tribunal. Por esta razão, a comissão entendeu 
que seria mais produtiva a atuação de forma con-
junta para trabalhar ambos indicadores.

Até abril de 2015, os servidores envolvidos já 
haviam efetuado o levantamento dos processos, 
tendo sido verificadas, de imediato, duas situações 
de rápida solução:

§ volume de processos, com cargas “PNL –  
Processos Não localizados”. Trata-se de pro-
cessos que foram extraviados e que, embora 

tenham sido reconstituídos em outros proces-
sos no âmbito do TCMRJ, ainda continuavam 
com status “Em diligência”; e

§ um volume, ainda maior, de processos com car-
ga “Reciclados”. Trata-se de processos já descar-
tados e destruídos mas cujo status ainda é “Em 
diligência”. 

Atualmente, os grupos de trabalho estão veri-
ficando de forma detalhada, caso a caso, a relação 
dos processos enquadrados nas situações acima, 
para que se possa encaminhar à presidência desta 
corte uma listagem definitiva de tais processos, ob-
jetivando corrigir as situações encontradas.

A meta tem como objetivo definir as peças 
processuais necessárias à correta instrução dos 
termos, bem como normatizar a forma de en-
caminhamento pelo jurisdicionado ao Tribunal. 
Para isso, o grupo de trabalho é formado por re-
presentantes das áreas de controle externo, ad-
ministração e informática, que identificaram os 
termos (processos físicos) que deveriam ter suas 
peças processuais definidas, assim como, as peças 
processuais necessárias para a análise dos termos 

Regulamentar as peças processuais de cada termo (processo físico)

que são de responsabilidade de cada departamen-
to envolvido.

Depois disto, foram verificadas as possíveis alte-
rações nas normas do TCMRJ, para a elaboração de 
minutas de deliberações, para normatizar o envio 
de termos a esta corte de contas.

No momento, o presente trabalho encontra-se 
na última etapa, ou seja, os inspetores-gerais/coor-
denadores de controle externo estão validando o 
material desenvolvido.

Processos Analisados (codificação no Sistema de Cadastramento de Processos)

Processos da 5ª inspetoria-Geral de Controle Externo

ASSUNTO GERAL DESCRIÇÃO ASSUNTO ESPECÍFICO DESCRIÇÃO

41 Pessoal 5 Aposentadoria

41 Pessoal 38 Pensão

51 Admissão de Pessoal 20 Edital de Concurso Público

51 Admissão de Pessoal 21 Admissão de Estatutários

51 Admissão de Pessoal 22 Celetistas e Admissão de Temporários

Processos da 7ª inspetoria-Geral de Controle Externo

ASSUNTO GERAL DESCRIÇÃO ASSUNTO ESPECÍFICO DESCRIÇÃO

11 Licitação 1 Edital de Abertura - Concorrência Pública
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Processos da Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento

ASSUNTO GERAL DESCRIÇÃO ASSUNTO ESPECÍFICO DESCRIÇÃO

31 Orçamentário/Financeiro 4 Prestação de Contas (CMRJ)

Processos das demais inspetorias-Gerais de Controle Externo (1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 6ª)
ASSUNTO 

GERAL DESCRIÇÃO ASSUNTO 
ESPECÍFICO DESCRIÇÃO

11 Licitação 1 Edital de Abertura - Concorrência Pública

11 Licitação 11 Inexigibilidade

11 Licitação 12 Pregão Presencial

11 Licitação 13 Pregão Eletrônico 

11 Licitação 14 Tomada de preços (Criar)

12 Contratos, congêneres e termos supervenientes 1 Contrato

12 Contratos, congêneres e termos supervenientes 3 Termo de Permissão de Uso

12 Contratos, congêneres e termos supervenientes 4 Termo de Cessão de Uso

12 Contratos, congêneres e termos supervenientes 7 Termo Aditivo

12 Contratos, congêneres e termos supervenientes 8 Termo de Ajuste

12 Contratos, congêneres e termos supervenientes 9 Termo de Rescisão

12 Contratos, congêneres e termos supervenientes 10 Distrato

12 Contratos, congêneres e termos supervenientes 25 Termo de Aquisição

12 Contratos, congêneres e termos supervenientes 30 Termo de Reconhecimento de Dívida

13 Convênios, congêneres e termos supervenientes 1 Convênio

13 Convênios, congêneres e termos supervenientes 4 Termo Aditivo

13 Convênios, congêneres e termos supervenientes 5 Termo de Ajuste

13 Convênios, congêneres e termos supervenientes 6 Rescisão de Convênio



Rio de Janeiro

Rio 450 anos
surge uma nova cidade
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Rio 450 anos
surge uma nova cidade

O governo do município, 
em trabalho realizado 
pela Secretaria Municipal 
de Ciência e Tecnologia, 

construiu oito naves do conhecimen-
to, que são espaços oferecidos à po-
pulação do Rio de Janeiro com ativi-
dades para desenvolvimento digital.

O projeto da construção, com 
linhas futurísticas, assinado pelo 
arquiteto catarinense Dietmar 
Starke, da Empresa Municipal de 
Urbanização (Rio Urbe), foi elei-
to o melhor da categoria de edifí-
cios públicos pelo Architizer A+ 
Awards, conforme noticiado na 
coluna Gente Boa, do Globo.

O edifício acomoda biblioteca 
digital, salas de ensino de informá-
tica e área de lazer, proporcionan-
do o acesso às novas tecnologias, 
bem como oferece atividades para 
estimular e criar oportunidade para 
formação de talentos dos usuários, 
com cursos, oficinas de capacitação 
e atividades interativas.

O futuro nas naves do 
conhecimento

Os espaços já receberam um mi-
lhão e meio de visitantes, tendo sido 
cadastradas mais de 150 mil pesso-
as. Mais de 14 mil alunos foram for-
mados em seus cursos, sendo que 
cada unidade recebe em média um 
público de 500 pessoas por dia.

Depois de inaugurada a primeira 
unidade em Santa Cruz, em junho 
de 2012, já foram abertas mais sete, 
em Irajá, no Parque Madureira, em 
Padre Miguel, na Penha, em Bangu, 
em Nova Brasília e em Triagem.

Para participar é muito simples: 
basta fazer o cadastro no portal da 

nave (www.pracadoconhecimento.
org.br) e criar um login que per-
mitirá o acesso a qualquer uma 
das oito unidades. Depois disto, é 
possível se inscrever em cursos e 
oficinas, bem como participar dos 
concursos oferecidos nas naves e 
até receber prêmios.

As naves funcionam de  
terça-feira a sábado, das 9 h às 21 
h, e, aos domingos, das 9:30 h às 
16:30 h.

A unidade visitada pelo TCM 
funciona na Praça Nossa Senhora 
da Apresentação, Irajá/RJ. 

http://www.pracadoconhecimento.org.br
http://www.pracadoconhecimento.org.br
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Com obras iniciadas 
há dois anos, o Novo 
Elevado do Joá começa 
a ganhar forma e provo-

ca o aumento da torcida dos mo-
toristas que passam por ali, para 
que logo fique pronto. O projeto 
saiu do papel após cerca de quatro 

Novo Elevado do Joá 
promete resolver 
engarrafamentos entre 
Barra e S. Conrado

décadas de construção da via que 
liga a Barra a São Conrado e pro-
mete melhorar o fluxo do trânsito 
que já, há muito tempo, provoca 
constantes engarrafamentos du-
rante o dia naquela região.

O final das obras está previsto 
para as vésperas das Olimpíadas 

do Rio. Estão sendo construídas 
mais duas faixas de rolamento, 
outros dois túneis, um elevado, 
um viaduto, uma ponte e uma ci-
clovia. O projeto começa com o 
alargamento da pista já existente, 
próxima à igreja de São Conrado, 
continua com a construção de um 
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novo viaduto para acesso ao novo 
Túnel do Pepino, desembocando 
no Joá e integrando-se, de forma 
paralela, ao Elevado das Bandeiras. 
Já na Barra da Tijuca, haverá alar-
gamento de via até a Ponte da 
Joatinga, ampliando esta para seis 

pistas de rolamento. A Avenida 
Ministro Ivan Lins também rece-
berá ampliação até o último trecho 
da obra.

A nova ciclovia começará no 
calçadão da praia de São Conrado, 
próximo ao campo de pouso de 

asa-delta, acessará o túnel no sen-
tido Barra e continuará sempre ao 
lado do mar até descer à Praia dos 
Amores. Com ela, serão, ao todo, 
3.100 metros de ciclovia ininter-
rupta, de São Conrado ao Recreio 
dos Bandeirantes. 



r
io

 D
E

 J
A

N
E

ir
o

40 Junho de 2015 • Nº 61 • Revista TCMRJ

O Rio de Janeiro vai abri-
gar o maior aquário 
marinho da América 
do Sul. Com 22 mil m² 

de área construída, cinco andares 
e tanques com painéis de acrílico 
transparente que somam 4,5 mi-
lhões de litros de água, o AquaRio 
integra-se ao plano de revitalização 
da Zona Portuária junto a outros 
projetos como o Museu de Arte 
do Rio e o Museu do Amanhã. 
O Aquário Marinho do Rio de 
Janeiro ocupará o antigo prédio 
CIBRAZEM (Companhia Brasileira 
de Armazenamento), ao lado da re-
cém construída Via Binário, sendo 
de fácil acesso por meio de trans-
porte público ou pessoal. 

O AquaRio conta com o patro-
cínio da Coca-Cola, o apoio da pre-
feitura do Rio de Janeiro e a parceria 
estratégica das empresas Cataratas, 
Esfeco e Bel-Tour. Com as obras já 
iniciadas e lideradas pela Kreimer 
Engenharia, que preservará a 

AquaRio será o maior 
aquário da América do Sul

estrutura do antigo prédio, a inau-
guração do espaço está prevista 
para o primeiro trimestre de 2016.

Idealizado pelo biólogo mari-
nho Marcelo Szpilman, o AquaRio 
reunirá cerca de oito mil animais de 
350 espécies diferentes. O público 
poderá visitar os 28 tanques e ter a 
oportunidade de ver mais de perto 
tubarões e peixes das mais variadas 
espécies. Além disto, o visitante po-
derá interagir com alguns animais 
nos chamados tanques de toque, 
enquanto no Recinto Oceânico e 
de Mergulho, uma atividade à par-
te oferecerá a oportunidade de par-
ticipar de um mergulho real com 
peixes, raias e tubarões. Outras 
atrações inéditas como o Aquário 
Virtual – que por meio de tecno-
logias inovadoras e total interativi-
dade permitirá ao visitante acesso 
ao real e ao virtual ao mesmo tem-
po – e o Museu de Ciências – com 
exposições permanentes e tempo-
rárias sobre os mais variados temas 

relacionados ao ambiente marinho 
e aquático – fazem do AquaRio 
um programa familiar, educativo e 
prazeroso.

Uma parceria com o Departa-
mento de Biologia Marinha da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) tornou possível a criação do 
Centro de Pesquisas Científicas, que 
objetiva o desenvolvimento de estu-
dos e o gerenciamento educacional 
de alunos e estagiários no aquário, 
criando novas oportunidades de 
pesquisa da vida marinha. Também 
será criado um Centro de Conserva-
ção da Biodiversidade com a função 
de preservar animais com risco de 
extinção, reproduzindo-os em ca-
tiveiro para posterior reintrodução 
em seu habitat natural.

A responsabilidade com o meio 
ambiente é também uma forte 
preocupação do AquaRio. Neste 
sentido, um Centro de Educação 
Ambiental promoverá eventos 
e programas para aproximar as 

Foto: Divulgação
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pessoas dos animais e ecossis-
temas marinhos e fortalecer a 
consciência da preservação e da 
sustentabilidade.

A expectativa é de que, quan-
do aberto para visitação pública, o 
AquaRio receba de quatro a cinco 
mil visitantes por dia, representan-
do um novo ponto turístico para a 
cidade do Rio de Janeiro. O aquário 
funcionará todos os dias, de 9 às 18 
horas, e contará também com espa-
ços dedicados a lojas, cafés, restau-
rantes e lanchonetes, para oferecer 
mais comodidade ao público.

O Aquário Marinho do 
Rio de Janeiro

O Aquário Marinho do Rio 
de Janeiro, ou AquaRio, será um 
equipamento moderno e multi-
funcional de lazer, entretenimen-
to, cultura, pesquisa, conservação 
e educação ambiental que criará a 
oportunidade da cidade do Rio de 
Janeiro oferecer a visitação de um 
espaço único com atrações e tecno-
logias inovadoras ainda não vistas 
no Brasil.

Direção e 
Responsabilidade 
Técnica

A concepção e responsabi-
lidade técnica do projeto é do 
reconhecido biólogo marinho 
Marcelo Szpilman, diretor-pre-
sidente do AquaRio. Com res-
peitada atuação na área de meio 
ambiente há mais de 20 anos, 
Marcelo Szpilman é também 
autor de cinco livros sobre se-
res marinhos, peixes e tubarões, 
membro do Conselho da Cidade 
do Rio de Janeiro (área de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade) e 
colunista da Rádio SulAmérica 
Paradiso FM 95,7 com o boletim 
ECO PARADISO sobre meio am-
biente e sustentabilidade.

Estruturação Técnica e 
Financeira e Construção

O AquaRio é o único empre-
endimento de lazer e cultural do 
Porto Maravilha viabilizado com 
recursos integralmente privados. 
A Kreimer Engenharia, empresa 
carioca com 49 anos de experiên-
cia em empreendimentos comple-
xos, e especializada em obras co-
merciais e de entretenimento, foi 
a empresa que assumiu o desafio 
de viabilizá-lo em 2008. Com um 
cuidadoso trabalho de estrutura-
ção financeira e técnica, viabilizou 
as fases preliminares e criou o am-
biente técnico comercial adequado 
para o AquaRio sair do papel. Após 
a viabilização do empreendimento, 
assumiu a gestão dos projetos téc-
nicos e a construção do complexo 
que será inaugurado em 2015.

Realização
O AquaRio foi concebido pelo 

Instituto Museu Aquário Marinho 
do Rio de Janeiro, entidade 100% 
carioca, criada em 2006 especifica-
mente para capitanear a implanta-
ção e operação de um aquário ma-
rinho no Rio de Janeiro.

O AquaRio conta ainda com 
a viabilização e parceria estraté-
gica de Cataratas do Iguaçu S/A, 
empresa que trabalha em parceria 
com o ICMBIO na administração 
da visitação dos espaços de uso 
público concessionados do Parque 
Nacional do Iguaçu, em Foz do 

Iguaçu (desde 1999), do Parque 
Nacional Marinho de Fernando de 
Noronha, em Pernambuco (desde 
2010), e do Parque Nacional da 
Tijuca, no Rio de Janeiro (desde 
2012); Esfeco Ltda, especializa-
da em ferrovias e arrendatária da 
Estrada de Ferro do Corcovado 
(Trem do Corcovado) desde 1984; 
e Bel-Tour turismo e transporte 
Ltda, especializada em transporte 
rodoviário, operando desde 1963, 
e permissionária do ICMBIO des-
de 2007. As três empresas são ain-
da concessionárias do Complexo 
Paineiras-Corcovado desde 2012 
(em obras com inauguração pre-
vista para 2015).

Outros Parceiros
Titular da Alhora Arquitetos 

Associados, Alcides Horacio 
Azevedo está à frente da concep-
ção e desenvolvimento do projeto 
arquitetônico.

A cargo da comunicação e 
marketing está a Prole. O AquaRio 
conta ainda com a parceria da em-
presa Ydreams, especializada em 
soluções tecnológicas e responsável 
pelo projeto conceitual e experiên-
cias interativas do aquário virtual 
do AquaRio.

