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Ciência,�Tecnologia�e�
Inovação

B
asta uma breve recapitulação da história da humanidade para que se 
constate a importância do espírito investigativo e da criatividade, aliados 
à razão, atributos exclusivos do ser humano. Graças aos avanços da ciên-
cia, à observação, à experimentação, ao uso da razão como único meio de 

se alcançar o conhecimento, à mensuração, à exatidão, à matemática, às invenções 
de instrumentos tais como o telescópio e o microscópio, o homem foi capaz de 
potencializar sua capacidade de investigação e de explorar e desenvolver o mundo 
material e social, lançando as bases do conhecimento cientí+co.

Se hoje somos mais longevos, mais numerosos e livres das dores físicas e talvez 
mentais – pois jamais se teve conhecimento de tanto estresse e sofrimentos psico-
lógicos, que se podem atribuir ao mundo atual, tão convulsionado e agitado –, de-
vemos ao avanço das pesquisas cientí+cas e tecnológicas, que, em última instância, 
têm por objetivo o bem-estar da humanidade.

No Brasil, acabou de ser sancionado, no dia 11 de janeiro de 2016, o Marco 
Regulatório da Ciência, Tecnologia e Inovação, que promove uma série de ações 
para o incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento. O escopo do instrumento legal é aproximar as univer-
sidades das empresas, tornando mais dinâmicos a pesquisa, o desenvolvimento cientí+co e tecnológico e 
a inovação no País, além de diminuir a burocracia nos investimentos para a área. O texto prevê, ainda, a 
isenção e a redução de impostos para as importações de insumos feitas por empresas na execução de pro-
jetos de pesquisa. Outra novidade é a ampliação do tempo máximo que os professores das universidades 
federais poderão trabalhar em projetos institucionais de ensino, pesquisa e extensão, ou exercer atividades 
de natureza cientí+ca e tecnológica.

O marco regulatório é de capital importância para o desenvolvimento econômico do País, pois vi-
vemos hoje no reino absoluto da eletrônica, da informática, da engenharia biogenética, das nanotecno-
logias. Sem o tripé ciência, tecnologia e inovação, estaríamos estagnados nos primórdios da vida, sem 
perspectivas, sem avanços. Seria o retrocesso da história da humanidade.

Os tribunais de contas não +cam de fora do moto-contínuo desse processo de inovação. Acompanham 
seu ritmo, aproveitando os benefícios trazidos pelas novas tecnologias para aprimorar sua atuação, sobre-
tudo no campo da informática.

No último Congresso dos Tribunais de Contas realizado na cidade do Recife, em dezembro de 2015, 
o tema da integração dos órgãos de controle foi debatido à exaustão. Como bem a+rmou o presidente 
da ATRICON, conselheiro Valdecir Pascoal, com o apoio do presidente do IRB, conselheiro Sebastião 
Helvécio, e da ABRACOM, conselheiro Francisco de Souza Andrade Netto, “foi-se o tempo dos solistas 
‘sebastianistas’”, em clara referência a que se promova uma atuação em conjunto, colaborativa, entre os 
tribunais de contas, a exemplo do funcionamento harmônico de uma orquestra.

Nada disso seria possível sem o auxílio da inovação tecnológica. A atuação integrada dos tribunais de 
contas e o intercâmbio de informações, com acesso às redes de dados Labcontas e Infocontas, do TCU e 
da ATRICON, que fornecem subsídios às auditorias, são imprescindíveis ao aprimoramento da execução 
das ações de +scalização e controle. 

Em 2016, a ATRICON planeja inaugurar seu próprio laboratório de informações, que permitirá que 
os tribunais de contas dos estados e municípios compartilhem informações com órgãos de controle como 
o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), o Ministério Público, o Banco Central e a 
Polícia Federal, consolidando as bases da atuação integrada para aprimorar a gestão pública.

O Brasil, com este imenso patrimônio humano, há de capitanear nossa maior riqueza – a criatividade 
– para o bem-estar da população, impulsionando o desenvolvimento cientí+co e tecnológico, acompa-
nhando, assim, o ritmo frenético do tempo. 
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INOVAÇÃO, SENHA PARA O FUTURO
Uma das maiores economias do planeta e detentor de 
um capital humano reconhecidamente criativo e ver-
sátil, paradoxalmente, o Brasil luta para demonstrar 
capacidade de inovação, condição sine qua non para 
navegar a favor na corrente do desenvolvimento mun-
dial. Enquanto as políticas de governo, sozinhas, não 
conseguem fomentar os necessários investimentos em 
pesquisa nas áreas de ciência e tecnologia, o Tribunal 
de Contas da União sai à frente e se destaca como o 
primeiro órgão de controle no mundo a criar, dentro 
de sua estrutura, um laboratório de inovação, com vis-
tas à melhoria da gestão pública.
No Ministério do Planejamento, conta o secretário 
de Logística e Tecnologia da Informação, Cristiano 
Heckert que já são visíveis as mudanças ocorridas 
a partir da implementação do Processo Eletrônico 
Nacional e do Sistema Eletrônico de Informações, ino-
vando o acesso e a prestação de serviços e acabando 
com as pilhas de processos.
O economista Luciano Póvoa apresenta as cinco 
prioridades que devem conduzir as políticas de ino-
vação, segundo a Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE). Tais diretrizes 
têm sido adotadas por diversos países que investem no 
futuro de suas economias e na solução de problemas 
globais.
À frente do curso “Inovação na gestão pública” da 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Guilherme 
Portugal promove grupos de pesquisa na área de ges-
tão de custos e contabilidade ambiental, movido pelo 
desa3o de desconstruir as “ideologias 3xas e herméti-
cas” da administração pública.
Em entrevista concedida à pesquisadora Sophie 
Reynolds durante evento sobre inovação em Londres, 
o chileno Juan Felipe Lopez conta sobre a experiência 
de criar um laboratório de governo com vistas a de-
senvolver novos serviços para os cidadãos de seu país.

O resgate de uma cultura política fundada em valo-
res morais; a defesa de instituições de Estado fortes e 

independentes, especialmente as de controle; e a quali-
3cação do debate público fazem parte da agenda para o 
verdadeiro exercício da cidadania política e do contro-
le social, segundo Jorge Maranhão, diretor do Instituto 
de Cultura de Cidadania A Voz do Cidadão.

Em entrevista, o secretário de Fiscalização da 
Infraestrutura Rodoviária do Tribunal de Contas da 
União, André Vital, enfrenta as críticas sobre a atu-
ação do órgão, que acarretou a paralisação de obras 
importantes, e defende a revisão da modelagem das 
concessões das rodovias federais e o aprimoramento 
da fiscalização da agência regulatória.

No 28º Congresso dos Tribunais de Contas, re-
alizado em Recife, a atuação compartilhada entre to-
dos os órgãos de controle público e a troca de informa-
ções estratégicas foram aclamadas como fundamentais 
ferramentas para o efetivo combate à corrupção e para 
a indução da boa governança pública.