Patrocínio e Apoio
A Coca-Cola é a primeira grande 

empresa patrocinadora do AquaRio, 
que também conta com o apoio da 
prefeitura do Rio de Janeiro.  

Foto: Divulgação
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Odeon retorna  
à cena carioca
Após investimento de R$ 1,5 milhão na sua reforma, cinema reabre como centro cultural e traz de volta os 
saudosos lanterninhas

Com estilo eclético em que predomina o neoclássico, o odeon foi inaugurado em 1926. 
Pioneiro da Cinelândia, ele também foi o último da região a funcionar regularmente. 

O Cine Odeon voltou a mo-
vimentar a Cinelândia, 
no Centro do Rio. Depois 
de quatro meses de re-

forma, o espaço foi reaberto comple-
tamente renovado, e abriga o Centro 
Cultural Luiz Severiano Ribeiro, em 
homenagem ao fundador e proprie-
tário do imóvel. O novo cinema tem 
Sérgio Sá Leitão, ex-secretário muni-
cipal de Cultura do Rio, como dire-
tor de programação.

“Já há algum tempo estávamos 
amadurecendo a ideia de criar um 
centro cultural para levar mais cul-
tura a todas as pessoas, por meio 
da multiplicidade de conteúdos do 
cinema. A reabertura do Odeon foi 
um pedido do público. Ícone na 
Cinelândia, o cinema tem um valor 
histórico para o Rio e, por isso, inves-
timos R$ 1,5 milhão na sua revitali-
zação. É o nosso presente aos cario-
cas pelos 450 anos da nossa cidade”, 
comentou Luiz Severiano Ribeiro.

Como centro cultural, o Odeon 
terá uma programação diversifica-
da, que alternará a exibição de filmes 
e outros conteúdos audiovisuais, 
como shows, ballets e óperas, com 
a realização de cursos, palestras e 
eventos culturais. Também estão 
sendo firmadas diversas parcerias 
de promoção e conteúdo, com ins-
tituições como a PUC Rio, o IETV, 
a UFF, entre outras. Além disso, o 
espaço voltará a sediar festivais e 
mostras de cinema, como o Anima 
Mundi e o Festival Varilux, e será 
palco de ações sociais com o objetivo 
de democratizar o acesso ao cinema.

“A programação do Odeon será 
formada, sobretudo, por filmes re-
levantes culturalmente, nacionais 
e internacionais, e por conteúdos 
diferenciados. Teremos muitas 
sessões-evento, com debates e pre-
sença de diretores e elenco, além de 
mostras próprias e de terceiros. Ele 
não será apenas mais um cinema. 
Terá uma programação diferen-
ciada, capaz de agradar a muitos 
públicos e gostos”, disse  Sérgio 
Sá Leitão, diretor de programação.

A reforma do espaço incluiu a 
restauração da fachada e do inte-
rior, respeitando o projeto arqui-
tetônico original, além de uma re-
visão geral dos sistemas hidráulico 
e elétrico, e da recuperação do re-
vestimento interior. A revitalização 

abrangeu também a troca da tela, 
do sistema de refrigeração de ar 
e a implementação de um novo 
equipamento de projeção digital e 
de som. O letreiro também foi re-
cuperado, assim como o lustre do 
interior, e a capacidade de público 
manteve os seus 550 lugares.

A reabertura do Odeon tam-
bém marca a volta dos lanterni-
nhas, profissionais que auxiliavam 
o público nas sessões dos antigos 
cinemas, que não contavam com 
iluminação nos degraus. Os novos 
lanterninhas do Odeon terão uni-
formes inspirados no que era usado 
na época da inauguração, em 1926. 
A comunicação visual também foi 
inspirada na  Belle Époque  dos ci-
nemas da Cinelândia.  
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Reconhecida como a “or-
questra da cidade”, a 
Orquestra Sinfônica 
Brasileira encerra em 

julho uma série de concertos rea-
lizados para celebrar os 450 anos 
do Rio, contemplando obras de 
compositores cariocas ou que têm 
forte ligação com a cidade. Mas a 

OSB sensibiliza plateias, 
unindo o Centro à  
Zona Oeste

Foto: Cícero rodrigues

temporada segue ao longo deste 
ano com apresentações na Cidade 
das Artes, no Teatro Municipal e 
na Sala Cecília Meireles, unindo 
o Centro da cidade à Zona Oeste 
através da boa música.

Este ano a OSB comemora 75 
anos de existência exalando jovialida-
de no seu desejo de sensibilizar novas 

plateias, seja diversificando seu re-
pertório com produções contempo-
râneas, seja incentivando jovens ta-
lentos. Sediada na Cidade das Artes, 
projeto impressionante do arquiteto 
francês Christian Portzamparc, o 
conjunto sinfônico é composto por 
98 músicos e tem, à sua frente, o ma-
estro Roberto Minczuk.  
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Série Especial rio 450 ANoS
CiDADE DAS ArTES

04 de julho | Sábado - 16h 
Lee Mills, regência 
Daniel Guedes, violino 

HEITOR VILLA-LOBOS Martírio dos insetos
HENRIQUE OSWALD Concerto para violino
EDINO KRIEGER Canticum Naturale
FRANCISCO MIGNONE Festa nas Igrejas

SÉRIES DE ASSINATURA

Série TurmALiNA | Theatro municipal do rio de Janeiro
Série ESmErALDA | Cidade das Artes
12 de setembro | Sábado - 16h | Theatro Municipal
13 de setembro | Domingo - 18h |Cidade das Artes
Jean-Philippe Collard, piano 
Roberto Minczuk, regência 

FRANCISCO BRAGA Insônia
SERGEI RACHMANINOFF Concerto para piano nº 1 
em fá sustenido menor, Op. 1 
CAMILLE SAINT-SÄENS Concerto para piano nº 5 
em Fá maior, Op. 103 – “Egípcio”

14 de novembro | Sábado – 16h | Theatro Municipal
15 de novembro | Domingo – 18h | Cidade das Artes
Conrad Tao, piano 
Lee Mills, regência 

CONRAD TAO Pángü
ESTREIA LATINO-AMERICANA
DMITRI SHOSTAKOVICH Sinfonia nº 1 em fá 
menor, Op. 10
SERGEI PROKOFIEV Concerto para piano nº 3 em 
Dó maior, Op. 26

Série ToPáZio | Theatro municipal do rio de Janeiro
Série ruBi | Cidade das Artes
26 de agosto | Quarta - 21h | Cidade das Artes
27 de agosto | Quinta - 20h | Theatro Municipal
Frédéric Chaslin, regência
ESTREIA BRASILEIRA

TEMPORADA 2015
Orquestra Sinfônica Brasileira

FRÉDÉRIC CHASLIN O Morro dos Ventos Uivantes 
Dança Cigana | ESTREIA BRASILEIRA
PIOTR TCHAIKOVSKY Sinfonia nº 2 em dó menor, 
Op. 17 – “Pequena Rússia”
HECTOR BERLIOZ Sinfonia Fantástica, Op. 14

28 de outubro | Quarta - 21h | Cidade das Artes
29 de outubro | Quinta - 20h | Theatro Municipal
Robert Spano, regência
ESTREIA BRASILEIRA

JOHN CORIGLIANO Elegia para Orquestra 
JEAN SIBELIUS Sinfonia nº 6 em ré menor, Op. 104 | 
150 ANOS DE NASCIMENTO
BÉLA BARTÓK Concerto para Orquestra, Sz. 116

Série AmETiSTA | Theatro municipal do rio de Janeiro
08 de agosto | Sábado - 20h
Concerto comemorativo de 75 anos da OSB
Roberto Minczuk, regência 
Arnaldo Cohen, piano 

AARON COPLAND Fanfarra para o Homem Comum
HEITOR VILLA-LOBOS Mômoprecóce, fantasia 
para piano e orquestra, A240
LUDWIG VAN BEETHOVEN Sinfonia nº 3 em Si be-
mol Maior, Op. 55 - “Heroica”

17 de outubro | Sábado - 20h
Roberto Minczuk, regência 
Pinchas Zukerman, violino 
Amanda Forsyth, violoncelo 

CAMILLE SAINT-SÄENS A Musa e o Poeta, Op. 132
JOHANNES BRAHMS Concerto para violino e vio-
loncelo em lá menor, Op. 102 - “Concerto Duplo”
PIOTR TCHAIKOVSKY Sinfonia nº 4 em fá menor, Op. 
36

Série SAFirA | Cidade das Artes
25 de julho | Sábado 20h
Roberto Minczuk, regência 
Luíz Fïlíp, violino 

WOLFGANG AMADEUS MOZART Concerto para 
violino nº 5 em Lá maior, KV 219 - “Turco”
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ANTON BRUCKNER Sinfonia nº 8 em dó menor  
CICLO BRUCKNER

03 de outubro | Sábado - 20h
Pinchas Zukerman, regência e violino 
Amanda Forsyth, violoncelo 

WOLFGANG AMADEUS MOZART Abertura da 
ópera A Flauta Mágica, KV.620 
ANTONÍN DVORÁK Da Floresta da Boêmia, Op. 68 
V. Bosque Silencioso para violoncelo e orquestra
MAX BRUCH Adágio sobre Melodias Célticas
WOLFGANG AMADEUS MOZART Concerto para 
violino nº 3 em Sol maior, KV.216 – “Strassburg”
ANTONÍN DVORÁK Sinfonia nº 8 em Sol maior, Op. 88

28 de novembro | Sábado - 20h
Roberto Minczuk, regência 
Daniel Müller-Schott, violoncelo
ESTREIA CARIOCA

PIOTR TCHAIKOVSKY Francesca da Rimini, Op. 32
MAX BRUCH Kol Nidrei, Op. 47
ANDRÉ PREVIN Concerto para violoncelo
ESTREIA LATINO-AMERICANA
IGOR STRAVINSKY O Pássaro de Fogo – Suíte de 
1919

Série oSB NA SALA | Sala Cecília meireles
12 de agosto | Quarta - 20h
Lee Mills, regência 
Break of Reality 
ESTREIA CARIOCA

CHARLES IVES A Pergunta Não Respondida
JOHN ADAMS Nixon na China | O Presidente Dança, 
Foxtrot para Orquestra
PATRICK LAIRD Concerto para o Break of Reality e 
Orquestra | ESTREIA LATINO-AMERICANA
ANTONÍN DVORÁK Sinfonia nº 9 em mi menor, Op. 
96 - “Do Novo Mundo”. 

21 de agosto | Sexta - 20h
Lee Mills, regência 
Simone Porter, violino
ESTREIA LATINO-AMERICANA

JEAN SIBELIUS Suíte de A Festa de Baltazar, Op. 51 
HOMENAGEM AOS 150 ANOS DE NASCIMENTO 
DO COMPOSITOR

SAMUEL BARBER Concerto para violino, Op. 14 
(SOLO Simone Porter)
RODRIGO CICCHELLI Esboço de Psyché | ESTREIA 
MUNDIAL
LUDWIG VAN BEETHOVEN Sinfonia nº 4 em Si be-
mol maior, Op. 60

09 de outubro| Sexta - 20h
Lee Mills, regência 
Smetana Trio 

JOCY DE OLIVEIRA Esferas Rítmicas – Versão 
Orquestral | ESTREIA MUNDIAL 
IGOR STRAVINSKY Suíte Pulcinella
LUDWIG VAN BEETHOVEN Concerto para violino, 
violoncelo e piano em Dó maior, Op. 56

11 de novembro | Quarta - 20h
Lee Mills, regência 
Daria Kiseleva, piano  
VENCEDORA DO IV CONCURSO INTERNACIONAL 
BNDES DE PIANO DO RIO DE JANEIRO 

FRANZ LISZT Dança da Morte (Totentanz)
FRANZ LISZT Fantasia Húngara (SOLO Daria 
Kiseleva)
ROBERT SCHUMANN Sinfonia nº 3 em Mi bemol 
maior, Op. 97 - “Rhenish”
09 de dezembro | Quarta - 20h
Lee Mills, regência 
Daniel Auner, violino 
ESTREIA CARIOCA

GYÖRGY LIGETI Ramificações 
MICHAEL MCLEAN Elementos
ESTREIA BRASILEIRA (SOLO Violino)
RALPH VAUGHAN WILLIAMS Fantasia sobre um 
tema de Thomas Tallis
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Série de CÂmArA | Cidade das Artes
Teatro de Câmara 
Terças - 21h
14 de julho
11 de agosto
15 de setembro
13 de outubro
10 de novembro
08 de dezembro

Série CoNCErToS DA JuVENTuDE
Theatro municipal do rio de Janeiro 
Domingos - 11h30 | integrando a série trajetórias do 
Theatro Municipal
09 de agosto
27 de setembro
18 de outubro

Cidade das Artes | Grande Sala
Domingos - 11h

17 de maio
05 de julho
26 de julho
02 de agosto
04 de outubro
22 de novembro
29 de novembro

Cidade das Artes | Teatro de Câmara
Sábados - 16h

11 de julho
22 de agosto
19 de setembro
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Engenheiro especialista em 
transporte e professor con-
vidado da Universidade 
de Paris, Altair Torres, 

em entrevista à Revista do TCMRJ, 
faz uma avaliação sobre os BRT’s 
implantados no Rio - tema de sua 
tese de doutorado - e o futuro dos 
transportes na cidade. 

rEViSTA Do TCmrJ - Qual a 
situação do BrT atualmente na 
cidade do rio de Janeiro?  

O Bus Rapid Transit - BRT - é 
uma sigla que foi adotada pela prefei-
tura do Rio de Janeiro para definir um 
sistema com ônibus em corredor se-
gregado e algumas tecnologias antes 
adotadas apenas por veículos sobre 
trilhos (centro de controle, estação 
fechada, via exclusiva, tickets eletrôni-
cos etc). Com relação ao número de 
carros, estações e bairros beneficia-
dos, de acordo com o site http://www.
brtrio.com, o BRT Transoeste é o pri-
meiro corredor expresso em operação 
no Rio de Janeiro, e, em sua primeira 
fase, já conta com 56 km, conectando 
o Terminal Alvorada a Santa Cruz e 
Campo Grande. Quando concluído, 
o Transoeste terá 63 km de extensão 
e 57 estações de BRT, além de três ter-
minais. A segunda fase, em um trecho 
de sete km, deve entrar em operação 
até 2016. O Transoeste já está integra-
do com o corredor Transcarioca, que 
o liga ao metrô, e, futuramente, terá a 
integração com o Transolímpica, ain-
da em implantação. O corredor ex-
presso Transcarioca liga o Terminal 
Alvorada, na Barra da Tijuca, ao 
Aeroporto Internacional Antônio 
Carlos Jobim, na Ilha do Governador; 

Transportes de massa 
em foco

um trajeto total de 39 km. Ao longo 
do percurso, são 47 estações e cin-
co terminais, beneficiando 320 mil 
passageiros com a interligação de 27 
bairros.

rEViSTA Do TCmrJ - A decisão 
pelo BrT na cidade do rio de 

Janeiro foi a mais acertada, com-
parada a outras possibilidades?

Dentro do contexto, o BRT era 
a solução mais indicada por im-
plantar um sistema de média ca-
pacidade (cerca de 10.000 pass/h/
sentido), com o menor custo, me-
nor tempo, menor dificuldade de 
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implantação, e a flexibilidade de 
poder ser substituído no futuro por 
um sistema de grande capacidade, 
como, por exemplo, o metrô.

rEViSTA Do TCmrJ - Quais 
critérios foram usados para a 
escolha do BrT, em função da 
realização da Copa do mundo e 
dos Jogos olímpicos?

Os critérios utilizados foram os 
mencionados acima, tendo em vis-
ta o prazo entre a decisão e a reali-
zação dos eventos em questão.

rEViSTA Do TCmrJ - Que van-
tagens e desvantagens decorre-
ram da decisão?