O TCMRJ lançou seu primeiro aplicativo para 
o acompanhamento das visitas técnicas de auditoria 
às escolas da rede pública do Município do Rio de 
Janeiro. Disponível inicialmente através do Google 
Play, o dispositivo permite ao usuário saber sobre as 
condições das unidades visitadas, através dos relató-
rios e fotos produzidos pelos auditores do tribunal.

Releia o artigo do advogado Fábio da Rocha Gentile, 
publicado na Folha de São Paulo sobre “Fraudes, indí-
cios e máscaras”.

 Um problema que é enterrado todos os dias 
e, por isto, geralmente, não nos damos conta da sua 
gravidade: o lixo, que não para de crescer no Aterro 
Sanitário de Seropédica, é tema de detalhado estudo 
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socioeconômico do TCMRJ. Publicamos, nesta edi-

ção, o capítulo sobre a análise da situação atual no 

Município do Rio de Janeiro. Em seguida, o asses-

sor da Diretoria Técnica Industrial da Companhia 

Municipal de Limpeza Urbana, Luiz Henrique Penido, 

em entrevista exclusiva, explica sobre o critério de se-

leção dos aterros como solução para a destinação 'nal 

dos resíduos sólidos na cidade. Por outro lado, o con-

sultor ambiental suíço Guy Borgeat fala sobre a ado-

ção bem-sucedida das usinas de incineração de lixo em 

seu país. E, por 'm, a curiosa história do ex-catador 

de lixo, Tião Santos, que pisou no tapete vermelho da 

premiação do Oscar.

Estão próximas as conclusões das obras da 

Linha 4 do Metrô e da ampliação do sistema do BRT 

que possibilitarão mais e melhores caminhos para fora 

e para dentro da Barra da Tijuca.

No Bate-Papo Carioca desta edição, a douto-

ra Rosa Célia fala sobre o comovente trabalho que 

desenvolve há cerca de 20 anos para crianças caren-

tes, através do Pro Criança Cardíaca, e do desafio 

de tornar autossustentável o hospital pediátrico 

que construiu para garantir a continuidade de seu 

projeto.

O ensaio fotográ'co de Alexandre Freitas, com 

a produção de Andrea Macedo, mostra a arte urbana 

exposta nos muros cariocas, dialogando em cores e 

traços marcantes com os habitantes da cidade.

A série Trilhando o Rio revela outro caminho 

de aventura até a Pedra do Telégrafo, de onde se des-

cortinam paisagens admiráveis da Zona Oeste do Rio.

O servidor do TCMRJ Miguel Franca revela os 

encantos do Catete, em Meu Bairro, Minha Vida desta 

edição.



É 
bem verdade que inovação não é nenhuma novidade. Há 
milhões de anos, desde que os seres humanos se ergueram 
e começaram a andar em duas pernas, podendo explorar e 
manipular objetos com as mãos e ver à distância, sob uma 

perspectiva mais ampla; a partir de então, o mundo passou a teste-
munhar inovações incessantemente. Assim ensina o físico estaduni-
dense Leonard Mlodinow, em seu mais recente livro “De primatas a 
astronautas”. Esse impulso de buscar fazer diferente, motivado por 
necessidade, ou simplesmente por curiosidade, é próprio da nature-
za humana, mais do que imaginamos.

A exploração de novas ideias, nos dias de hoje, no entanto, foi 
elevada à máxima potência por conta da tecnologia, ingrediente que 
incrementou as possibilidades, e, sem o qual, não se pode nomear 
uma inovação como tal, no momento em que vivemos. Ela é que 
permite a profusão de inovações que estão impactando cada vez mais 
o nosso dia a dia, com uma velocidade, isto sim, inédita. 

Foi a partir da teoria do desenvolvimento econômico do eco-
nomista Joseph Schumpeter, no início do século XX, que inovação 
passou a ser considerada a força propulsora das mudanças mundiais 
e principal motor do desenvolvimento das nações. E graças a esta 
percepção, as áreas de pesquisa e desenvolvimento (P&D), que con-
duzem à inovação, ganharam destaque e investimentos por parte de 
governos. Em 2005, a Organização das Nações Unidas concluiu seu 
relatório “Investindo no Desenvolvimento”, no qual recomenda que 
os países reforcem seus programas para a promoção de desenvol-
vimento de novos negócios e incrementem a infraestrutura para a 
inovação tecnológica.

No Brasil, a infraestrutura de inovação brasileira vem sendo mol-
dada, sobretudo, por políticas de Estado, concebidas com o propósito 
de abrir espaços para o empreendedorismo competitivo, mas que ain-
da se ressentem da ausência de uma cultura inovadora que perpasse o 
conjunto do país e, em especial, de falhas de coordenação nas instâncias 
superiores do sistema, segundo o diplomata Fábio Mendes Marzano, 
em seu estudo “Políticas de Inovação no Brasil e nos Estados Unidos”, 
publicado pela Fundação Alexandre de Gusmão, vinculada ao 

INOVAÇÃO MOTOR DO DESENVOLVIMENTO



MOTOR DO DESENVOLVIMENTO



Revista TCMRJ

Ministério das Relações Exteriores. 
Para ele, a descentralização de ini-
ciativas, a defasagem entre produ-
ção cientí�ca e registro de patentes, 
as de�ciências do sistema educacio-
nal, e a insu�ciente oferta de capital 
de risco representam óbices que de-
vem ser superados, para que a ino-
vação atinja plenamente seus obje-
tivos no País.

No conjunto das políticas de 
inovação, no entanto, registram-
-se tentativas de avanços nos úl-
timos anos, representados pela 
con�guração de um marco legal, 
especialmente com as chamadas 
Lei da Inovação, de 2004, e Lei do 
Bem, de 2005. Mas, ao comple-
tar dez anos, o regime brasileiro 
de incentivos �scais à inovação já 
está defasado, segundo apontou o 
pesquisador do Centro de Estudos 
Sociedade e Tecnologia Aristóteles 
Moreira Filho, em seu artigo publi-
cado recentemente no jornal Valor 
Econômico.

Para se colocar como um player 
relevante na disputa pelos investi-
mentos de pesquisa, desenvolvi-
mento e inovação, o Brasil neces-
sita consolidar um ambiente de 
inventividade à altura das aspira-
ções e do potencial do povo brasi-
leiro – clamou o pesquisador.

Resultado disto tudo é que o 
Brasil está, hoje, numa posição bas-
tante desconfortável nos rankings 
mundiais de capacidade de inova-
ção. Um dos indicadores usados 
para medir o desempenho de um 
país no que diz respeito à inovação 
tecnológica é o ranking da escola de 
negócios IMD Foundation Board 
(World Competitiveness Yearbook). 
Na última versão, lançada em maio 
deste ano, o Brasil ocupa o 56º 
lugar entre os 61 países, na fren-
te somente da Mongólia, Croácia, 
Ucrânia, Argentina e Venezuela. 
(veja infográ�co).

Já a Bloomberg, uma das prin-
cipais empresas que atuam no 
mercado �nanceiro mundial, di-
vulgou, no começo deste ano, seu 
!e Global Innovation Index, docu-
mento que apresenta um ranking 
com dados sobre inovação consi-
derando seis itens: P&D; qualidade 
da Educação; empresas de alta tec-
nologia; pro�ssionais quali�cados 
para a área de Ciência, Tecnologia 
e Inovação; patentes; e indústrias 
de produtos manufaturados. Entre 
50 países selecionados, o Brasil si-
tua-se na 47ª posição no ranking 
geral, à frente apenas de Argentina, 
África do Sul e Marrocos. 

O Estado brasileiro não tem 
mais capacidade de fomentar sozi-
nho o desenvolvimento cientí�co e 
tecnológico e as ofertas de fomento 
estão sendo contingenciadas por 
causa do agravamento da crise -  
declarou à Agência Gestão CT&I a 
presidente do Conselho Nacional 
dos Secretários Estaduais para 
Assuntos de Ciência, Tecnologia 
e Inovação (Consecti), Francilene 
Garcia, comemorando a aprovação 
do novo Marco Legal da Ciência, 
Tecnologia e Inovação (CT&I), no 
último dia 9 de dezembro. 

A norma aprovada por unani-
midade pelo Congresso Nacional 
estimula as parcerias público-pri-
vada em diferentes questões, des-
de a cessão de pessoal até a com-
pra pública de conteúdo inovador 
com dispensa de licitação. Na 
opinião da dirigente, a nova legis-
lação dará aos governos federal, 
estadual e municipal - nos casos 
onde há normas locais de incen-
tivo a P&D - a oportunidade de 
gerar mais receitas para fomentar 
a CT&I.

Paralelamente, especialmente 
em relação às instituições públicas, 
o cenário é positivo. Sempre aten-
to às oportunidades de melhoria 

da governança do 
País, o Tribunal de 
Contas da União 
criou um labora-
tório de inovação 
dentro de sua es-
trutura. Em julho 
deste ano, parti-
cipou do princi-
pal evento global 
sobre laborató-
rios de inovação 
no setor público, 
o LabWorks, em 
Londres, desta-
cando-se como 
o primeiro órgão 
de controle no 
mundo a imple-
mentar essa incia-
tiva. Na ocasião, 
apresentou a pa-
lestra “Spreading 
innovation in a 
Supreme Audit 
Institution”, que 
demonstrou as 
c o n t r i b u i ç õ e s 
para o controle 
externo, espera-
das a partir da 
criação do labora-
tório de inovação, 
na atual gestão do 
tribunal. Como 
resultado, o TCU 
passou a fazer 
parte do Global LabMap, que re-
presenta a rede mundial de labora-
tórios de inovação em governo.

Representando o TCU, a di-
retora do Centro de Pesquisa e 
Inovação do Instituto Serzedello 
Corrêa, Fabiana Ruas, e a 
Bloomberg Philanthropies, fun-
dação que patrocina a criação de 
times de inovação em cidades dos 
EUA e que custeou o deslocamen-
to de Fabiana ao evento, acorda-
ram em colaborar na adaptação 
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da metodologia da Bloomberg, de 
criação de unidades de inovação 
em nível municipal, para aplicação 
no contexto federal brasileiro.

A parceria estabelecida en-
tre o TCU e a Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) aponta para a 
necessidade de maior conhecimen-
to sobre ferramentas, habilidades 
e experiências de inovação aplica-
das à melhoria de políticas públi-
cas, vem defendendo o presidente 

daquele tribunal, ministro Aroldo 
Cedraz, em suas palestras.

– Inovação é um importante 
motor para atuarmos daqui para 
frente além da mera atualização dos 
métodos de trabalho em resposta às 
crescentes responsabilidades – fa-
lou Cedraz durante o I Congresso 
Internacional de Controle e Políticas 
Públicas, realizado pelo Instituto 
Rui Barbosa, em outubro passado.

Apoiar um Estado mais estra-
tégico e arrojado é, inclusive, o 

objetivo de inúmeras iniciativas 
acadêmicas, como o do Núcleo de 
Pós-graduação da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro, ao 
oferecer a disciplina “Inovação 
na gestão pública” (veja a se-
guir, neste bloco). Estas e outras 
despontam para a+rmar que o 
momento é o de criar novos pa-
radigmas de gestão e controle 
e perquirir formas e+cientes de 
combater os complexos desa+os 
do século 21.
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O Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (MP), 
por meio de sua Secretaria de 
Tecnologia da Informação (STI), 
tem como “palavra de ordem”, ou 
melhor, nosso balizador, a ino-
vação, pois acreditamos que ela 
é capaz de gerar melhoria na ad-
ministração pública e contribuir 
para o aumento da qualidade dos 
serviços prestados à população e 
tornar mais e*cientes as respostas 
do Estado diante das demandas da 
sociedade. Nossa ideia é fazer com 
que experiências de vanguarda e 
práticas avançadas sejam ampla-
mente difundidas para promo-
ver a modernização institucional 
da gestão pública. Por esta razão, 
temos trabalhado em parceria 

com diversos órgãos, em diversas 
frentes, para alcançarmos este 
propósito.

Sim. Além de propor e implemen-
tar ações de inovação, também julga-
mos importante ouvir a sociedade. 
Este ano, por exemplo, abrimos uma 
consulta pública no portal Participa.
br, um espaço de diálogo e constru-
ção de políticas públicas com a so-
ciedade que permite a proposição de 
temas na própria ferramenta. E esta 
iniciativa, também de cunho inova-
dor, estimula os cidadãos não só a 
participar ativamente da formulação, 
mas a implementar e monitorar as 
políticas públicas.    A partir da con-
sulta aberta no participa.br, reunimos 

contribuições a respeito da Estratégia 
de Governança Digital (EGD) do 
governo federal. Ela foi estruturada 
em três pilares: acesso à informação; 
prestação de serviços; e participação 
social. Foi um trabalho de construção 
que começou em maio deste ano, e 
recebeu sugestões de gestores, servi-
dores, academia e sociedade em geral, 
esforço que resultou em 1.194 contri-
buições.  Estamos, agora, aguardando 
a publicação do decreto pela nossa 
presidente, previsto para o início de 
2016. A EGD, fruto desta consulta 
pública e de um trabalho constru-
ído em conjunto com a sociedade, 
orientará as ações de governança di-
gital no âmbito dos órgãos que fazem 
parte do Sistema de Administração 
dos Recursos de Tecnologia da 
Informação (SISP).  Uma outra ação 
que cito, já embasada nos pilares da 
prestação de serviços e acesso à infor-
mação e implementada pelo MP, foi 
a remodelagem do Portal de Serviços, 
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que este ano uni*cou todos os serviços 
do governo federal para a sociedade, 
dando uma nova cara e facilitando a 
vida do cidadão na busca de informa-
ções.  Além disso, pela STI, nós esta-
mos disseminando e já implementan-
do, em diversas instituições públicas, 
uma iniciativa inovadora, o Processo 
Eletrônico Nacional (PEN), que é a 
digitalização da documentação dos 
órgãos da APF. A STI está *rmando 
acordo com órgãos para que utilizem 
o Sistema Eletrônico de Informações 
(SEI), criado pelo Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região, para migrar, do 
papel para o mundo virtual, seus pro-
cessos, e tramitá-los eletronicamente. 
O SEI torna os procedimentos mais 
ágeis e reduz os gastos com aquisi-
ção de resmas de papel e aluguel de 
impressoras, além de gerar economia 
de tempo e aumento da qualidade 
de vida, traz um melhor aproveita-
mento intelectual do servidor. Hoje, 
18 órgãos já implantaram o sistema 
e 34 estão no processo de implanta-
ção. Continuamos nossa saga para 
que todos os órgãos da administra-
ção possam implantar o sistema e 