As vantagens são as menciona-
das nos critérios da decisão, aliadas 
aos interesses do setor privado, 
tendo em vista a sua experiência 
já acumulada durante décadas no 
modal rodoviário, além da existên-
cia, no Brasil, de representantes de 
chassis e fábricas de carrocerias. 

rEViSTA Do TCmrJ - Que as-
pectos políticos foram levados 
em conta para a implantação 
do BrT?

O único aspecto político que 
se pode constatar é a decisão da 
implantação do sistema dentro 
do prazo de realização da Copa 
do Mundo e dos Jogos Olímpicos, 
como já mencionado.

rEViSTA Do TCmrJ - Como 
funcionam os BrT’s de outras 
cidades do mundo, como a 
França, Colômbia e Chile?

Na Colômbia, o sistema 
Transmilênio funciona muito bem; 
no Chile, o Transantiago não fun-
ciona no mesmo nível de serviço; e, 
na França, a tradição da utilização 
do transporte sobre trilhos de mé-
dia capacidade (bondes e VLT’s) só 
apresentou mudança no sistema de 

Nantes, onde, em uma das etapas do 
programa de transportes, se substi-
tuiu o Veículo Leve sobre Trilhos 
(VLT) por uma linha de BRT.

rEViSTA Do TCmrJ - Atual-
mente, no corredor, circulam em 
média 17 mil passageiros por 
hora/sentido nos horários de rush. 
Esta situação é a ideal? 

Como já foi dito, existem três 
corredores em operação e a média de 
17mil passageiros por hora/sentido 
não foi alcançada, mesmo porque a 
frota ideal não foi ainda implantada 
em nenhum dos corredores.

rEViSTA Do TCmrJ - o BrT 
Transoeste, depois de apenas 
três anos de operação, já está 
realmente em colapso? Existem 
soluções imediatas para os pro-
blemas (superlotação, travessia 
perigosa etc.)?

O BRT é um sistema de média 
capacidade adequado ao longo de 
um certo tempo, quando será fatal-
mente substituído por um sistema 
de transporte de massa. Todavia, 
os corredores implantados pode-
riam estar atendendo melhor a 
população, se tivessem maior fro-
ta, melhor sinalização e travessias 
mais seguras.

rEViSTA Do TCmrJ - o mo-
delo de Curitiba, que serviu de 
inspiração ao BrT do rio, será 
substituído pouco a pouco pelo 
metrô. o senhor acredita que 
acontecerá o mesmo no rio? 
Quando?

Sim. Contudo, esta decisão de-
pende sempre da disponibilidade 
de recursos e da vontade política 
dos dirigentes. 

rEViSTA Do TCmrJ - real-
mente, “BrT é o futuro; metrô é 
o passado”, como afirma Jaime 

Lerner, arquiteto e urbanista, que 
há 40 anos implantou o Bus Ra-
pid Transit (BrT) em Curitiba?

Não obstante o grande respei-
to que tenho pelo arquiteto Jaime 
Lerner, acredito que a afirmação 
tenha mais um efeito de marketing 
do que convicção.

rEViSTA Do TCmrJ - Em que 
aspectos o Veículo Leve sobre 
Trilhos carioca pode melhorar 
a mobilidade urbana no centro 
do rio?

O VLT, assim como o BRT, 
poderia melhorar a mobilidade ur-
bana no centro do Rio, mas a esco-
lha depende de diversos aspectos, 
como “imagem de marca da cida-
de”, parcerias possíveis e tipo de 
traçado.

rEViSTA Do TCmrJ - Segundo 
pesquisa elaborada pela empre-
sa holandesa de tecnologia de 
transporte TomTom, que anali-
sou o trânsito em 146 grandes 
cidades do planeta a partir de 
dados de GPS e de aplicativos 
de celulares que usam sua téc-
nica, o rio ocupa a terceira co-
locação no ranking das cidades 
mais congestionadas do mun-
do, quando analisado o tráfego 
de veículos durante todo o dia. 
Existem expectativas da cidade 
do rio melhorar essa posição na 
pesquisa? 
Em primeiro lugar, não tenho co-
nhecimento da pesquisa. Por outro 
lado, os resultados de levantamen-
tos e contagens em transportes 
“carregam” sempre vários aspectos 
subjetivos e não acredito que o Rio 
de Janeiro esteja classificado, em 
termos de tráfego, em posição pior 
que algumas cidades da Ásia Seten-
trional, África e, mesmo, cidades 
como São Paulo e outras da Amé-
rica do Sul.   
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Moro no bairro da 
Abolição há 12 anos, 
em uma vila de ca-
sas, e estou mui-

to satisfeito em residir lá. Bairro 
com ruas tranquilas e arborizadas, 

Meu bairro, minha vida
local bem residencial, bom para 
criar os filhos.   

Abolição tem um vasto comér-
cio ao redor, como supermercados 
(Guanabara, Extra), bancos (Itaú, 
Bradesco, do Brasil), restaurantes 
tradicionais no bairro e na cida-
de, como o Tramelinha e o Barril 
8000. Como opção de entreteni-
mento, o bairro oferece a casa de 
shows Sambola; o clube River, 
onde jogo futebol com os amigos; 
e o Norte Shopping, onde minha 
filha e minha esposa, além de fa-
zerem compras, estudam sapatea-
do e fazem ginástica na academia. 
O Norte Shopping sedia, tam-
bém, inúmeros cinemas e o teatro 
Miguel Falabella. Temos ainda o 
Estádio Olímpico João Havelange, 
conhecido por Engenhão, pal-
co dos jogos pan-americanos de 
2007, local de realização de vários 
jogos do campeonato carioca e do 

brasileiro, e que deverá sediar os 
jogos das Olimpíadas de 2016 em 
nossa cidade. No bairro bem pró-
ximo de Del Castilho, encontra-
mos, também, o Shopping Nova 
América, um outro centro de com-
pras e diversão. 

A região, nos últimos anos, vem 
crescendo muito, com a construção 
de vários prédios e condomínios, 
devido à facilidade de acesso, ten-
do a Avenida Dom Hélder Câmara 
(antiga Avenida Suburbana) como 
principal via, com aproximada-
mente 10 km de extensão - a está-
tua do arcebispo que leva o nome 
da avenida encontra-se no Largo 
da Abolição. O bairro é, também, 
cortado pela Linha Amarela, via de 
ligação entre a Zona Norte e a Zona 
Oeste do Rio de Janeiro. 

Pelo conjunto da obra, estou 
satisfeito com minha escolha pelo 
bairro da Abolição.   

Sergio “China” Pereira de Jesus





centro:
beleza, inocência 
e alegria no caos



Obras para todos os lados 
não conseguem banir 
a majestade desta parte 
do Rio. Estão ali, resi-

lientes, os prédios e logradouros de 
tempos coloniais e imperiais que 
conferem um ar aprazível em meio 
à pressa e aos barulhos urbanos. 
Naturalmente, convivem com in-
sólitas mercadorias ambulantes que 
deixam escapar um traço inocente 
no cenário buliçoso, onde as pessoas 
podem ainda ter a alegria de repartir 
uma boa mesa da gastronomia típi-
ca oferecida pelos inúmeros bares e 
restaurantes dali. Não há outro lugar 
assim que traduza tão fielmente o 
espírito carioca. Confira as fotos de 
Alexandre Freitas, com a produção 
de Andrea Macedo.
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Antonio Roque Citadini
Conselheiro decano do TCE/SP

Em maio de 2015 a Lei de Responsabilidade Fiscal 
completou 15 anos de vigência, e sua aplicação, espe-
cialmente no Estado de São Paulo, tem-se mostrado 
com total êxito, merecendo, nisto, elogios a atuação 

firme que o Tribunal de Contas do Estado lhe emprestou desde 
seu início. Foi uma lei que para muitos não teria sucesso, ou 
“não pegaria”, como diziam.

Isto justifica a contrariedade que se registrou, no início, de 
grande parte de políticos, agentes públicos, tanto que se tem, 
inclusive, o ajuizamento de uma ação direta de inconstitucio-
nalidade por parte de partidos políticos que à época faziam 
oposição ao governo. Tal ação ainda pende de julgamento no 
e. Supremo Tribunal Federal.

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo entendeu 
desde logo a importância de suas regras para o controle ex-
terno e não mediu esforços – tanto por seus conselheiros, 
quanto pela área técnica – para agir, elaborando estudos que 
resultaram na emissão de manuais normativos para discipli-
nar a sua aplicação e estabelecer cronograma de atendimen-
to por parte do estado e dos municípios jurisdicionados, 
acenando com a possibilidade de sanções aos faltosos.

Muito fez o tribunal, de lá a esta data, para acompanhar 
algumas modificações e aperfeiçoar o sistema então es-
tabelecido, podendo-se dizer que hoje se tem um perfeito 
entrosamento do órgão de controle externo com os entes 
fiscalizados, tanto do estado quanto dos 644 municípios 
jurisdicionados.

Nota-se que também em outros estados foi de vital im-
portância para o êxito da lei a atuação dos tribunais de con-
tas, como órgãos de controle externo.

Conquanto o êxito lamenta-se que suas regras quanto 
ao limite para endividamento não sejam, ainda, impostas 
à União, fato que deixa incompleto o tripé: União, estados 
e municípios. Não se pode aceitar que as rígidas regras sejam 
somente aplicáveis aos estados federados, e se possa deixar, a 
União, à vontade para se endividar.

Com 15 anos, LRF precisa estipular 
limites de endividamento da União

Há notícia de projetos em tramitação há anos no parla-
mento para estipular o limite de endividamento da União, 
ponto importante para a boa gestão pública, porém, que fere 
os interesses do executivo federal.

Tem-se, ainda, como motivo de estranheza e até triste-
za o esforço feito por grupos interessados na flexibilização 
das regras existentes para os estados e municípios, apesar do 
bom resultado que se pode contabilizar em todas as unida-
des da federação.

Há notícia de aprovação, por comissão do Senado 
da República, de projeto que abrirá brecha para que es-
tados e municípios descumpridores das regras da Lei de 
Responsabilidade Fiscal possam vir a obter empréstimos 
e assim elevarem seu endividamento. Isto vem na con-
tramão dos bons frutos até agora colhidos pela aplicação 
da lei e é um desestímulo aos gestores que se preocupam 
em efetivamente cumprir seu papel, a exemplo do cida-
dão que honra seus compromissos com o fisco e depois 
se vê surpreendido com leis de anistia privilegiando os 
inadimplentes. É um desalento e um convite para também 
inadimplirem.

Neste aniversário, bom seria que o governo e o parlamen-
to atentassem para a necessidade de regulamentar os disposi-
tivos que ainda não o foram, e, especialmente a regulamenta-
ção que imporá também à União limite para endividamento. 
Aí ter-se-ia completada a formação do tripé: União-estados-
municípios e um tratamento isonômico.

Por fim, o êxito alcançado com a aplicação da Lei de 
Responsabilidade Fiscal justifica que suas regras sejam aper-
feiçoadas, no que couber, mas sempre exigidas, e nunca 
flexibilizadas.

Seus bons resultados deveriam ser alvo de exemplo a ser 
seguido por outros países, como o que de fato é: um bom 
produto de exportação.

 (Publicado originalmente pela Atricon, 
em maio de 2015)
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Alexandre Manir Figueiredo Sarquis 
integrante da Diretoria da Associação dos 
membros dos Tribunais de Contas do Brasil

Há uma comissão debatendo alterações à Lei 
de Licitações na Câmara dos Deputados. 
Isso ocorre apesar do resultado de outra 
comissão conduzida pelo Senado federal 

e de suas conclusões. Em muitas formas o momento 
relembra aquele que levou à edição da Lei n.8.666/93: 
nas circunstâncias históricas, na contraposição entre 
as câmaras do Congresso, nos grupos de pressão que 
fazem a interlocução e nas ideias que ventilam.

A aquisição de bens e serviços, que todos os cidadãos 
conduzem despreocupadamente, é agravada pelo respeito à 
licitação quando uma das partes é a administração pública. 
É de todo apropriado que se siga algum tipo de solenidade. 
Quando um cidadão adquire ou vende algo com o seu pró-
prio dinheiro, acumula os papéis de decisor e de prejudica-
do pelas desvantagens do negócio.

Com a coisa pública não é assim, e, o que pode ser mais 
grave, se para cada desvantagem corresponde uma vantagem 
igual e oposta, parte dela poderia ser canalizada por dissimu-
lados meios de volta ao próprio gestor. A formalidade é uma 
linha de defesa de que dispõe o administrador para contradi-
tar especulações maliciosas, e é tão mais convincente quanto 
mais adstringente é o limite a ele imposto.

O estatuto então foi imaginado como uma posologia cuja 
observância, guardada pelos tribunais de contas, surtiria con-
tratações idôneas, sendo irrelevante a honestidade do sujeito 
promotor. Afiança-se o procedimento, não a pessoa.

Seus 126 artigos, entretanto, são descritos como um ple-
xo intrincado de normas de enorme densidade, com inter-
pretações criptográficas e intenções veladas, não expressas, 
insinuadas. Vai por terra uma primeira reclamação sobre a 
atual lei, a de que seria um texto minudente. Se assim fosse, 
não daria azo a qualquer rotina interpretativa.

Quais são as outras reclamações que justificam a exis-
tência de dezenas de propostas de mudança em tramitação 
e duas comissões especiais para reforma? Vou tentar enqua-
drar as alegações em um esquema.

1) Em países com níveis menores de corrupção, as leis são 
mais permissivas.

Bem, pergunto-me qual a relação de causalidade aqui. 
Alguns parecem insinuar que leis mais permissivas reduzem 
a corrupção, mas tenho firme convicção de que se trata do 

Lei de Licitações sob o alvo de críticas
contrário, ou seja, que a percepção de pouca corrupção permi-
te despreocupação na mente do legislador. Outros subenten-
dem que o nível de formalidade não é maneira de resguardar a 
importância da coisa negociada, mas aí traem seu próprio dis-
curso, pois quando praticam ato que compromete naco mais 
substancial de seus próprios orçamentos, intuitivamente socor-
rem-se de mais cálculos, consultam familiares e advogados, re-
gistram instrumentos em cartório e tomam outras precauções.

2) A lei retarda o atendimento das urgências do Estado 
brasileiro.

De fato trata-se de uma longa sequência de expedientes 
acessórios à prática de um ato final. Segundo uma estatís-
tica disponível, uma concorrência de média complexidade 
toma cerca de 242 dias da opção de adquirir até a seleção da 
contratada. Em órgãos despreparados para comprar, muito 
mais tempo é necessário.

Quando se estuda o uso do tempo, no entanto, percebe-
se que grande parte dele é dedicada à elaboração de projetos 
e à busca de licenças ambientais, preparativos comandados 
por outras leis e resoluções. Não é justo debitar o tempo assim 
gasto na conta da “elaboração do edital”. Tenho certeza que 
uma medida de tempo apurada a partir de um projeto básico 
apropriado e com uma locação ambientalmente desembaraça-
da resultaria em três meses ou menos de espera.

O caso dos pequenos municípios brasileiros, nada obstan-
te, merece atenção especial da lei. Eles seriam beneficiados se 
fosse permitida maior integração, com consórcios de muni-
cípios, estados ou União disponibilizando sistemas de apre-
goamento, editais padrão juntamente com as notas técnicas 
jurídicas que os aprovem e servidores efetivos para aprego-
amento ou fiscalização dos contratos. Em último caso, a lei 
poderia mesmo autorizar que os entes maiores praticassem 
certas licitações pelos menores, por exemplo, permitindo a 
estes adesão a atas de registros de preços daqueles, desde que 
praticadas especificamente para este fim.

3) A primazia do critério “menor preço” é míope, uma vez 
que há uma infinidade de facetas da qualidade.