para mudarmos os paradigmas de 
gestão pública rumo à moderniza-
ção.  Um outro exemplo inovador 
que ressalto, dentro dos serviços de 
governo eletrônico da STI, é o portal 
dados.gov.br. Em dezembro, foi pre-
miado pela Controladoria-Geral da 
União no concurso de ‘Boas Práticas 
da Gestão Pública’, e, graças a ele, o 
Brasil subiu 14 posições em relação a 
2014, no mundo, no Open Knowlegde 
Internacional, *cando em 12o como 
o país com mais dados abertos no 
mundo. Atualmente, o dados.gov.
br possui 1.052 conjuntos de dados 
com 8.582 recursos disponíveis para a 
pesquisa, por professores, jornalistas 
e empresários, por exemplo. A utili-
zação destes dados pode ser feita de 
forma livre e trabalhados por diversos 
segmentos da sociedade e em favor 
dela.

Como citado anteriormente: 
Sistema Eletrônico de Informações 
(SEI); o participa.br; o serviços.
gov.br; e o dados.gov.br.

Claro! Estamos rodando a 
Esplanada, conversando e assinan-
do acordos com diversos órgãos, 
colhendo e testemunhando depoi-
mentos de quem já aderiu ao SEI. 
É uma revolução! Uma mudança 
estrutural grandiosa, de ordem 
cultural. Um secretário executivo 
relatou que já consegue assinar do-
cumentos enquanto a esposa almo-
ça, por exemplo, e não precisa sair 
correndo para o órgão, se privando 
do estar com a família. Outra, dire-
tora-geral, disse que já não vê carri-
nhos com pilhas de processos para 
cima e para baixo, nos elevadores, e 
isto, por si só, já é um avanço muito 
grande, pois está tudo no computa-
dor, mudando a cara do órgão que 
implementou o SEI. Não há mais 
aquela di*culdade de se encontrar 
um processo; é só ter o número e 
abrir na tela. Este é um dos avanços 
reais e perceptíveis no dia a dia das 
pessoas. E sem falar na economia 
que vem trazendo. A mudança é 
essa: simpli*car para evoluir.
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N
este artigo são apre-
sentadas, brevemen-
te, essas diretrizes e 
apontadas algumas 

das principais tendências para 
as políticas de inovação.

Tem, ainda, como objeti-
vo apresentar as políticas de 
inovação recomendadas pela 
Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), de maneira a apontar 
as tendências para o início do 
século XXI. As propostas ela-
boradas ao longo das últimas 
quatro décadas têm influencia-
do de forma significativa, mes-
mo que indiretamente, as po-
líticas de vários países. Assim, 
é importante avaliar a perti-
nência de tais políticas para o 
Brasil.

Desde 1963, a OCDE tem lan-
çado, no início de cada década,  
diretrizes de políticas de ciência, 
tecnologia e inovação elaboradas 
por um grupo de especialistas. 
Tais diretrizes, nem sempre, são 
adotadas pelos países membros, 
mas constituem a principal fonte 
de difusão de novas ideias e abor-
dagens para o entendimento dos 
mecanismos fundamentais dos 
avanços da ciência e da tecnologia 
e dos desa+os para a geração de 
inovações.

O relatório mais recente da 
OCDE destaca que as políticas 
de inovação não significam ne-
cessariamente o aporte de mais 
recursos públicos. Podem ser 
implantadas na forma de mu-
danças institucionais que pro-
porcionem um melhor ambiente 

social e econômico para a trans-
formação de ideias em produtos.

Até meados da década de 1990, 
as políticas de inovação eram as-
sociadas às de tecnologia. Por 
exemplo, estímulos +scais ou +-
nanciamentos dos gastos com 
P&D eram tidos como políti-
cas de “tecnologia e inovação”. 
Contudo, o maior entendimento 
da inovação como um processo 
não só de geração de novos pro-
dutos e processos, mas, também, 
como os desa+os de sua intro-
dução no mercado tem feito go-
vernos de vários países adotarem 
uma nova perspectiva de política 
de inovação que enfatiza a inte-
ração entre os agentes envolvidos 
no processo como um todo. Essas 
novas tendências serão discutidas 
a seguir.
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Os indicadores de inovação são 
recentes. Os primeiros grandes es-
tudos nacionais foram conduzidos 
na Europa, na década de 1990, e o 
aperfeiçoamento levou à elabora-
ção de diretrizes, como o Manual 
de Oslo, que são amplamente se-
guidas por vários países.

O Brasil apresenta uma taxa 
de inovação semelhante às da 
Itália e Espanha. Cerca de um ter-
ço das empresas com mais de 10 

empregados nesses três países re-
alizou algum tipo de inovação no 
período analisado. Os resultados 
mais recentes para o Brasil apon-
tam para uma taxa de inovação de 
38,1% (PINTEC 2008, referente ao 
período 2006-2008).

Estes novos indicadores têm 
representado um papel crucial na 
elaboração de políticas de inova-
ção, pois permitiram entender 
melhor a realidade de cada país, 

o que não era captado de forma 
adequada pelos indicadores tra-
dicionais relacionados às políticas 
de tecnologia (gastos em P&D e 
patentes). Detalhes sobre os obs-
táculos à inovação, fontes de �-
nanciamento e diferenças entre 
inovação de produto e processo 
puderam ser explorados mais pro-
fundamente e ajudaram a moldar 
novos instrumentos de política de 
inovação.

O documento da OCDE 
(2010c), intitulado Innovation 
strategy: Getting a head start on 
tomorrow, representa talvez o re-
conhecimento mais importante de 
que a inovação não é apenas um fa-
tor importante para o crescimento 
econômico, mas também de�nidor 
dos rumos do futuro da economia 
e da solução de problemas globais.