Dispensável dizer que “qualidade” é uma característica para 
a qual não existe régua no mundo das coisas. Ela é percebida pelo 
intelecto humano que, assim, atribui valor distinto para cada 
um. O senador Pedro Simon ponderou, nas discussões da Lei 
n. 8.6666/93, que “o melhor engenheiro, no critério subjetivo do 
administrador, acaba muitas vezes por ser seu melhor amigo”.

A parte da qualidade que, por alguma arte ou ciência, 
é objetiva e aferível, faz com que concordemos em uma 
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determinada ordenação das empresas. Assim equacionada, 
é possível traduzi-la em disposições de edital, seja nas espe-
cificações do objeto, seja empregando o critério “técnica e 
preço”, seja na adoção de margens de preferências para pe-
quenas empresas, produtos sustentáveis ou com conteúdo 
nacional, tudo bem dentro do escopo da lei.

4) A lei força a celebração de aditivos contratuais.
Aditivos são exigidos para evidenciar que o objeto ori-

ginalmente posto em disputa foi alterado. Não são proibi-
dos, embora sejam um constrangimento. São menos cau-
sas de problemas e mais sintomas deles. Há uma proposta, 
intitulada “contratação integrada”, que incumbe à própria 
contratada a elaboração do projeto básico e dificulta a ce-
lebração de aditivos. Realmente nesse caso eles perdem seu 
sentido, pois se cabe à própria contratada dizer o que ha-
via sido originalmente posto em disputa, não cabe que mais 
tarde alegue a alteração daquilo pretendendo beneficiar-se 
financeiramente. Não é boa ideia franquear este regime para 
todas as entidades nacionais, uma vez que é indispensável 
ter uma boa equipe de engenharia.

Quando a reclamação é acerca da informação, por sinal, mais 
informação tende a ser a solução. Há uma iniciativa do Instituto 
Rui Barbosa que pretende fornecer aos tribunais de contas a espe-
cificação de um sistema informatizado de controle de obras públi-
cas parcialmente baseado em um sistema já existente, no sistema 
“Geo-Obras”, que consiste na disponibilização via web de editais, 
contratos, aditivos, imagens georreferenciadas, arquivos de proje-
tos, planilhas de medição de obras de engenharia com a identifica-
ção daquelas paralisadas ou abandonadas.

5) A lei não garante que obras sejam concluídas.
Aqui, realmente, há grande campo para avanço. A opção 

da lei atual foi uma combinação de índices contábeis, exi-
gências de habilitações operacionais e fórmulas matemáticas 
para aferir a exequibilidade de propostas, que, reproduzindo 
em lei a engenharia econômica da época, tinham em mira 
afastar os supostos “aventureiros”. A técnica toda, no entan-
to, funcionou mais para restringir a competitividade do que 
para aumentar a saúde das avenças.

Reformas na lei poderiam, por exemplo, imputar os cus-
tos de um procedimento licitatório ou da execução de um 
contrato frustrados àquele que deu causa, seja declarando-o 
inidôneo para contratar até que promova o ressarcimento do 
erário, seja socorrendo-se da garantia prestada.

No primeiro caso, os obstáculos são três: ultrapassar a 
pessoa jurídica que importunou o certame para alcançar o 
seu controle societário e afiliações; existir um cadastro único 
de fácil consulta; e haver uma interpretação jurídica unifor-
me sobre o tema.

No segundo caso, ao mencionar a expressão “seguro” de 
maneira singela como opção de garantia, a lei subestimou a 
criatividade da indústria financeira na busca do significado 
mínimo para o instrumento. Existem hoje seguros cuja ex-
clusão de riscos é mais abrangente que todas as demais cláu-
sulas. Não são cobertos riscos trabalhistas e previdenciários, 
multas aplicadas pela contratante à contratada e há mesmo 
apólices que não toleram quaisquer descumprimentos con-
tratuais das partes, desabilitando o motivo básico que ense-
jaria o seu acionamento e deixando dúvidas quanto a haver, 
de fato, algo segurado.

6) O controle feito pelos tribunais de contas é muito severo.
A composição dos tribunais é egressa, na proporção de 

cinco para dois, de indicações políticas. Esse balanço dos 
universos político e técnico se observa em outros países da 
mesma tradição. François Hollande e Jacques Chirac, por 
exemplo, foram membros do tribunal de contas francês an-
tes de se tornarem presidentes.

Ainda assim, há administradores que alegam que os tri-
bunais fazem uma interpretação fundamentalista da lei e que 
paralisa licitações e contratos desnecessariamente. No ano 
de 2014, de um universo de dezenas de milhares de proce-
dimentos licitatórios, foram denunciados ao TCE-SP 1.669 
deles, tendo sido paralisados 789 tão somente.

Quando paralisados, a decisão que dá conta das altera-
ções necessárias é emitida em cerca de 22 dias. Essa mesma 
parcimônia se observa em outros tribunais.

O projeto de lei suplementar, no entanto, prevê severos 
obstáculos ao controle efetuado pelos tribunais de contas, 
criminalizando as condutas de oferecer representação e de 
determinar paralisação de obra em andamento. Licitantes 
e conselheiros acreditando proteger o erário poderiam aca-
bar na cadeia por isso. Parece contraditório aprovar uma lei 
anunciando, ao mesmo tempo, que buscar cumpri-la poderá 
resultar punição mais severa do que ignorá-la.

Enfim, é essa a balburdia de que se ocupará a comissão 
da Câmara que tem por missão decretar se a Lei n. 8.666/93 é 
boa ou não. Muitas discussões são simplesmente reedições do 
processo legislativo dos anos 90, tais como o tipo preço base, 
a contratação administrada, o tabelamento de preços de enge-
nharia e a famigerada capacidade técnico-operacional, vetada 
por duas vezes, mas, curiosamente, utilizada nas licitações do 
Brasil afora em um raro caso de veto que não “colou”.

Será necessário muito tirocínio para os integrantes da 
comissão, capitaneada pelo deputado Carlos Marun, a fim 
de que possam, por detrás de toda a gritaria, ouvir a tênue 
voz do interesse público.

 (Publicado originalmente pela Atricon, em maio de 2015)
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Qual é a sua obra? 
Qual é a sua heran-
ça? O seu legado? 
Que não estrague, 

não apodreça e não traga desa-
vença?” As questões sobre ética e 
gestão trazidas pelo filósofo e pro-
fessor titular da PUC de São Paulo 
marcaram a manhã do dia 09 de 
abril, quando teve início a 10ª 
edição do Congresso Brasileiro 
de Controle Interno e Externo, 
no Rio de Janeiro - Coninter. O 
evento, realizado pela consultoria 
de capacitação Jam Jurídica, teve 
o apoio do TCMRJ e reuniu mais 
de 200 servidores e gestores que 
atuam nos setores afins do tema 
“Governança e controle: pilares 
para excelência da administração 
pública”.

Coninter nacional: 
10ª edição

“ A mesa de abertura contou 
com as presenças do presidente 
do TCMRJ, Thiers Montebello; do 
conselheiro Antonio Carlos Flores 
de Moraes, coordenador científi-
co do congresso; do presidente da 
Atricon, Valdecir Pascoal; do dire-
tor da Jam Jurídica, André Araújo; 
e da palestrante Daniela Libório, 
que discorreu sobre as complexi-
dades que o gestor público local 
enfrenta em relação à governança 
do abastecimento de água, espe-
cialmente nas grandes cidades.

Na tarde do primeiro dia do 
evento, o desembargador do 
Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro, Cláudio Brandão de 
Oliveira, discutiu “Contratação 
direta: a questão do planeja-
mento e da governança”. Para o 

desembargador, a administração 
pública precisa tomar como desa-
fio, cada vez mais, aprimorar a es-
colha do contratado e o processo 
de acompanhamento da execução 
dos contratos. E salientou: “Fala-
se muito do ambiente democrá-
tico em que o Brasil vive, e esta 
democracia se materializa com 
a plena liberdade que nós temos 
de escolher quem vai nos gover-
nar. Só que a nossa sociedade está 
mudando e, hoje, a ideia de con-
viver com a democracia envolve 
não só o processo de escolha de 
quem vai nos governar mas, sim, 
a definição, pela sociedade, de 
como nós seremos administrados 
e governados”.

Em relação à contratação dire-
ta, Cláudio Brandão acredita que 

A 10ª edição do Coninter Nacional abriu começou seus trabalhos na manhã de 09 de abril
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é normalmente mal vista por falta 
de conhecimento: “Existe uma má 
vontade enorme com ela. Sabemos 
que os órgãos de controle normal-
mente ficam de olho nos processo 
de dispensa e de inexigibilida-
de; isto já não é muito bem visto. 
Quando, na verdade, quem traba-
lha com administração diretamen-
te sabe que não é desse modo. Às 
vezes, a contratação direta é a me-
lhor alternativa. É preciso traba-
lhar bem este tipo de contratação 
para que, num segundo momento, 
possamos mostrar para a socieda-
de que ela pode ser a melhor fer-
ramenta para atender ao interesse 
público, ressaltou Brandão”

Enquanto isso, na sala contígua 
ao salão principal do Coninter,  o 
especialista em contabilidade pú-
blica e responsabilidade fiscal, 
Diogo Duarte Barbosa, apresen-
tou o tema “Síntese das alterações 
na classificação da despesa para 
aquisição de materiais, software e 
serviços”.

Na sequência,  o minis-
tro do Tribunal de Contas da 
União, Augusto Nardes, falou 
sobre “Governança pública e o 

desenvolvimento nacional”. Para o 
ministro, devido ao momento atu-
al, “em que muitos municípios não 
estão cumprindo e não vão cum-
prir mais a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, um pacto político, um pacto 
pela governança e um pacto federa-
tivo são temas que o Brasil tem que 
agendar”.  

Nardes acredita que, se não 
houver uma melhoria da gover-
nança como um todo (estados, 
municípios e União, juntos), “as 

crises políticas vão continuar acon-
tecendo, porque as pessoas vão 
para as ruas por não haver a en-
trega de uma boa educação, nem 
segurança e, também, a entrega de 
uma boa estrutura de transportes 
nas estradas”. Para o ministro, me-
lhoramos em alguns aspectos: “(...) 
avançamos com os programas so-
ciais, mas muito aquém de dar re-
sultados efetivos para a sociedade, 
de transformar a sociedade. Mas, 
a  racionalização do gasto público 

o evento reuniu cerca de 200 pessoas que trabalham com os temas controle e governança

o coordenador científico da Jam Juridica e conselheiro do TCmrJ, Antonio Carlos 
Flores de moraes, mediou as perguntas e respostas, no final do 10º Coninter
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está na base do fortalecimento da 
democracia, da coordenação fede-
rativa e de uma reforma tributária 
e, tudo isto, converge para a gover-
nança. As consequências da perda 
da liderança política são a má go-
vernança e a perda de credibilida-
de. Há que haver três pactos: o po-
lítico, o pacto pela governança e o 
federativo”, resumiu Nardes.

“Licitação é meio, e não fim”. 
Assim começou a palestra do di-
rigente do TCU, Cláudio Sarian 
Altounian, inaugurando os traba-
lhos do segundo e último dia do 
10º Coninter Nacional.  “Licitação 
tem que ser vista como um pro-
cesso e, não, como um conjunto 
de ações individuais”, continuou o 
também professor, atentando para 
a importância da governança dos 
processos de seleção públicos.

Em seguida, outro assunto trata-
do naquela manhã foi a aplicação de 
sanções aos licitantes e contratados 
pelo Poder Público. Segundo o ad-
vogado da União, Ronny Charles, a 

sanção “não apenas pune, mas gera 
mais responsabilidade por parte 
das demais concorrentes”. “Os con-
flitos teóricos, práticos e decisórios, 
no entanto, são empecilhos que di-
ficultam a ação”, concluiu.

Na parte da tarde,  o advogado, 
mestre em Direito Público e  profes-
sor de Direito Administrativo, Jorge 
Jacoby Fernandes, discorreu sobre 

o tema “Normas relevantes sobre o 
controle da responsabilidade fun-
cional do ordenador de despesas”.  

No subtema “Controle interno 
e controle externo: qual é mais po-
deroso?”, Jorge Jacoby Fernandes 
ensina que, “a missão de corrigir e 
autotutelar-se, uma vez atingida, 
dispensa a ação do controle exter-
no. O objetivo da ação do controle, 
de forma integrada, tende a valori-
zar tanto o controle interno quan-
to o externo. O controle interno só 
cumpre seu verdadeiro papel co-
nhecendo bem a atuação do contro-
le externo, prevenindo a autoridade 
administrativa da ocorrência de 

irregularidades. Também por esse 
motivo, a leitura dos diários oficiais, 
o acompanhamento dos julgamen-
tos, e o travamento de relações en-
tre os agentes são importantes”. 

Em relação ao dever de comu-
nicar ao controle externo, segun-
do Jacoby Fernandes, “ o controle 
interno poderá, desde logo, levar o 
fato ao conhecimento do tribunal 
de contas ou, diante do receio de 
reprimenda por parte da autorida-
de interna, aguardar para manifes-
tação no momento da remessa das 
contas anuais”. Jacoby ressalta, ain-
da, que “a comunicação é exercício 
indeclinável de dever legal. Não 
havendo comunicação, estabele-
ce-se a corresponsabilidade: sem 
prejuízo das ações civis e criminais 
próprias; havendo dano ao erário, 
sucederá a imprescritibilidade do 
dever de reparação deste”.

Ao final da apresentação, Jacoby 
Fernandes apresentou números re-
lativos à atuação da Justiça brasilei-
ra: “o Brasil editou, entre dezembro 
de1988 e dezembro de 2012, cerca 
de quatro mil e duzentas normas. 
Em 2013, o Poder Judiciário brasi-
leiro consumiu R$ 61,6 bilhões de 
reais em despesas públicas e arre-
cadou R$ 34 bilhões; tem 16.429 
magistrados e 412.500 servidores; 
tramitaram 95,14 milhões de pro-
cessos, sendo que 70% já estavam 
em tramitação no início de 2013, 
ou seja, já nesse ano iniciaram-se 
28,3 milhões de casos novos”, fina-
lizou o professor Jacoby.

O evento reuniu controla-
dores, prefeitos, vereadores, se-
cretários, conselheiros, gestores 
públicos, servidores das áreas de 
planejamento, orçamento, finan-
ceira e contábil, além de auditores 
e técnicos de controle externo, or-
denadores de despesas, assessores 
jurídicos e membros de comissões 
de licitação.  

o professor e filósofo Sergio mario Cortella motivou a plateia durante uma hora e 
meia com indagações profundas sobre ética, vida e morte
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A equipe da 4ª Inspetoria 
de Controle Externo do 
TCMRJ recebeu moções 
de louvor e congratula-

ções da Câmara Municipal do Rio de 
Janeiro, em sessão solene realizada 
no dia 16 de março. A homenagem 

Funcionários do TCMRJ 
são homenageados 
na Câmara

foi uma iniciativa do vereador 
Paulo Pinheiro. Compuseram a 
mesa da solenidade o vereador 
Paulo Pinheiro; o presidente do 
TCMRJ, Thiers Montebello; o pro-
curador José Ricardo Parreira de 
Castro, da Procuradoria Especial 

do TCMRJ; a servidora aposentada 
Lucia Knoplech, que esteve à frente 
da 4ª IGE por 12 anos; e o atual ins-
petor responsável pela Inspetoria, 
Ricardo Duarte Levorato.