Nesse documento são apresen-
tadas diretrizes de políticas para 
a inovação e a proposta de uso 
de instrumentos de políticas que 
busquem criar ambientes favorá-
veis à inovação e ao empreende-
dorismo. Remoção de barreiras 
regulatórias (inclusive as admi-
nistrativas) e o uso do poder de 
compra do governo são exemplos 

de mecanismos destacados. É in-
teressante notar que tais instru-
mentos são menos dispendiosos 
que ajudas diretas às empresas 
e são destinados a “recompen-
sar a inovação e a e�ciência”. As 
diretrizes apresentadas estão na 
forma de cinco prioridades para 
a ação governamental (OCDE, 
2010c, p. 11-15):



Revista TCMRJ

 1. Deve ser dada às pessoas a ca-
pacidade de inovar: é reconhe-
cido que o capital humano é a 
essência da inovação. Assim, é 
necessário reformular e adap-
tar currículos e práticas peda-
gógicas para que os estudantes 
possam aprender e desenvolver 
novas habilidades relacionadas 
às necessidades da sociedade. 
As universidades passam a ser 
reconhecidas como tendo pa-
pel fundamental no processo 
de inovação. É preciso também 
facilitar a mobilidade interna-
cional de talentos para que o 
conhecimento circule.

 2. Inovação nas *rmas deve ser 
facilitada: são propostas várias 
medidas para encorajar o em-
preendedorismo. Por exemplo, 
é preciso tornar simples a regu-
lação das *rmas que entram no 
mercado, pois as *rmas novas 
estão exercendo um papel cada 
vez mais importante na inova-
ção. As leis de falência devem 
ser menos punitivas com os 
empreendedores. Empresas 
com rápido crescimento não 
devem ser “punidas” com 
maiores taxas de impostos ao 
se tornarem maiores. Acesso 
ao *nanciamento à inovação, 
como mercados de venture ca-
pital, deve ser desenvolvido.

 3. A criação, a difusão e a aplica-
ção do conhecimento são funda-
mentais: “A ciência continua a 
estar no coração da inovação”. É 
reconhecido que as instituições 
de pesquisa de vários países da 
OCDE precisam se reestruturar 
para se manterem como cen-
tros de excelência. Além disto, 
a ligação com o setor produti-
vo deve ser aprimorada. As TIC 
são essenciais para a difusão do 

conhecimento e devem ser foco 
de atuação do governo a sua am-
pliação e acesso. Os direitos de 
propriedade intelectual geram 
incentivos para a criação de novas 
tecnologias e devem ser aplicados.

 4. Inovação pode ser aplica-
da para tratar de desa*os so-
ciais e globais: estes desa*os 
são caracterizados pela maior 
competição internacional, pe-
las pressões ambientais e pelo 
envelhecimento da população 
mundial. São globais não só 
porque afetam todos os países, 
independente da renda ou da 
localização, mas, talvez mais 
importante, por serem de uma 
escala tal que está acima da ca-
pacidade de qualquer país, re-
querendo uma cooperação para 
que sejam superados (OCDE, 
2008). A cooperação cientí*ca e 
tecnológica internacional preci-
sa ser facilitada e explorada. As 
incertezas envolvidas em ques-
tões como aquecimento global 
requerem que as iniciativas de 
inovação partam dos governos.

 5. A governança e a mensura-
ção das políticas de inovação 
devem ser aprimoradas: ao 
reconhecer que o processo de 
inovação envolve muitos ato-
res, é necessário que o governo 
estabeleça novas formas de co-
ordenação das ações.

Algumas dessas diretrizes re7e-
tem tendências observadas na últi-
ma década, mas que tendem a nor-
tear as políticas de inovação para a 
próxima. Uma interessante análise 
sobre as tendências das políticas de 
inovação é apresentada por Borrás 
(2009). Segundo a autora, as polí-
ticas de vários países desenvolvi-
dos e em desenvolvimento estão se 

tornando mais amplas e profundas. 
Amplas no sentido de que o foco de 
ação das políticas de inovação está 
saindo do campo restrito do setor 
industrial e passando a considerar, 
cada vez mais, o setor de serviços. 

Outros temas também estão 
sendo objeto dessas políticas, como 
o uso da inovação para a redução 
da pobreza, melhoria da saúde e 
aprimoramento da segurança. Por 
aprofundamento das políticas de 
inovação, Borrás entende que tem 
ocorrido a introdução de novos e 
mais so*sticados instrumentos de 
ação, o que permite aos governos 
buscar uma maior e*ciência política.

Aos tradicionais instrumentos de 
política pública, ou seja, instrumen-
tos regulatórios (normas para direi-
tos de propriedade intelectual, regu-
lação das universidades e institutos 
de pesquisa), econômicos e *nan-
ceiros (incentivos *scais e subsídios 
à P&D, apoio à transferência de tec-
nologia, seed e venture capital) e su-
aves (informações, recomendações, 
adequação aos padrões internacio-
nais), é adicionado um quarto ins-
trumento ao lidar com a questão da 
inovação. A autora chama-o de “me-
tainstrumentos”, que tem o objetivo 
de prover inteligência à estrutura 
da política de inovação. Tais instru-
mentos são representados pelos in-
dicadores, políticas de benchmarks e 
prospecção tecnológica. Essas novas 
perspectivas têm sido motivadas por 
um melhor entendimento da inova-
ção como tendo uma característica 
institucional, evolucionária, e por 
ser um fenômeno econômico e so-
cial (BORRÁS, 2009, p. 4).

A seguir, são destacadas algu-
mas das principais tendências ve-
ri*cadas nos documentos recentes 
da OCDE relativas às políticas de 
inovação para a próxima déca-
da (OCDE, 2009a, 2009b, 2010a, 
2010b, 2010c).
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Um dos marcos institucionais 
recentes na Europa foi a criação do 
European Institute of Innovation 
and Technology (EIT), em 2007, 
e com suas atividades iniciadas 
em 2008, que pretende ser “a key  
driver of sustainable European 
growth and competitiveness through 
the stimulation of world-leading 
innovations with a positive impact 
on economy and society ”. A atua-
ção do EIT está fundamentada no 
reconhecimento de que a Europa 
possui centros de excelência em 
educação superior e de pesquisa, 
mas que estão distantes do mundo 
dos negócios. A Europa poderia 
ter melhor desempenho inovativo 
se houvesse uma maior integração 
entre esses atores. Dessa forma, a 

União Europeia criou o EIT para 
ter como um dos seus objetivos o 
aprimoramento da ligação entre a 
academia, os centros de pesquisas 
e as empresas.

A base para essa ligação serão 
as “Knowledge and Innovation 
Communities” (KICs) de$ni-
das ambiciosamente como “a 
highly integrated, creative and 
excellence-driven partnership 
which brings together the !elds of  
education, technology, research, 
business and entrepreneurship, in 
order to produce new innovations 
and new innovation models that 
inspire others to emulate it”. Cada 
KIC é formada por dezenas de 
parceiros. As três primeiras KICs 
foram de$nidas para lidar com os 

seguintes temas: energia susten-
tável - KIC InnoEnergy; mudança 
climática (mitigação e adaptação) 
- Climate KIC; e futura sociedade 
da informação e comunicação - 
EIT ICT Labs.

Essa tendência de dinamizar o 
caminho entre a pesquisa básica e a 
comercialização de novas tecnologias 
também acontece no nível nacional. 
Por exemplo, a Alemanha lançou, em 
2006, o programa High-Tech Strategy, 
envolvendo todos os ministérios e 
com a de$nição de estratégias para 
17 “áreas de futuro”. O objetivo 
do programa é “translating ideas 
from basic technologies as rapidly as 
possible into marketable products, 
services and processes” (OCDE, 2008, 
p. 120).