Em discurso de abertura do 
evento, o vereador Paulo Pinheiro 
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fez um resumo de sua vida pú-
blica e justificou a premiação 
à 4ª Inspetoria do Tribunal de 
Contas do Município do Rio de 
Janeiro. “Esta homenagem é pelo 
belíssimo e exemplar trabalho re-
alizado por estes funcionários pú-
blicos que estão dando à população 
a oportunidade de nós cobrarmos, 
recuperarmos, e gastarmos menos 
e melhor nas políticas públicas 
de saúde do município do Rio de 
Janeiro. Ingressei na área médi-
ca da prefeitura do Rio, em 1978. 
Cumpri várias etapas da carreira 
de um servidor público e, mesmo 
filiado a partidos políticos que não 
ocupavam o governo, permaneci 
sem abrir mão de minhas convic-
ções, lutando por uma saúde pú-
blica de qualidade. Em 1996, fui 
convencido de que chegara a hora 
de trocar o poder executivo pelo 
legislativo, onde poderia defen-
der meus ideais com mais rigor. 
Assim, fui eleito vereador da ci-
dade do Rio de Janeiro e comecei 
a trabalhar na Comissão de Saúde. 
Em 88, candidatei-me a deputado 
estadual, cargo que ocupei por oito 
anos. Em 2009, voltei a me can-
didatar a vereador. A bagagem é 
grande, mas, nada me marcou tan-
to quanto a experiência que tenho 
vivido nestes últimos sete anos, 
aqui na Câmara. Compreendi que 
não necessitava de consultorias 
privadas para trabalhar com os te-
mas da saúde. Minha consultoria 
ideal já estava aqui, disponível; o 
conhecimento e a qualidade que 
os servidores públicos do TCMRJ 
possuem já estavam prontos para 
serem utilizados. Esta excelência de 
serviço que o TCM proporciona a 
todos que queiram me deu a certe-
za de que ainda é possível trabalhar 
na vida pública com honestidade e 
honradez. Daí a satisfação e a emo-
ção de homenageá-los esta noite”.

 Na sequência, o presidente do 
TCMRJ, Thiers Montebello, con-
fessou o orgulho “enorme” que 
sente por ser o gestor do TCMRJ, 
“órgão formado por servidores al-
tamente qualificados, devotados, e 
que, hoje, são referência no serviço 
público brasileiro”. Thiers falou, 
ainda, da dupla importância da 
homenagem, por ter sido inicia-
tiva do vereador Paulo Pinheiro, 
“homem de envergadura ética 
e moral”. “ Esta homenagem que se 
faz aqui, hoje, tem significado mui-
to especial pela sua biografia. A sua 
história de servidor público carac-
teriza esta sua luta, vocacionada e 
voltada para um melhor serviço pú-
blico de saúde na cidade do Rio de 
Janeiro. Nós, do TCMRJ, devemos 
muito a esta Casa, aos vereadores, 
em especial a quem têm visão de 
usar esta ferramenta poderosa, que 
é a qualificação técnica dos nos-
sos servidores, como instrumen-
to de seu objetivo parlamentar. O 
TCMRJ tem o dever de assistir ao 
Poder Legislativo integralmente, 
isento de pendor ideológico; e as-
sim o faz. É transparente, cristalino 
e não nega qualquer informação. 
Quero me colocar aqui como ho-
menageado, me sentindo muito 
orgulhoso que se venha em público 
fazer este reconhecimento. É uma 
dádiva!

Convidado a se pronunciar, o 
procurador José Ricardo Parreira 
de Castro agradeceu o apoio que 
o “amigo Thiers” tem dado à 
Procuradoria Especial do TCMRJ 
e parabenizou a equipe da 4ª IGE. 
“Hoje a festa é de vocês. Parabéns 
pelo trabalho que têm feito. Mas 
temos que continuar lutando. É 
importantíssimo lembrar sempre 
que, por trás da folha de papel de 
cada auditoria, de cada contrato 
auditado, tem gente: gente no hos-
pital; gente na escola; gente dentro 

do ônibus. Não podemos esquecer 
destas pessoas. Nós, como servido-
res públicos, somos ‘o patrimônio 
daqueles que não têm patrimônio’”.

Emocionada com o convite do 
vereador Paulo Pinheiro para par-
ticipar da solenidade, a ex-inspe-
tora responsável pela 4ª IGE, Lucia 
Knoplech, falou do desafio que 
foi assumir a fiscalização da área 
de saúde do município do Rio de 
Janeiro. “Este trabalho, extrema-
mente árduo, dada à complexidade 
do sistema municipal de saúde, só 
pôde ser desenvolvido com tan-
ta eficiência devido a uma equipe 
muito dedicada e identificada com 
as questões que envolvem aque-
la área”. Lucia lembrou, ainda, do 
inesgotável suporte oferecido, à 
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equipe, pelo presidente Thiers, e, 
também, da importância das inú-
meras auditorias solicitadas, prin-
cipalmente pelo vereador Paulo 
Pinheiro, “incansável em sua 
eterna luta por uma saúde de me-
lhor qualidade para a população”. 
“Estas solicitações acabaram se tor-
nando uma grande parceria, estrei-
tando os laços entre as duas Casas, 
o que possibilitou incontáveis re-
sultados extremamente exitosos. 
Parabenizo o vereador pela inicia-
tiva e os servidores da 4ª IGE por 
serem tão merecedores desta bela 
homenagem”.

Para finalizar, o atual inspe-
tor responsável pela inspetoria 
homenageada, Ricardo Duarte 
Levorato, se reportou à época da 

implementação do controle ex-
terno no Brasil, e contou das mu-
danças que acompanhou dentro do 
TCMRJ. “Nestes 21 anos que tra-
balho no tribunal, assisti a muitas 
mudanças e vi a formação profis-
sional da corte. A princípio, a coisa 
era um pouco amadora, até porque 
o controle externo estava iniciando 
no Brasil. Estávamos partindo de 
um processo de democratização, 
tentando entender como ter a coisa 
pública na mão de quem paga o im-
posto – o cidadão. E começamos, 
então, a crescer. E aí começa a ques-
tão dos agradecimentos. Primeiro, 
agradecer ao próprio tribunal, na 
figura aqui do Dr. Thiers, que nos 
deu meios – cursos, conhecimento, 
aprendizado – e oportunidades para 

nos tornarmos profissionais capa-
citados. Em segundo lugar, agrade-
cer a esta Casa que nos instiga, nos 
cobra, principalmente o vereador 
Paulo, quem mais exige de nós. 
Depois, quero agradecer aos meus 
colegas que me aturam no dia a dia, 
esta equipe interessada em crescer 
cada vez mais, e que também quer 
fazer a diferença. Quero agradecer 
também aos colegas que nos dão 
suporte, seja da Procuradoria, do 
plenário, ou de outras áreas, porque 
não estamos isolados; somos parte 
de um conjunto. E, por fim, agrade-
cer aos familiares pela boa vontade 
e compreensão. É um momento de 
festa, de comemoração, de triunfo, 
mas não só da 4ª IGE. É de todos 
nós”.
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Em março deste ano, alunos 
da Faculdade de Direito 
da Richmond University,  
nos Estados Unidos, esti-

veram no TCMRJ com o intuito de 
colher informações sobre os Jogos 
Olímpicos e demonstraram ficar 
muito bem impressionados com 
as atividades e funções do órgão 
que vieram a conhecer durante a 
longa conversa com o presidente 
Thiers Montebello. Na volta para 
casa, relataram sua experiência ao 
professor da universidade, Andy 
Spalding, que também é editor de 
um blog sobre anticorrupção. O 

TCMRJ causa boa 
impressão em 
universidade americana

resultado foi o post (http://www.
fcpablog.com/blog/2015/3/19/rio-
2016-who-watches-the-watchmen.
html), publicado no dia 19 de mar-
ço, que destaca:

“O projeto é imenso; no entanto, o 
TCMRJ não falha nos seus deveres 
para com a população e segue com o 
pensamento voltado para os resulta-
dos a longo prazo, dos jogos olímpicos. 
Apesar dos jogos durarem somente 
um verão, o objetivo do TCMRJ é usar 
as Olimpíadas como um condutor de 
mudança para melhorar a vida dos 
moradores do Rio de Janeiro”.  

Agradecendo a hospitalida-
de oferecida aos seus alunos, o 
professor Spalding escreveu por 
email:

“Vocês nos forneceram informa-
ções tremendamente valiosas para 
nosso trabalho de pesquisa. Esta 
postagem no blog certamente não 
será a última vez que estaremos 
anunciando suas realizações para o 
mundo”.

O fcpablog.com registra cerca 
de cem mil visitantes por mês e é 
lido em 170 países.  

http://fcpablog.com
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Thiers Montebello é 
“Embaixador do Rio”

O presidente do TCMRJ, 
conselheiro Thiers Mon-
tebello foi homenagea-
do, no último dia 04 de 

junho, na Casa Julieta de Serpa, com 
o título de “Embaixador do Turis-
mo do Rio”, por relevantes serviços 
prestados à Cidade Maravilhosa. 
O projeto, que está na 21ª edição, 
homenageia anualmente persona-
lidades que contribuem para uma 
imagem positiva do Rio de Janeiro. 
O evento contou com apresentação 
do pianista clássico Guilherme To-
maselli e do professor de zumba, 
Ronaldo Assis. O programa, que é 
desenvolvido pela Fundação Ces-
granrio, com o apoio da Associa-
ção dos Embaixadores de Turismo 

do RJ, homenageou também Noca 
da Portela, Thalita Rebouças,Yacy 
Nunes, Evandro Teixeira, Vanda 
Klabin, Jackie de Botton, Sonia Mat-
tos, Felipe Pena, Rene Silva, Regina 
Miranda, Cristina Teixeira, Claudio 
Castro, Alexandre Murucci, Voltai-
re Varao, Luiz Marcos Fernandes, 
Renata Araújo, Rosane Menna Bar-
reto e Paulo Barragat.

A primeira bailarina do Teatro 
Municipal, Marcia Jacqueline, 
também embaixadora do Rio, leu 
os 10 mandamentos que devem ser 
levados em conta pelos novos agra-
ciados, em suas viagens nacionais e 
internacionais, e no seu dia a dia, 
para enaltecer e criticar o Rio, sem-
pre que necessário.  

Aloysio Teixeira, presidente da Associação dos Embaixadores de Turismo, entrega 
o diploma a Thiers montebello

Foto: Cristina Lacerda

Os dez mandamentos 
dos Embaixadores de 

Turismo do Rio
#rionossapaixao

I - Amar o Rio de Janeiro como 
uma paixão única, repleta de 
amor, amizade e carinho.

II - Ser um critico nato do Rio, 
como forma de contribuição para a 
melhoria do Estado, como um todo.

III - Participar, sempre que con-
vidado e dentro de suas possibi-
lidades, das campanhas em prol 
do Rio, realizadas pela Associação 
dos Embaixadores de Turismo.

IV - Promover o Rio, durante suas 
viagens nacionais e internacionais.

V - Participar da associação dos 
Embaixadores de Turismo do Rio, 
como membro nato, procurando se 
inteirar sempre dos programas de-
senvolvidos em prol do Estado do 
Rio de Janeiro.

VI - Contribuir, através de sua 
profissão, para o enaltecimento do 
produto turístico e cultural Rio de 
Janeiro.

VII - Adotar a bandeira da sus-
tentabilidade, da diversidade e da 
proteção ao patrimônio cultural e 
natural do Estado do Rio.

VIII - Incluir nas redes sociais o 
título de Embaixador do Rio.

IX - Ser porta-voz de uma mensa-
gem de positividade do Rio, sem-
pre que possível.

X - Acreditar sempre no Rio de 
Janeiro, como um grande pro-
duto turístico e cultural
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Marinha e Tribunal: troca 
de boas práticas

No dia 27 de maio, o 
Centro de Controle 
Interno da Marinha 
(CCIMAR) recebeu a 

visita do conselheiro Thiers Mon-
tebello, presidente do Tribunal de 

Contas do Município do Rio de Ja-
neiro (TCMRJ), acompanhado do 
assessor de segurança institucional 
do órgão, José Renato Torres do 
Nascimento. 

A visita teve por objetivo 

estreitar e fortalecer o relaciona-
mento entre os órgãos públicos de 
controle, permitindo a divulgação 
e o intercâmbio das boas práticas 
no que diz respeito às atividades de 
auditoria e fiscalização.  

Contra-almirante Barreto rodrigues entrega o brasão institucional ao presidente do TCmrJ
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O Tribunal de Contas 
da União recebeu 
o professor Miklos 
Vasarhelyi, diretor do 

Laboratório de Auditoria Contínua 
da Universidade Rutgers, localiza-
da em Nova Jérsei, Estados Unidos. 
A visita do acadêmico, precursor e 
uma das maiores referências mun-
diais no assunto, foi no dia 11 de 
março, a convite do presidente do 
TCU, ministro Aroldo Cedraz. 

O professor explicou que a au-
ditoria contínua se vale da incorpo-
ração progressiva de medições em 
tempo real e de métodos analíticos 
para monitoramento e auditoria 
de processos, o que favorece que se 
desenvolva a “auditoria preditiva”. 
O monitoramento contínuo ser-
ve para comparar valores medidos 
com modelos de comportamento, o 
que ajuda a encontrar exceções, que 

Professor americano 
fala sobre a aplicação de 
tecnologia em auditorias 

podem ser submetidas a exame dos 
auditores. Isto permite o bloqueio de 
transações suspeitas, de modo a não 
alastrar o prejuízo. Essas técnicas 
permitem que o auditor possa aferir 
a “saúde do sistema”. 

Ao mesmo tempo, salientou o 
fato de que em nossos dias há uma 
profusão de dados abertos, dispo-
níveis para múltiplos usos. Trata- 
-se do chamado big data, que reúne 
uma quantidade quase imensurável 
de informações que a humanidade 
está produzindo, com o auxílio de 
novas tecnologias e dispositivos, 
tais como computadores, internet, 
e smartphones. Neste sentido,  o 
professor Miklos asseverou que “a 
tecnologia dá, mas também tira”, 
e advertiu sobre seu uso indiscri-
minado. No caso da auditoria, a 
emergência do big data criou no-
vas oportunidades, mas também 

novos riscos. Como os mananciais 
de dados são gigantescos, também 
recrudesce o número de exceções, 
o que pode inviabilizar a análise de 
todas elas. 

Mas, arrematou que as novas 
metodologias de auditoria per-
mitem que se vislumbre chegar à 
auditoria preditiva. Em alguns ca-
sos, pode-se até chegar à auditoria 
preventiva. Especificamente acerca 
dos tribunais de contas, o docente 
da Rutgers concluiu que muitos 
processos de auditoria podem se 
beneficiar dessas metodologias. No 
entanto, a volumetria dos dados, a 
legislação e os objetivos sociais des-
ses órgãos requerem estudo cuida-
doso dos aplicativos, filtros, priori-
dades e métodos. 

Estiveram na apresentação do 
professor, o presidente do TCU, 
Aroldo Cedraz; e o vice-presiden-
te Raimundo Carreiro; os minis-
tros Walton Alencar Rodrigues, 
Benjamin Zymler e José Múcio 
Monteiro; os ministros-substi-
tutos Augusto Sherman, Marcos 
Bemquerer e Weder de Oliveira; 
além do procurador Júlio Mar-
celo de Oliveira, do Ministério 
Público junto ao TCU. Compare-
ceram ainda os secretários-gerais 
Eduardo Monteiro de Rezende 
(Segepres), Rainério Rodrigues 
Leite (Segecex) e Carlos Roberto 
Caixeta (Segedam), entre outros 
dirigentes e assessores de autori-
dades do TCU.  

Em pé, o professor miklos fala para um público selecionado, entre eles, o presi-
dente do TCu, Aroldo Cedraz; o presidente da Abracom, Francisco Netto, e o 
presidente do TCmrJ, Thiers montebello
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Na sessão especial de 30 
de março, foi empos-
sada a nova mesa di-
retora do Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado 
da Bahia para o biênio 2015/2017, 
composta pelo presidente, conse-
lheiro Francisco de Souza Andrade 
Netto; vice-presidente, conselheiro 
Fernando Vita; e o corregedor, con-
selheiro José Alfredo Rocha Dias.

Durante o discurso de posse, 
o presidente agradeceu o voto de 
confiança de todos os conselhei-
ros e reafirmou o compromisso 
de fazer avançar, cada vez mais, 
o processo de modernização, 

Francisco Netto toma 
posse no TCM da Bahia

 A nova diretoria foi eleita para o biênio 2015-2017

aperfeiçoamento e qualificação dos 
quadros técnicos e administrativos 
da corte, para que ela possa desem-
penhar com eficácia a sua atividade 
perante à sociedade.

Enfatizou ter como missão con-
tribuir para fazer do Tribunal de 
Contas dos Municípios da Bahia 
uma instituição efetiva na presta-
ção de serviço, pautada nos valores 
da tempestividade, transparência, 
ética e qualidade, e no zelo pela 
correta aplicação dos recursos e 
preservação do patrimônio confia-
do à gestão pública municipal.

Francisco Netto aproveitou o 
momento para agradecer o apoio 

que o TCM tem recebido da 
Assembleia Legislativa da Bahia, 
presidida pelo deputado Marcelo 
Nilo, e a atenção e solicitude que 
sempre dispensou a esta casa o 
ex-governador Jaques Wagner, 
responsável por sancionar a Lei nº 
13.205, que estabelece as bases para 
novos avanços técnicos e adminis-
trativos, possibilitando a amplia-
ção do processo de informatização 
para agilizar o exame de contas das 
prefeituras, câmaras e autarquias 
municipais.

Durante a sessão especial, o pre-
sidente do TCM prestou justa ho-
menagem ao senador Otto Alencar, 
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que por anos atuou como conse-
lheiro, outorgando-lhe a Medalha 
do Mérito Deputado Luís Eduardo 
Magalhães. A comenda foi institu-
ída com o objetivo de homenagear 
personalidades que prestaram rele-
vantes serviços ao Poder Legislativo, 
às cortes de contas e, em especial, ao 
Tribunal de Contas dos Municípios 
da Bahia.

Criada em 2002, até agora foram 
contemplados com a medalha o se-
nador Antônio Carlos Magalhães, 
o governador Paulo Souto e os mi-
nistros Valmir Campelo Bezerra, 

na época presidente do Tribunal 
de Contas da União, Carlos Ayres 
Britto, vice-presidente do Supremo 
Tribunal Federal e Ubiratan 
Aguiar, presidente do Tribunal de 
Contas da União.

Além do presidente Francisco 
Netto e do senador Otto Alencar, 
a mesa foi composta por Walton 
Alencar, ministro do TCU; Valdecir 
Pascoal, presidente da Atricon; 
Sebastião Helvécio, presidente do 
Instituto Rui Barbosa; João Leão, 
vice-governador da Bahia; Eserval 
Rocha, presidente do Tribunal 

de Justiça da Bahia; Inaldo da 
Paixão, presidente do TCE/BA; 
Thiers Montebello, presidente do 
TCMRJ; conselheiro Fernando 
Vita, vice-presidente do TCM/BA; 
os conselheiros do TCM/BA, Paolo 
Marconi, Plínio Carneiro Filho 
e Raimundo Moreira; a procura-
dora-chefe do Ministério Público 
de Contas do TCM/BA, Aline Rio 
Branco; a vice-prefeita de Salvador, 
Célia Sacramento; o presidente da 
Câmara Municipal de Salvador, 
Paulo Câmara; entre outras autori-
dades.  

o presidente Francisco Netto entre o senador otto Alencar e o ministro do TCu, Walton Alencar rodrigues
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Nova conselheira do TCE-
RJ tem extenso currículo

Primeira mulher a ocupar 
o cargo de conselheiro do 
Tribunal de Contas do 
Estado do Rio de Janeiro 

desde a redemocratização, tomou 
posse, no dia 17 de junho, a advoga-
da Marianna Montebello Willeman, 
ocupando a vaga de Julio Rabello, 
morto em maio deste ano. 

Aos 39 anos de idade e dona de 
um extenso currículo, a nova con-
selheira até então ocupava o car-
go de procuradora do Ministério 
Público Especial junto àquele tri-
bunal de contas, desde 2006, quan-
do ingressou através de concurso 
público. É doutoranda em Direito 
pela PUC do Rio, onde também se 

graduou, concluiu mestrado e le-
ciona atualmente. A tese que vem 
defendendo é “O desenho institu-
cional dos tribunais de contas do 
Brasil e sua vocação para a tutela da 
accountability democrática”.

Marianna também foi procu-
radora do Estado, assessora ju-
rídica especial e subsecretária de 
Assuntos Jurídicos na Casa Civil 
do Rio de Janeiro. Foi responsável 
pelo projeto de pesquisa sobre as 
parcerias entre os setores público e 
privado na implementação de po-
líticas públicas e integrou o corpo 
editorial da Revista de Direito da 
Associação dos Procuradores do 
Novo Estado do Rio de Janeiro. 

Possui inúmeros trabalhos publica-
dos, como artigos em periódicos es-
pecializados e  capítulos de livros so-
bre Direito Administrativo e Direito 
Constitucional (veja a relação ao 
lado). Foi conferencista em diversos 
eventos ligados ao tema de controle 
público, bem como participou de vá-
rias bancas de comissões julgadoras 
de graduação e concursos públicos. É 
fluente em inglês, espanhol e francês.

Na foto, da esquerda para a di-
reita, o conselheiro José Gomes 
Graciosa;  o desembargador do 
TRE-RJ, Flávio Willeman; Mariana 
Montebello Willeman; e o pre-
sidente do TCE, Jonas Lopes de 
Carvalho Junior.   

Fotos: Jorge Campos
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Artigos publicados
1. WILLEMAN, Marianna Montebello
O controle de constitucionalidade na Constituição da 
República de 1934: revisitando a origem do quórum qua-
lificado e da atuação do Senado Federal no judicial review. 
Revista Brasileira de Direito Público. , v.12, p.77 - 99, 2014.

2. WILLEMAN, Marianna Montebello
O Judicial Review na perspectiva da ‘geração fundadora’ 
e a afirmação da supremacia judicial nos Estados Unidos. 
Revista de Direito da Procuradoria Geral do Estado do 
Rio de Janeiro. , v.Especial, p.157 - 176, 2014.

3. WILLEMAN, Marianna Montebello
Constitucionalismo democrático, backlash e resposta 
legislativa em matéria constitucional no Brasil. Revista 
Brasileira de Direito Público. , v.11, p.109 - , 2013.

4. WILLEMAN, Marianna Montebello
Desconfiança Institucionalizada, democracia monitorada 
e Instituições Superiores de Controle no Brasil. Revista de 
Direito Administrativo. , v.263, p.221 - 250, 2013.

5. WILLEMAN, Marianna Montebello
Desconfiança Institucionalizada, democracia monitora-
da e Instituições Superiores de Controle no Brasil. JAM 
Jurídica (Salvador). , v.XVIII, p.21 - , 2013.

6. WILLEMAN, Marianna Montebello
O judicial review na perspectiva da geração fundadora e 
a afirmação da supremacia judicial nos Estados Unidos. 
Interesse Público (Impresso). , v.82, p.133 - 152, 2013.

7. WILLEMAN, Marianna Montebello
Revisão parlamentar no controle de constitucionalidade, 
constitucionalismo popular e humildade institucional. 
Revista Brasileira de Direito Público. , v.43, p.29 - 51, 2013.

8. WILLEMAN, Marianna Montebello
Controle de Constitucionalidade por órgãos não jurisdi-
cionais. Fórum Administrativo. , v.139, p.56 - 75, 2012.

9. WILLEMAN, Marianna Montebello
O Princípio Republicano e os Tribunais de Contas. 
Interesse Público (Impresso). , v.10, p.277 - 302, 2008.

10. WILLEMAN, Marianna Montebello
As políticas de ação afirmativa sob a perspectiva do 
Direito Internacional dos Direitos Humanos. Interesse 
Público (Impresso). , v.29, p.37 - 67, 2005.

11. WILLEMAN, Marianna Montebello
O princípio da subsidiariedade no direito comunitá-
rio. Revista de Direito da Associação dos Procuradores 
do Novo Estado do Rio de Janeiro. , v.XV, p.121 - 136, 
2005.

12. WILLEMAN, Marianna Montebello
A proteção internacional aos direitos da mulher. Revista 
da EMERJ. , v.3, p.155 - 170, 2000.

13. WILLEMAN, Marianna Montebello
Os Tribunas de Contas e o Controle das Finanças 
Públicas. Revista do Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais., v.2, p.139 - 236, 1999.

14. WILLEMAN, Marianna Montebello
ADIn. e Ação Declaratória de Constitucionalidade: 
Considerações. Revista do Tribunal de Contas do Estado 
do Rio de Janeiro. , v.36, p.23 - 47, 1997.

Capítulos de livros publicados
1. WILLEMAN, Marianna Montebello
O controle de licitações e contratos administrativos pe-
los Tribunais de Contas In: Direito Administrativo - 
Estudos em homenagem a Francisco Mauro Dias ed.Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 291-312.

2. WILLEMAN, Marianna Montebello
Os Tribunais de Contas e a Disregard Doctrine In: Direito 
Administrativo - Estudos em homenagem a Diogo de 
Figueiredo MOreira Neto ed.Rio de Janeiro : Lumen Juris, 
2006, p. 223-254.

3. WILLEMAN, Marianna Montebello
Estudo sobre a teoria da revisão judicial no 
Constitucionalismo norte-americano In: Temas de 
Direito Constitucional Norte-Americano ed.Rio de 
Janeiro: Forense, 2002, p. 93-121.

4. WILLEMAN, Marianna Montebello
O princípio da subsidiariedade e a Constituição da 
República de 1988 In: Os Princípios da Constituição de 
1988 ed.Rio de Janeiro : Lumen Juris, 2001, p. 545-556.

Marianna Montebello 
Willeman
Conselheira do TCE-rJ
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No dia 28 de abril, foi a 
vez do ex-deputado 
Domingos Brazão to-
mar posse no TCE-RJ. 

Aos 50 anos, o novo conselheiro 
foi vereador de 1997 a 1999 e de-
putado estadual por 17 anos conse-
cutivos. Brazão foi escolhido com 
61 votos favoráveis, para ocupar 
a vaga de Aluísio Gama de Souza, 
aposentado ao completar 70 anos 
de idade. Ele concorreu com nove 
pessoas que se candidataram à vaga 
do tribunal de contas.

O novo conselheiro foi pre-
sidente da comissão de Abaste-
cimento, Indústria, Comércio e 
Agricultura na Câmara Municipal 
do Rio e capitaneou, na Alerj, as 
comissões permanentes de Consti-
tuição e Justiça; de Obras Públicas; 
de Saneamento Ambiental; de Tri-
butação, Controle de Arrecadação 
Estadual e Fiscalização dos Tribu-
tos Estaduais; além das comissões 
especiais para apurar possíveis 
irregularidades nos contratos de 
cobrança de pedágio nas rodovias 
privatizadas do Estado; para acom-
panhar as obras das rodovias que 
formam o Anel Viário com destino 
ao Porto de Sepetiba; e para apurar 
possíveis irregularidades e o exces-
sivo número de multas aplicadas 
pelos diversos pardais eletrônicos 
espalhados no Estado. 

Também presidiu as comis-
sões parlamentares de inquérito 
para apurar danos causados ao 

Brazão concorre com mais 
nove e ganha a vaga no 
TCE-RJ

consumidor na prestação ina-
dequada de serviços de telefonia 
oferecidos pelas operadoras que 
atuam no Estado e para apurar 
as denúncias veiculadas pela 
mídia sobre o péssimo serviço 
hospitalar, bem como a venda 
de imóveis, indiscriminadamen-
te, por parte da Santa Casa da 
Misericórdia.

Como vice-presidente, parti-
cipou das comissões permanentes 
de Minas e Energia; Saneamento 
Ambiental; Segurança Pública e 

Assuntos de Polícia; Orçamento 
e Finanças; Obras Públicas; e 
de Política Urbana, Habitação e 
Assuntos Fundiários; bem como 
das comissões especiais para anali-
sar a implantação, funcionamento 
e organização dos pedágios fede-
rais no Estado do Rio. Também 
foi fortemente atuante na comis-
são parlamentar de inquérito para 
investigar denúncias de desvio 
dos recursos destinados ao pro-
grama de despoluição da Baía de 
Guanabara.  
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O procurador do Estado e 
atual secretário chefe da 
Casa Civil do Governo 
do Estado, Leonardo 

Espíndola, recebeu, no dia 27 de 
maio, a Medalha Tiradentes. A 
medalha é a principal comenda da 
Assembleia Legislativa do Rio e uma 
homenagem que o Rio de Janeiro 
presta a quem se destaca na socieda-
de brasileira ou internacional. 

Com o plenário da Alerj reple-
to, o secretário recebeu a condeco-
ração das mãos do deputado Luiz 
Martins, que propôs a homena-
gem aprovada por unanimidade. 
Segundo o deputado, Leonardo 
Espíndola recebeu a honraria pelos 
anos de serviços prestados como 
procurador do Estado e pelo traba-
lho, hoje, à frente da Casa Civil.  

Durante seu discurso, Leonar-
do disse estar honrado em rece-
ber a Medalha e afirmou que não 
só ele, mas, toda a instituição da 
Procuradoria do Estado também 
estava sendo homenageada. “Re-
ceber a medalha Tiradentes é um 

Leonardo Espíndola recebe 
Medalha Tiradentes

Foto: Shana reis

anseio de qualquer trabalhador e 
cidadão do Rio que trabalha e que 
tem amor à causa pública. Exerci 
diversos cargos públicos e pude 
contribuir com outros governos. 
Esta honraria não é somente para 
mim, mas para toda a instituição 
da procuradoria do Estado, e a 
considero como uma vitória coleti-
va. Agradeço a todos que contribu-
íram e me ajudaram a chegar a este 
momento”, ressaltou. 

Entre os presentes estavam di-
versos procuradores do Estado; 

o prefeito de Niterói, Rodrigo 
Neves; o chefe de Polícia Civil, 
Fernando Veloso; além de fami-
liares e amigos do homenageado.

Leonardo Espíndola é forma-
do em Direito pela Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro - 
UERJ, tendo sido procurador da 
Fazenda Nacional até novembro 
de 2000 e procurador do Estado 
do Rio de Janeiro a partir de de-
zembro de 2000. Foi, ainda, asses-
sor jurídico chefe da Secretaria de 
Energia, Indústria e Petróleo, du-
rante o período de 2003 a 2006, 
e presidente da Associação dos 
Procuradores do Estado do Rio 
de Janeiro - APERJ, de  2006 a 
2010. Exerceu o cargo de diretor 
jurídico da CEDAE nos anos de 
2007 a 2010 e de subprocurador- 
-geral do Rio de Janeiro de 2010 
a 2013, sendo chefe de gabine-
te da Secretaria da Casa Civil do 
Estado do Rio de Janeiro no ano 
de 2014. Atualmente é secretário 
chefe da Secretaria da Casa Civil 
do governado do Estado do Rio 
de Janeiro.  

Foto: Shana reis
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O presidente do Tribunal 
de Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro (TJRJ), 
desembargador Luiz 

Fernando Ribeiro de Carvalho, 
recebeu, no dia 28 de maio, a 
Medalha Pedro Ernesto, a maior 
comenda concedida pela Câmara 
de Vereadores do Rio. O autor da 
homenagem foi o vereador Jorge 
Manaia, que afirmou que a trajetó-
ria humanista do desembargador e 
as ações sociais desempenhadas em 
sua gestão à frente do TJRJ são al-
gumas das razões para a entrega da 
medalha.  O presidente também foi 

Presidente do TJ/RJ recebe 
Medalha Pedro Ernesto

agraciado com o título de Cidadão 
Benemérito do Município do Rio 
de Janeiro.