Um dos instrumentos a serem 
utilizados pelo EIT para alavancar 
a inovação na Europa é o incentivo 
ao empreendedorismo. A atuação 
do EIT buscará criar um ambiente 
institucional que favoreça o surgi-
mento de uma nova cultura empre-
endedora na Europa. Mais uma vez, 
o caso da Alemanha é emblemático, 

em que é reconhecido como desa$o 
“to accompany innovation-speci!c 
policies with broader reforms that 
continue to lower regulatory and 
administrative barriers to entrepre-
neurship and to foster competition 
to further bolster the environment 
for innovative activity” (OCDE, 
2008, p. 120).

É possível perceber também 
uma preocupação em formar 
pessoas com qualificação para 
a transformação de conheci-
mento em negócios. Assim, 
adiciona-se, ao treinamen-
to em capacidades científicas 
e tecnológicas, a capacidade 
empreendedora.

Vários países estão sinalizando 
para alterações nas regulamentações 
a $m de proporcionar um melhor 
ambiente para a inovação, como 
Reino Unido e Japão. No Japão, por 
exemplo, “the main policy challenge 
is to support innovative activities 
through continuing framework re-
forms. Improvements in public-pri-
vate and international linkages and 
reduction of regulatory barriers to 
innovation will be particularly im-
portant” (OCDE, 2008, p. 132).

Estão surgindo também novas 
estruturas de governança para a 
inovação. Além do exemplo do 
EIT, a Coreia do Sul criou, em 
2008, o Ministério da Economia 
do Conhecimento, com vários 
objetivos, entre eles a promoção 
da conservação da energia, da se-
gurança energética, do comércio 
eletrônico, da informatização, 
promoção do desenvolvimento, 
da transferência e da comerciali-
zação de tecnologias industriais, 

e o aprimoramento das capaci-
dades de inovar das empresas. 
O Reino Unido também criou 
o Departamento de Inovação, 
Universidades e Habilidades, 
cuja função é promover “an in-
tegrated approach to the innova-
tion challenges facing the country 
and for driving the government’s 
long-term vision” (OCDE, 2008, 
p. 160). A França criou, em 
2005, a Agência para a Inovação 
Industrial (AII). Tal agência 
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parte da constatação de que o se-
tor industrial da França está com-
posto, em grande medida, de 

indústrias de baixa intensidade 
tecnológica, sendo o foco atual o 
direcionamento para a promoção 

de indústrias de alta tecnologia 
(Suzigan; Furtado, 2010).

Houve, ao longo das cinco dé-
cadas de propostas de políticas pela 
OCDE, uma mudança marcante. 
No início, foram estimuladas políti-
cas para o fortalecimento da ciência 
e investimentos em P&D. Nas déca-
das de 1980 e 1990, foram trazidas as 
questões sociais e ambientais para o 
discurso das políticas que passaram 
a considerar ciência e tecnologia 
(Lundvall; Borrás, 2005). Na última 

década, a questão da inovação tor-
nou-se o ponto-chave das políticas 
propostas pela OCDE. Algumas po-
líticas são reações às novas tendên-
cias no sentido de reforçá-las. Outras 
são re�exos claros de um maior en-
tendimento do processo de inova-
ção. Entre as principais tendências 
destacadas nesse artigo estão:

 busca de maior integração entre 
os agentes do sistema de inovação;

 maior foco na promoção do 
empreendedorismo;

 novas formas de governança 
das políticas de inovação;

 ênfase na formação de talentos;

 concentração de esforços para 
a superação de desa!os glo-
bais .
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A palavra inovação vem do la-
tim innovare que signi!ca literal-
mente “em” “novo”. Remete à ideia 
do tornar-se novo e da mudança. 
Na gestão pública, a inovação não 
pode prescindir da desconstru-
ção e reconstrução de paradig-
mas culturais. A estrutura formal 
da Faculdade de Administração 
e Finanças e de toda UERJ, por 
exemplo, apesar de mais de meio 
século de existência, guarda a jovia-
lidade de um sistema regulamentar 
que valoriza a participação do con-
junto dos principais atores organi-
zacionais, especialmente discentes, 
docentes e funcionários. A mudan-
ça paradigmática provém da valo-
rização efetiva da participação des-
sas instâncias utilizando o máximo 
de suas diferentes potencialidades, 
em forma, conteúdo e tamanho. 
Não é um trabalho individual, de 

um chefe, um coordenador ou um 
diretor. Ao contrário disso, o indi-
víduo perde força para o grupo e o 
enaltecimento do grupo potencia-
liza o indivíduo. Esse conceito não 
é novo, vem do período clássico da 
Grécia antiga que gerou o maior 
capital intelectual e artístico que a 
humanidade viu nascer até os dias 
de hoje. O maior desa!o é a quebra 
de ideologias !xas e herméticas e 
do egocentrismo em prol da par-
ticipação ativa e transparente dos 
agentes que representam efetiva-
mente os seus grupos funcionais.

Em várias áreas. Nos últimos 
anos, por exemplo, o núcleo de 
pós-graduação lato sensu e exten-
são universitária da FAF/Uerj deu 
substância a parcerias com enti-
dades públicas e privadas. Esses 

convênios levam conhecimentos 
relevantes e práticos para institui-
ções externas advindo das dezenas 
de mestres, doutores e dirigentes 
do quadro docente de nossa facul-
dade. Essa, por sua vez, se retroali-
menta com o estudo e observações 
das práticas organizacionais cor-
rentes remodelando-as de acordo 
com os modernos e inovadores 
artefatos de gestão pesquisados no 
âmbito nacional e internacional. 
Cabe divulgar, em consonância 
com o que foi dito, nosso MBA em 
gestão da inovação pública com 
turmas formadas na Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio e na 
Superintendência de Saúde da Uerj.

Há um conjunto de ações inte-
gradas sendo sistematizadas. No 
lado acadêmico, por exemplo, a 
faculdade tem se orientado no sen-
tido de promover estudos em nível 
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de grupos de pesquisa voltados para 
modernas técnicas e princípios de 
gestão organizacional. Na área de 
inovação, desenvolvemos disser-
tações de mestrado e artigos. Vale 
ressaltar os trabalhos referentes à 
Lei 11.196/05, conhecida como Lei 
do Bem, que cria a concessão de in-
centivos 6scais às pessoas jurídicas 
que realizarem pesquisa e desen-
volvimento de inovação tecnológi-
ca. Inovamos também com pesqui-
sas na área de gestão de custos das 
entidades públicas. Outro exemplo 
pode ser dado citando a criação re-
cente de  um grupo de pesquisas na 
área de gestão e contabilidade am-
biental focado na questão da adap-
tação e resiliência, tema de primei-
ra ordem na orientação de políticas 
públicas americanas e europeias.