O desembargador, cercado de 
familiares, amigos, magistrados e 
servidores da justiça, lembrou de 
grandes personalidades da política, 
como Tiradentes e Pedro Ernesto, 
“que sempre colocaram à frente a 
dignidade e a ética”. O presidente 
Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho  
agradeceu a homenagem e assegu-
rou ter recebido a medalha como 
representante do Poder Judiciário. 
“Estou aqui como um representan-
te de magistrados e servidores que 

trabalham para fazer um Judiciário 
garantidor dos direitos fundamen-
tais da pessoa. Estou aqui como 
representante de uma coletividade 
que se esforça para fazer cumprir 
a Constituição”, disse o presidente 
do Tribunal.

O presidente da Câmara, ve-
reador Jorge Felippe, destacou o 
merecimento das homenagens 
ao desembargador pela dedica-
ção, competência, determinação 
e, acima de tudo, pelos compro-
missos sociais. “O desembargador 
Luiz Fernando é uma referência 
no campo jurídico e merece nossa 

Fotos: José Carlos Veloso
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admiração pelo papel que desem-
penha à frente do Poder Judiciário, 
com incansável resgate  quanto ao 
valor do ser humano”, destacou o 
parlamentar.

O presidente do Tribunal de 
Justiça do TJRJ, desembarga-
dor Luiz Fernando Ribeiro de 
Carvalho, é carioca, casado, pai de 
três filhos, avô de seis netos e bi-
savô de dois. Formado em Direito 

pela Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, tem, na bagagem, mili-
tância na advocacia, na Defensoria 
e conta com a experiência de 
ter presidido a Associação dos 
Magistrados Brasileiros (AMB), 
entre 1998 e 1999, e a Associação 
de Magistrados do Rio de Janeiro. 
É o autor do livro Justiça em 
Mutação — a Reforma do Poder 
Judiciário.

Compuseram a mesa da ses-
são solene o secretário esta-
dual da Casa Civil, Leonardo 
Espindola; o deputado estadu-
al Pedro Fernandes (Alerj); o 
subprocurador do Ministério 
Público, Ertulei Laureano Matos; 
o desembargador Nagib Slaibi 
Filho; e o presidente do Tribunal 
de Contas do Município, Thiers 
Montebello.  
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O conselho seccional da 
Ordem dos Advogados 
do Brasil fez uma ho-
menagem, no dia 26 

de março, aos 450 anos da cidade 
do Rio de Janeiro, ocasião em que 
recebeu o prefeito Eduardo Paes 
e diversas outras autoridades pú-
blicas, advogados e representantes 
de diversas entidades, entre elas 
o presidente do TCMRJ, Thiers 
Montebello.

“O Rio de Janeiro foi duran-
te anos associado à palavra deca-
dência. Mas, hoje, estamos a cerca 

OAB/RJ faz homenagem 
aos 450 anos do Rio

o presidente Thiers montebello fez parte da mesa na homenagem | Foto: Lula Aparício (oAB/rJ)

de 500 dias das Olimpíadas e me 
recordo de uma frase do Jaime 
Lerner, que dizia que ‘a cidade 
não é problema; ela pode ser solu-
ção’. A cidade comemora seus 450 
anos de forma diferente, há muita 
coisa boa acontecendo. A advo-
cacia compreende a grandeza do 
momento histórico que vivemos. 
Os cariocas devem ter a noção da 
chance de mudança e da responsa-
bilidade que os homens públicos e 
os cariocas têm nesse momento”, 
afirmou o presidente da OAB/RJ, 
Felipe Santa Cruz.

O prefeito elogiou a postura da 
Ordem e sua visão de futuro sobre 
a cidade:

“A OAB/RJ faz parte da minha 
história por causa do meu pai, que, 
como advogado, me influenciou a 
também estudar Direito. O presi-
dente Felipe pertence a uma nova 
geração de cariocas que tem essa 
capacidade de olhar para frente. É 
essa visão que me faz enxergar as 
Olimpíadas não apenas como uma 
bonita festa, mas, principalmente, 
como uma oportunidade para me-
lhorar nossa cidade.”  
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Visitas | Març0 2015

Dia 18
A delegada Patrícia Alemany e o chefe de Polícia Civil, 
Fernando Veloso ( à direita), foram recepcionados, na 
tarde do dia 18 de março, pelo secretário-geral da 
presidência, Sergio Aranha; pelo presidente, Thiers 
montebello; e pelo assessor de segurança institucio-
nal, José renato Torres Nascimento.

Dia 19
Em visita a esta Casa, na manhã do dia 19 de março, 
o vereador Jorge Braz (segundo, da esquerda para 
a direita) e seus assessores mauro Barata, marcelo 
Silva e Alex oliveira foram recebidos pelo presidente 
Thiers montebello.

Dia 31
Thiers montebello,  Antonio Carlos Flores de moraes e 
o juiz marcius da Costa Ferreira
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Visitas | Abril 2015

Dia 01
Thiers montebello, Luiz Antônio Guaraná e o deputado estadual 
Pedro Fernandes

Dia 01
Thiers montebello,  Luiz Antônio Guaraná e o desembargador 
Agostinho Teixeira

Dia 08 
Sergio Aranha, Thiers montebello e  José renato Torres Nascimento 
com os delegados Fernando moraes (vice-presidente do Detro), 
Thaianne Barbosa de moraes Pessoa, marcela ortiz Jorge, olívio 
Carlos Souza Soares, Antonio Carlos rocha, Júlio César Pyrrho 
de Carvalho, othon Alves Filho e Leonardo Affonso Dantas dos 
Santos, presidente do Sindepol

Dia 08
Da esq. para a dir., marco Antonio Scovino, secretário-geral de 
controle externo; Carlos Augusto Werneck, seu assessor espe-
cial; e o presidente Thiers montebello receberam , no dia 08 de 
abril, German Zappani, especialista-líder em gestão financeira e 
Santiago Schneider, especialista-sênior em gestão financeira do 
Banco interamericano de Desenvolvimento, para falarem ambos 
sobre auditoria financeira dos contratos do BiD com o município 
do rio.
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Visitas | Abril 2015

Junho 2015

Dia 14 
No exercício da presidência, o conselheiro Nestor rocha 
recebe de Antonio Cesar Lins Cavalcanti, controlador-ge-
ral do município do rio de Janeiro, a prestação de contas 
da prefeitura do rio, exercício de 2014   

Dia 29 
Thiers montebello e a advogada Fernanda Tórtima

Dia 01
José renato Torres Nascimento, assessor de Segurança 
institucional; marco Antônio Scovino, secretário-geral de 
Controle Externo; delegados marcelo machado e Jéssica 
Almeida; Thiers montebello;  juiz Antonio Aurélio Duarte; 
delegados Patrícia Alemany, renata Araújo dos Santos, 
Flávio Porto e  marcela ortiz; Jaqueline mello e o procu-
rador-chefe do TCmrJ, Carlos Henrique Amorim Costa
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Por mais estranho que pos-
sa parecer, existe, sim, vida 
ativa na aposentadoria. E 
como! Cheios de saúde e 

Existe vida 
pós-Tribunal?

energia, com tempo de sobra para 
curtir suas paixões e situação fi-
nanceira confortável, graças à esta-
bilidade proporcionada pelos anos 

de trabalho dedicados ao Tribunal, 
nossos colegas aposentados Ivan, 
Kátia, Vera, Vantuil, Paulinho e 
Goreti esbanjam alegria.  

Vera Mary Passos

Em julho de 2013 me aposentei, após 20 anos de 
TCMRJ, sendo que os sete últimos anos ocupando o 
cargo de diretora de Publicações e editora da Revista  
do TCMRJ. Às vezes parece que foi ontem, pois o 
tempo passou tão rápido que, muitos projetos que eu 
tinha pós- aposentadoria, ainda não saíram da fase 
de planejamento. Muito do que planejei não fiz, e a 
maioria do que realizei foi sem planejar. 

A primeira coisa que fiz ao me aposentar foi 
olhar para mim. Após anos de dedicação integral ao 
trabalho, vivendo o TCMRJ 24 horas por dia, sem-
pre atenta ao que poderia dar pauta para a Revista 
e quem poderia ser convidado a colaborar, o que 
encontrei?  Uma mulher obesa, pré-diabética e, em-
bora com tempo e situação financeira razoável, sem 
saúde!!!    

Resolvi correr atrás do prejuízo e reverti a situação: 
levei a sério um tratamento médico, emagreci 24 quilos 
com reeducação alimentar, passei a caminhar 8km por 
dia e a fazer hidroginástica duas vezes por semana (já 
tentava fazer no tempo do TCMRJ, mas nunca conse-
guia chegar na hora). E, como lazer e integração, aulas 
de artesanato. E também um voluntariado, que dá mui-
to prazer!

Claro que sobra tempo para fazer NADA. Mas 
NADA é muito bom e ocupa muito tempo!  E 
tem sempre alguém que, quando encontra a gen-
te “NADANDO”, arranja logo alguma coisa para a 
gente fazer.
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A vida de aposentada é muito melhor do que 
eu poderia imaginar. Para quem vinha pela Ponte 
Rio- Niterói (moro na Região Oceânica), ouvindo 
rádio com o bloquinho ao lado, para anotar possí-
veis ideias de assuntos para a Revista, não imagina-
va que minha adaptação iria ser tão fácil e imediata.  
É verdade que o prefeito Eduardo Paes colaborou 
nisso: o trânsito infernal nos acessos e centro do 
Rio pesou na decisão: não  aguentava mais gastar 
quatro a cinco horas de “viagem” entre a casa e o 
trabalho. Não há amor que resista! O Rio vai ficar 
ainda mais maravilhoso , sem dúvida, mas, descul-
pa, não deu para esperar!  Acho que me aposentei 
no momento certo, em todos os aspectos.

É claro que, às vezes, bate uma saudadezinha, nem 
tanto do trabalho, pois me adaptei fácil ao ócio, mas 
dos colegas, amigos e colaboradores. E das conversas. 
(Retificando: ócio não, lazer qualificado!).

Hoje encaro a vida com mais encantamento, to-
lerância, amor. Acho que estou tendo tempo de en-
xergar os outros e me enxergar. Amo minhas casas, 
meu ir e vir cigano, meus bichos, minhas plantas. 
Adoro os amigos que me chateiam, minhas incoe-
rências, minha liberdade.

Enfim!  A vida é muito boa! O mundo é mui-
to lindo! O céu é muito azul! Tudo que nos cerca 
é maravilhoso e nossos olhos nem sempre veem, 
porque o cotidiano é viciante. 

Conselho para quem está na ativa e pode se 
aposentar: você já fez a sua parte. Solte as amarras! 
Venha ser feliz!

Vantuil Accácio 
Raimundo

Há quanto tempo você 
se aposentou?

Há 20 anos, em 1994.

Como é a sua vida de aposentado?
Muito boa. Aproveito bem o tempo livre que te-

nho hoje. Faço uma caminhada sempre que tenho 
disposição, sem compromisso com horários. Dou 
também muita atenção à minha família. Estou ca-
sado há 49 anos, tenho dois filhos e três netas. Para 
mim, eles são os meus troféus!

Foi difícil tomar a decisão de se aposentar?
Não. Tive a certeza da hora, principalmen-

te, pela segurança financeira proporcionada aos 
servidores públicos do TCMRJ, no momento da 
aposentadoria.

Do que você mais sente falta?
Dos colegas de trabalho, das amizades que 

deixei. Para mim, o Tribunal é minha segunda 
casa. Cada dia que venho aqui, me sinto muito 
bem. Quem eu não conheço, passo a conhecer. 
“Manda ele subir correndo”, foi a frase que libe-
rou minha entrada na última vez que eu vim. Isto 
me deixa feliz.

Como você está encarando esta nova fase da vida?
Com satisfação!

Paulo Cesar Pereira da Silva

Há quanto tempo você se aposentou?
Há sete meses.

Como é a sua vida de aposentado?
Graças a Deus, bem tranquila. Estou aguardando 

a aposentadoria de minha esposa, que sairá em maio 
de 2015, e, então, poderemos aproveitar melhor e 
mais as nossas vidas.

Foi difícil tomar a decisão de se aposentar?
Não. Há um ano vinha pensando e aguardando a hora.

Do que você mais sente falta?
Antes de responder a esta pergunta quero dizer 

que, desde que entrei em 1981 no TCMRJ, trabalhei 
toda a minha vida no DGP (DDV) até me aposentar, 
e foi ótimo, fazendo várias amizades e, por conta dis-
so, sinto um pouco de falta de alguns bons amigos e 
colegas de trabalho.

Como você está encarando esta nova fase da vida?
Com naturalidade, tranquilidade, pois estou 

muito feliz por Deus me permitir alcançar esta nova 
fase de minha vida e, assim, aproveitá-la da melhor 
maneira possível.
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Ivan Gorito Maurity

Há quanto tempo você se aposentou?
Me aposentei em agosto de 2012, há quase três 

anos. Quando ainda na ativa, eu não fazia ideia de 
quanto a minha vida poderia ser melhor, na qualida-
de de aposentado.

Como é a sua vida de aposentado?
Hoje não tenho hora certa; compromissos, só 

com minha família, meus netos e minhas viagens.

Foi difícil tomar a decisão de se aposentar?
Assim que me aposentei, achei que seria difí-

cil me acostumar a ficar longe das minhas funções 

junto à presidência e à Revista TCMRJ. Sem dúvi-
da foi porque tudo que é bom faz falta sim. Mas, na 
vida, fora os Amigos de Fé, que são eternos, foi bom, 
muito bom até me aposentar .

Do que você mais sente falta?
Fica a saudade, sem dúvida, do  convívio diário 

com aqueles que diretamente trabalhei, dos eventos 
internos e externos que participei, de fazer as cober-
turas aéreas para a Revista – que eu adorava. Só sin-
to falta de verdade de três coisas: 1- dos verdadeiros 
amigos que no TCMRJ deixei; 2- de renovar sempre 
os arquivos de fotos do RJ (sinto uma tremenda falta); 
3- de viajar muitas vezes durante o ano, conhecendo 
novas culturas, novos lugares, fotografando tudo.

Como você está encarando esta nova fase da 
vida?

Eu tenho muito orgulho de ter pertencido ao 
quadro de funcionários do TCMRJ; de ter feito sem-
pre o meu melhor, de ter sempre vestido a camisa 
durante 32 anos de um grande Time de Vencedores, 
e, principalmente, nos meus últimos nove anos de 
Tribunal, ter feito parte da inigualável gestão Thiers 
Montebello. E hoje, nesta nova fase de vida, me sinto 
ainda mais feliz por saber que, com a minha aposen-
tadoria, um competente jovem concursado ocupou a 
minha vaga de auditor de controle externo.

Maria Goreti Moça

Há quanto tempo você se aposentou? 
Um ano e sete meses.

Como é a sua vida de aposentada?
É uma nova vida, um recomeço. Meus dias são 

dedicados ao que a vida me deu de melhor. Meu 
amor, minhas filhas, meus irmãos, meus amigos, mi-
nha casa, meus pezinhos de café, meus filmes e meus 
livros, muitos livros...

Foi difícil tomar a decisão de se aposentar?
Esta decisão foi amadurecendo ao longo dos últi-

mos anos de trabalho, com o apoio de minha família 
e da minha psicoterapeuta. Quando chegou o mo-
mento, eu estava muito feliz.