No campo da gestão, procura-
mos cada vez mais inserir os discen-
tes da graduação, pós-graduação e 
mestrado, nas discussões, trabalhos 
e produções intelectuais promo-
vendo educação continuada e in-
tegrada às práticas do dia a dia das 

organizações públicas e privadas. O 
binômio participação e produção re-
levante integrada está sendo cada vez 
mais levado a sério na nossa institui-
ção, sempre circunscritos aos prin-
cípios da legalidade e transparência.

Na medida em que nosso alta-
mente quali�cado quadro docen-
te abriga pro�ssionais das várias 
áreas de conhecimento de gestão 
e contabilidade, temos a facilidade 
de conhecer e desenvolver na nos-
sa faculdade ferramentas de gestão 
inovadoras. Cito, por exemplo, re-
ferindo-se especi�camente à minha 
área de atuação, a utilização de fer-
ramentas como Balance Scorecard 
e gestão estratégica de custos. 
Inicia-se um processo de melhoria 
na evidenciação das ações e resul-
tados provendo transparência e 
objetivação das nossas atividades.

Com certeza. Na pós-gradua-
ção lato sensu formamos, nos últi-
mos anos, mais de 30 turmas nos 
MBA´s em Inovação da Gestão 
Pública, Planejamento e Finanças, 
Controladoria Societária e Pública, 
Gestão Empresarial e Gestão 
Logística. Temos lançado vários 
cursos de extensão de curta dura-
ção com temas atuais e relevantes 
no campo da gestão e contabilida-
de. Estabelecemos parcerias com 
conselhos, empresas e organiza-
ções públicas. O quadro docente 
da Faculdade de Administração 
e Finanças aumentou signi�cati-
vamente em volume e qualidade. 
Reformamos nossas salas de aula, 
instalando equipamentos e so!wa-
res de última geração. Obtivemos 
uma aproximação muito boa com 
o novo reitor eleito assim como 
com o governo do Estado do Rio 
de Janeiro em face dessas novas 
visões da faculdade. A cada dia ve-
mos crescer a motivação de traba-
lho de nossos alunos, professores e 
funcionários.
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Juan Felipe López - O governo 
do Chile tem uma longa tradi-
ção de reformas, modernização e 
inovações desde os anos 90, mas 

inovação

hoje temos um mandato diferen-
te para enfrentar os desa!os que 
enfrentamos. Como o presiden-
te Bachelet disse, nós temos que 
ir um passo além da moderniza-
ção e promover ativamente um 
estado inovador. Para este !m, 
o governo mudou-se para uma 
nova fase política de mudanças 
radicais. Isto signi!ca encontrar 

novas maneiras de abordar as 
questões públicas que nos permi-
tem colocar o cidadão no centro, 
e desenvolvimento de processos 
sistemáticos de inovação que vão 
além das intervenções especí!-
cas. No entanto, isso requer um 
espaço controlado, a permissão 
para assumir riscos, e mais envol-
vimento direto com os diversos 



Revista TCMRJ

atores ligados aos serviços públi-
cos, para que possamos criar e tes-
tar soluções. É neste contexto que 
o LabGob aparece como um espa-
ço para a realização desta agenda e 
desenvolver novos e melhores ser-
viços públicos, mais estreitamente 
relacionados com as necessidades 
dos cidadãos.

Juan Felipe López - Minha pri-
meira tarefa foi a de construir 
um modelo de serviço. Houve 
um consenso - graças ao apoio do 
presidente – de que era necessário 
fornecer melhores serviços pú-
blicos, mas o “como” não estava 
claro.Com o apoio de um grupo 
de trabalho criado com a imple-
mentação da equipe, de$nimos 
um modelo com três correntes de 
ação: projetos de inovação (uma 
área de LabGob que iria trabalhar 
para reformular, experimentar e 
implementar a maioria dos servi-
ços públicos em demanda), com-
petências de inovação (garantindo 
a difusão do conhecimento práti-
co sobre competências de inova-
ção, dentro e fora do governo) e 
investimento e gestão (atraindo 
talentos através de prêmios de 
desa$o e engajamento cívico para 
resolver problemas públicos). 
Estas três linhas se combinam 
para formar uma oferta comple-
ta e complexa que o laboratório 
disponibiliza não só para os fun-
cionários públicos, mas também 
para diferentes atores, dentro e 
fora do governo. A segunda tarefa 
foi de$nir como este modelo iria 
operar e com quem. Finalmente, 
uma vez que o modelo de serviço 
e o operacional estavam de$ni-
dos, tivemos de formar a equipe 
que se tornaria parte do primeiro 

laboratório de inovação do gover-
no chileno.

Juan Felipe López - Tivemos um 
longo processo de seleção que du-
rou três meses, onde 2.758 pesso-
as se inscreveram para 16 postos 
de trabalho. Precisamos recrutar 
pessoas com habilidades multi-
disciplinares. Na equipe de proje-
tos de inovação temos designers, 
engenheiros, desenvolvedores e 
antropólogos. Na equipe de com-
petências de inovação, gestores 
públicos e especialistas em desen-
volvimento organizacional. E na 
de investimento e gestão, temos 
economistas e arquitetos. Além 
disso, nossa unidade de comuni-
cação é composta por publicitá-
rios, jornalistas, funcionários de 
produção e diretores de arte. Mais 
do que abrir postos de trabalho 
relacionados a campos específi-
cos, oferecemos empregos inter-
disciplinares com habilidades que 
se complementam com profissões 
que são mais comuns no governo, 
como advogados, engenheiros e 
administradores públicos.

Juan Felipe López - A nossa ro-
tina diária é composta por qua-
tro elementos: senso de urgência, 
criatividade, mente aberta e muita 
prática. Há grande interação entre 
nossa equipe, o que nos permite re-
solver os problemas equilibrando a 
pressão para chegar aos nossos ob-
jetivos e o tempo necessário para 
pensar de uma maneira diferente. 

Ao mesmo tempo, gastamos uma 
grande quantidade de tempo in-
teragindo com diferentes agentes, 
como servidores públicos, usuários 
e o setor privado.

Juan Felipe López - O LabGob tem 
como missão incutir uma nova 
cultura de governo. Para isto, tra-
balhamos para criar um movimen-
to de pessoas que possam assumir 
esta nova cultura, tanto dentro 
como fora do governo, desenhan-
do e apoiando a implementação de 
mudanças nos serviços públicos 
que sejam percebidas pelos cida-
dãos como relevantes e úteis. 

Juan Felipe López - Começamos 
nosso trabalho com um projeto 
demonstrativo na área da saúde, 
em um distrito chamado Recoleta, 
em Santiago do Chile. Este foi to-
mando forma e agora é um dos 
nossos principais projetos. Em 
paralelo, estamos de!nindo outras 
áreas prioritárias que permitam 
pôr em prática nossa estratégia 
de criar um impacto duradouro e 
sustentado. 