Do que você mais sente falta? 
Do convívio diário com os amigos do TCMRJ, 

que fizeram parte da minha vida por tanto tempo.

Como você está encarando esta nova fase da vida? 
Como um prêmio, depois de trinta e cinco anos 

de trabalho. Sinto-me privilegiada por poder desfru-
tá-lo com saúde e disposição. 
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Há quanto tempo você se aposentou?
Há dois anos e cinco meses.

Como é a sua vida de aposentada? 
Muito dinâmica. Procuro ocupar o meu tempo 

com inúmeras atividades, o que antes, na ativa, não 
tinha condições de fazer. Sempre fui muito interes-
sada em cultura, em ajudar o próximo, em atividades 
físicas para manutenção da saúde. Sempre amei via-
jar. Aposentada, faço tudo isso sem estresse de falta 
de tempo, de correria. 

Do meu interesse em cultura, conhecimento, e 
em viajar, que vem de muito tempo, quando falta-
vam três anos para a minha aposentadoria, comecei a 
elaborar um projeto, cujos objetivos principais eram 
aprender o idioma francês e passar um tempo no país 
que mais me interessava conhecer com profundida-
de, que era a França.

Vi ali a oportunidade de estabelecer para mim 
o que podemos chamar de “ano sabático”. E assim 
fiz e estou muito feliz com o resultado de minhas 
aspirações.

Foi difícil tomar a decisão de se aposentar?
A aposentadoria é um rito de passagem e como 

tal deve ser vista. Nunca tive dúvida quanto a me 
aposentar. São fases, papéis diferentes que desem-
penhamos na vida. Sinceramente, estou adorando 
ter tempo para fazer tudo o que planejei fazer de-
pois de aposentada.

Do que você mais sente falta?
O convívio com pessoas é sempre enriquecedor. 

Para mais e para menos. Sinto falta dos amigos queri-
dos, mas, como tenho uma vida bem movimentada, 
tive e tenho sempre oportunidade de conhecer ou-
tras pessoas. Fiz novas amizades, estou aproveitando 
bastante meu tempo livre. Quando bate a saudade 
dos amigos, o skype, o whatsApp, e o email ajudam 
a diminuir a distancia; ou quando temos oportu-
nidade, ligo e marco um vinho, um happy hour.  
Amizades são um patrimônio que construímos du-
rante o tempo; as verdadeiras ficam para sempre.

Como você está encarando esta nova fase da 
vida?

Com muitos projetos, e feliz por dispor de tem-
po para realizá-los. Na verdade, sempre penso que é 
uma recompensa ter tempo livre para dispor como 
desejar; é um privilégio. Não para deitar na rede e 
me tornar sedentária, mas para criar novas opor-
tunidades, novos desafios e metas. Estou vivendo a 
melhor fase da minha vida.

Uma sugestão a quem está por se aposentar:
Planeje-se, busque seus objetivos, seus sonhos 

adiados, e coloque tudo em prática, porque mes-
mo aposentado (a) você ainda tem muito a reali-
zar. E não deixe para se aposentar quando estiver 
sem energia, cansado. Faça-o logo, mas com pers-
pectivas bem definidas. Dê-se este presente! Você 
merece.

Katia Abreu
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O auditor de controle ex-
terno do TCMRJ, Luiz 
Fernando Fernandes, 
recebeu amigos e fa-

miliares, no dia 09 de junho, na 
Livraria Cultura, no centro do Rio, 
para o lançamento do seu livro de 
poesias “Pequeno Inventário de 
Amores Comuns”.

Luiz Fernando é formado 
em Tecnologia da Computação 
pelo Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica, e é mestre em 
Informática, pela PUC-Rio. No 
tribunal, trabalha na assessoria de 
informática, ajudando a criar pro-
gramas de computador. 

 Luiz é uma pessoa que tem in-
teresses e preferências muito diver-
sificadas: estudou italiano, francês, 
espanhol, inglês e latim. Nas horas 

Auditor do TCMRJ lança 
livro de poesias

vagas, toca violão. E, agora, pu-
blica seu primeiro livro de poe-
sia.  Conheça um pouco mais o 
autor.

rEViSTA Do TCmrJ - o 
quê motivou você a escrever 
poesias? 

Talvez a resposta surpreenda 
muita gente, mas comecei a es-
crever para passar o tempo nas 
aulas que não me prendiam a 
atenção, na faculdade. Eu olhava 
em volta, virava o caderno para 
as últimas páginas, e começava 
a escrever. Com o tempo, acho 
que tomei gosto por criar poe-
mas como tradução dos meus 
sentimentos.

rEViSTA Do TCmrJ - Quais 
são seus autores preferidos? 

Você se inspirou em algum 
deles?

A poesia, inicialmente para 
mim, eram as letras de músicas 
de Vinícius de Moraes, Chico 
Buarque, Paulo César Pinheiro e 
Aldir Blanc. Passei, então, a ler poe-
sia nos livros do Vinícius, que é um 
dos meus poetas preferidos, junta-
mente com Luís de Camões, Mário 
Quintana e João Cabral de Melo 
Neto. Em prosa, minhas preferên-
cias foram mudando com a idade: 
na infância, Alexandre Dumas; 
na juventude, Hermann Hesse; e, 
mais tarde, Guimarães Rosa.

Eu não diria que me inspirei, mas 
aprendi muito com eles e com ou-
tros ótimos autores, como por exem-
plo: a usar as rimas e métricas para 

dar ritmo e sonoridade ao poema; 
aprendi a usar a palavra que chega 
de surpresa, o vocabulário refinado, 
mas sem ser erudito, e o principal 
em poesia, que é a capacidade de en-
cantar o leitor, tomá-lo pela mão e 
levá-lo numa viagem que nem autor 
nem leitor sabem onde vai dar.

rEViSTA Do TCmrJ - Pretende 
escrever outros livros? De poe-
sia ou de outro gênero?

Vou fazer uma revelação a vo-
cês: eu tenho um romance escrito 
há mais de 15 anos, que agora estou 
pensando em publicar. Além disso, 
já escrevi dois roteiros para cinema 
e tem um terceiro em andamento. 
Penso em publicar os três roteiros 
juntos, num mesmo livro.

E quero aproveitar esta entre-
vista para agradecer a todos do 
TCMRJ pelo imenso apoio que me 
deram e o carinho com que recebe-
ram meu livro.  
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Os auditores de Controle 
Externo do TCMRJ, 
Marcelo Moura de 
Araújo, da 3ª IGE,  e 

Rafael Lima do Amaral, da 5ª IGE, 
ganharam o torneio de vôlei de 
areia, categoria masculino livre, no 
VI Nordestão, evento que reuniu 
em Teresina cerca de 450 atletas 
de 16 delegações, representando 
13 estados brasileiros e o Distrito 
Federal, numa festa do esporte 
amador dos técnicos dos tribunais 
de contas.

As Olimpíadas dos Tribunais 
de Contas são competições espor-
tivas disputadas periodicamente 
desde de 2007, reunindo os tri-
bunais de contas de todo o Brasil. 

Dupla do TCMRJ ganha 
ouro no vôlei de areia no 
VI Nordestão

rafael e marcelo com a medalha ganha na competição

Estes eventos visam valorizar o 
esporte no âmbito dos tribunais 
de contas e fortalecer os laços de 
união entre as entidades.

No Nordeste, os tribunais de 
contas criaram uma competi-
ção entre eles, 
mais restrita à 
região, envol-
vendo menores 
custos e pro-
piciando uma 
i n t e g r a ç ã o 
mais específica. 
Desde o início 
desta competi-
ção, em 2009, 
d e n o m i n a d a 
NORDESTÃO, 

sob o patrocínio dos tribunais de 
contas do Ceará, Paraíba, Bahia e 
Alagoas, o Piauí tem participado 
com destaque e, em 2015, foi es-
colhido para sediar o evento pela 
primeira vez.  

o troféu da conquista
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melhorar a funcionalidade foi o principal motivo para a reforma da portaria do edifício-sede do TCmrJ, concluída em maio. o espaço,
a operacionalidade no ato de receber funcionários e visitantes.

O TCMRJ dá boas-vindas 
com nova portaria
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com isto, ganhou iluminação, piso e revestimentos mais modernos.  Além disso, as intervenções na parte interna do balcão otimizaram

O TCMRJ dá boas-vindas 
com nova portaria
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Cartas

Prezado e querido amigo Thiers,
Agradeço, uma vez mais, sua amável e generosa remessa 

da Revista do TCM, que sempre leio com atenção e prazer.
Esta última, sobre os 450 anos do Rio, é um primor de 

excelência, pelo conteúdo e relevância dos temas e inigua-
lável qualidade de impressão.

Além do mais, o que me deu maior prazer foi verificar, 
em suas páginas, o êxito de sua gestão, que será um mar-
co de probidade, competência e dedicação à causa pública, 
qualidades hoje cada vez mais raras.

Tenho o maior orgulho de ter sua amizade e ostentar a 
medalha Min. Vitor Nunes Leal, que você, com sua genero-
sidade me outorgou.

Abraços.
SYLVIO CAPANEMA DE SOUZA

Desembargador aposentado do TJ/RJ

Senhor Presidente,
Acuso recebimento de exemplar da Revista do TCMRJ 

referente ao mês de março de 2015.
Agradecendo pela gentileza e atenção, aproveito o 

ensejo para apresentar meus cumprimentos, extensivos 
à equipe responsável pela edição do material que torna 
público parte do excelente trabalho desenvolvido por essa 
Corte de Contas e, especialmente, estendo esses cumpri-
mentos pela brilhante matéria de capa que muito bem 
aborda a questão da aderência à norma, à ação de acordo 
com a regra, representados pela compliance.

Chamou ainda nossa atenção a elucidativa entre-
vista concedida pelo presidente da Atricon, Conselheiro 
Valdecir Pascoal e pelo presidente do IRB e também do 
nosso TCE-MG, Conselheiro Sebastião Helvécio, onde 
bem focam temas como a consolidação das associações 
em defesa dos tribunais de contas e a criação do Conselho 
Nacional dos Tribunais de Contas, entre outros aspectos 
relevantes.

Atenciosamente,
Conselheiro WANDERLEY ÁVILA

TCE-MG

Agradeço o envio do exemplar de Revista do Tribunal 
de Contas do Município do Rio de Janeiro, número 60.

Cordialmente,
LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA

Superior Tribunal de Justiça – STJ

Senhor Thiers Montebello, Conselheiro do Tribunal de 
Contas do Município do Rio de Janeiro,

Agradecido pelo atencioso da Revista TCMRJ nº 60, 
que traz como tema central “Contra a corrupção, com-
pliance”, ligado ao cerco à corrupção que adveio com a 
promulgação da Lei Anticorrupção, em 2013.

Na oportunidade, cumprimento Vossa Excelência, 
parabenizando esse colendo Tribunal pela excelente 
publicação.

Atenciosamente,
Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN

Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

Prezado Doutor

Venho em meu nome e em nome da Confecção Nacional 
de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços – CNS, 
acusar o recebimento da Revista do Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro, Ano XXXI – Nº 60 – Edição 
Março 2015, oportunidade em que aproveitamos para pa-
rabenizá-lo pela qualidade do conteúdo desta publicação.

Aceite nossos votos de alta estima e consideração.
Atenciosamente,

Técnico EGON PAULO KASTEN
Presidente em exercício da CNS

Cumprimentando-o, agradeço a Vossa Excelência o en-
vio da Revista TCMRJ, do Tribunal de Contas do Município 
do Rio de Janeiro, Edição Março de 2015. Percebo que a 
publicação, de excelente qualidade, demonstra os benefí-
cios e conquistas obtidas pela entidade, em prol de toda a 
sociedade.

Aproveito o ensejo para reiterar de elevada estima e 
distinta consideração.

LEONARDO CARVALHO
Conselheiro Nacional do Ministério Público

Ao ilustre Presidente Thiers Montebello,
Com meus agradecimentos pela remessa da Revista do 

TCMRJ.
Atenciosamente,

CONDORCET REZENDE
Advogado
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Amigo Thiers,
Agradeço muito a remessa da revista do TCMRJ nº 60, 

na qual irei conhecer a nova arma contra a corrupção, de-
nominada “ compliance”.

Um forte abraço
JAIR LINS NETO

Ex-conselheiro do TCM/RJ

Recebi e agradeço a gentileza do envio do exem-
plar da revista intitulada TCMRJ – Tribunal de Contas 
do Município do Rio de Janeiro – Contra a Corrupção 
Compliance”.

Atenciosamente
Senador RENAN CALHEIROS

Presidente do Senado Federal

Cumprimentando-o cordialmente, agradeço a gentile-
za do envio do exemplar “TCMRJ – Contra a Corrupção, 
Compliance” e informo que será dada a devida apreciação.

Senador ACIR GURGACZ

Prezado Senhor Thiers Montebello, Presidente do 
Tribunal do TCMRJ,

Muitíssimo grato pela remessa da conceituosa Revista 
desse Tribunal, que, desta vez, foca a sua atenção na pro-
blemática da corrupção, mal que não é novo na nossa his-
tória, mas que, nos últimos tempos alcançou proporção 
nunca vista. Só resta a esperança de que os envolvidos se-
jam exemplarmente punidos.

Quero aproveitar a oportunidade para cumprimentá-
-lo pela sua reeleição para Presidente do TCMRJ, biênio 
2015/16. É a certeza de uma respeitosa administração.

Muita paz, saúde e felicidade.
Forte abraço.

Gen Ex LUIZ GONZAGA SCHROEDER LESSA

Acusando o recebimento da Revista do TCMRJ – Nº 60, 
agradeço a gentileza, colocando-me à disposição.

Atenciosamente,
Conselheira MARISA SERRANO

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul

Senhor Presidente,
Agradeço –lhe o envio da Revista TCM/RJ, edição de 

março de 2015, ao tempo que o parabenizo pelo excelente 
trabalho desenvolvido por essa Corte.

Aproveito o ensejo para consignar de elevada estima e 
distinta consideração.

Atenciosamente,
INALDO DA PAIXÃO SANTOS ARAÚJO

Conselheiro- Presidente do TCE/BA

Senhor Conselheiro Presidente,
Com parabéns pelo excelente nível editorial alcançado, 

agradeço a Vossa Excelência a gentileza da remessa de um 
exemplar da revista TCMRJ Nº 60, EDIÇÃO MARÇO/ 
2015.

Atenciosamente,
Conselheiro- Presidente do TCE/AL

Senhor Presidente,
Apraz-nos cumprimentar  V. Exª, tempo em que agra-

decemos a gentileza da remessa do exemplar do TCMRJ/
Edição nº 60 – Março 2015 que, após leitura, fará parte 
integrante do acervo da Biblioteca desta Casa Legislativa.

RAULINO GONÇALVES FILHO
Chefe de Gabinete da Presidência da Assembleia 

Legislativa do Espírito Santo

Exmo. Senhor
Conselheiro Thiers Montebello
Presidente do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro
Acuso o recebimento do exemplar de nº60 obra que, 

sem dúvida, será fonte de pesquisa e conhecimento.
Na oportunidade, apresento minhas cordiais saudações.

Conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente do TCE/ES

Cumpre-se agradecer a v. Exª a remessa do nº 60 da 
Revista do TCMRJ e relevar a qualidade técnica dos artigos 
nela inseridos.

Aceite, Senhor Conselheiro Presidente, os meus melho-
res cumprimentos.

Com meus respeitosos cumprimentos pessoais.
MIRA CRESPO
Juiz Conselheiro
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A Ouvidoria e o Serviço de Informação ao Cidadão 
do TCMRJ estão sempre abertos para a sociedade, 
recebendo e encaminhando sugestões, reclamações, 
denúncias e críticas, pelo telefone 0800-282046,  
ou pelo site www.tcm.rj.gov.br
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