Juan Felipe López - A coisa mais im-
portante é ter um modelo de gover-
nança que garanta que as decisões 
que estão sendo tomadas no labo-
ratório estejam em sintonia com as 
estratégias governamentais. Desta 
forma, o laboratório vai ter poderes 
para imaginar e experimentar os 
novos serviços do futuro.
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Controle Social

P
elo menos quatro campa-
nhas pela ética na política 
e contra a corrupção fo-
ram lançadas por quatro 

grandes segmentos de cidadãos 
atuantes nos últimos anos, sem, 
no entanto, se articularem numa 
legítima ambição de abranger toda 
a sociedade. Se não, responda com 

honestidade se já tinha notícia de 
alguma delas.

De setores de entidades civis, 
de pro'ssionais liberais, sindica-
tos, igrejas e estudantes, vemos 
a continuidade da campanha do 
MCCE – Movimento de Combate 
à Corrupção Eleitoral, que nos le-
gou a Lei da Ficha Limpa, e que 
agora se dedica à causa da reforma 
política. Garanto que o leitor tem 
sido bombardeado pelas sugestões 
de reforma de nossos políticos, mas 
não do que propõem entidades 

civis da expressão de uma CNBB, 
OAB, UNE, entre outras mais de 
cinquenta.

De entidades empresariais e 
algumas empresas singulares, te-
mos iniciativas como a do MBE – 
Movimento Brasil E'ciente (que 
propusemos que incorporasse 
também o 'm ético, tornando-
-se MBE², uma vez que não existe 
e'ciência sem ética), lutando pela 
simpli'cação e transparência tri-
butárias, uma das maiores fontes 
da corrupção social.
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De setores dos operadores da 
justiça, como os promotores públi-
cos, a campanha “O que você tem 
a ver com a corrupção” extrapolou 
até mesmo nosso território e foi 
recomendada como iniciativa da 
própria ONU.

E, ultimamente, a Campanha 
pela Moralidade Nacional, de ini-
ciativa originária no Clube Militar, 
tende a ganhar a adesão de outras 
entidades militares por todo o país. 
A campanha já atraiu textos de 
conhecidos articulistas nacionais 
como Fernando Gabeira, Percival 
Puggina e Ives Gandra Martins, 
dentre outros.

Em menor escala, mas não me-
nos importantes, no próprio seg-
mento das instituições de Estado 
dedicadas ao controle e 'scaliza-
ção dos gastos públicos, algumas 
campanhas conseguiram certo es-
paço na mídia tradicional. A mais 
bem sucedida delas - no sentido 
de alcance da sociedade via mí-
dia - foi a campanha “Ministro 
Cidadão”, capitaneada pela or-
ganização Auditar, formada por 
membros do Tribunal de Contas 
da União. O objetivo era trazer 
visibilidade à questão das nome-
ações de caráter político ao con-
selho da instituição. Inspirados 
por este esforço, algumas organi-
zações de membros de tribunais 
estaduais e municipais também 
'zeram campanhas locais do tipo 
“Conselheiro Cidadão”, como o 
TCM-SP, o TCE-CE, o TCE-SC e 
o TCE-PI.

O esforço tem sido recom-
pensado pelo debate público que 
vem se abrindo sobre o tema, es-
pecialmente acerca da importân-
cia estratégica da instituição dos 
tribunais de contas como instru-
mento de a'rmação dos cidadãos 
políticos, agentes de cidadania 
por excelência; uma discussão 

ainda mais necessária, após o caso 
do julgamento das contas 2014 
do governo federal, no episódio 
conhecido como as “pedaladas 
$scais”.

Se muito tem se indignado cada 
um destes segmentos da elite de 
nossa cidadania, pouco têm sido 
articuladas estas iniciativas para a 
mobilização de toda a sociedade. 
Pois, se todas dependem da mídia 
de massa, não tem sido abordada a 
pauta que está por trás de tudo: a 
crescente onda de relativismo mo-
ral. Isto, e para além de a mídia de 
entretenimento estar dedicada a 
revolucionar os costumes morais 
tradicionais de um país “careta”, 
como se referiu recentemente so-
bre a sociedade brasileira um fa-
moso novelista campeão global de 
audiência.

Tais iniciativas devem con-
vergir para a mídia de modo 
unificado e simples, num for-
mato que privilegie mais os 
enunciados de propostas do que 
análises profundas e disserta-
ções eruditas. Afinal, ainda não 
entendemos a diferença entre o 
valor intrínseco da vida e as cha-
madas “condições de vida” de 
viés esquerdista; ou entre igual-
dade de oportunidades e igual-
dade social, que traz oculta a 
negação das leis pela celebração 
de privilégios corporativos, e 
mesmo entre Estado e governos, 
legalidade e moralidade pública, 
e assim por diante. E, principal-
mente, entre responsabilidade 
política de todos, para além de 
responsabilidade social de em-
presas, responsabilidade civil 
profissional ou responsabilidade 
fiscal de governantes. Sem esse 
entendimento, não temos con-
dições mínimas de autonomia, 
de pensamento, de liberdade, 
enfim. Liberdade, aliás, que, de 

alteridade, como manda a tradi-
ção filosófica, entre nós, é troca-
da pela liberdade de identidade, 
alheia e a despeito da lei.

Precisamos reconhecer nossa 
responsabilidade política dian-
te da verdadeira reforma cultu-
ral que devemos enfrentar: 1) a 
construção de um novo imagi-
nário social na mídia, sobretudo 
no que tange ao resgate de uma 
cultura política fundada em va-
lores morais, superando “a voz 
das ruas” meramente reivindica-
tórias por propostas de políticas 
públicas consistentes; 2) a defesa 
de instituições de Estado fortes 
e independentes, especialmente 
as de fiscalização e controle, em 
contraposição à burla do Estado-
-empresário, que garantam os 
valores constitucionais da vida, 
da justiça, da propriedade e da li-
berdade; e 3) a maior qualificação 
do debate público pela superação 
de uma alegada crise de gestão do 
setor público e uma crise de valo-
res do setor privado, raiz do mau 
tempo econômico de hoje.

Esta é a agenda indeclinável da 
cidadania, a ser capitaneada pelas 
organizações sociais dedicadas ao 
exercício de uma verdadeira ci-
dadania política e de controle so-
cial. É urgente que nos reunamos 
numa só elite de cidadãos políticos; 
os melhores de nós, e não neces-
sariamente os mais afortunados. 
Lideranças dos mais variados seg-
mentos preocupadas com a crise 
ética que nos degrada a todos. E 
isto, só com uma grande campanha 
de mobilização nacional que captu-
re e divulgue o pensamento desses 
verdadeiros agentes de cidadania, 
que compreendem que controle 
social se faz com propostas objeti-
vas e e'cientes de políticas públicas 
e com participação permanente no 
debate público.
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Controle: Novas Tendências

Vale lembrar que o Fiscobras 
surgiu de uma demanda parlamen-
tar, em 1995, quando a comissão 
temporária do Senado Federal que 
investigava as obras não concluí-
das custeadas pela União recomen-
dou ao TCU o estabelecimento 
de um programa permanente de 
auditorias em obras e serviços de 
engenharia.

No meu entendimento, o prin-
cipal objetivo de uma %scalização 
de obras é, justamente, o de permi-
tir que o empreendimento seja con-
cluído, sem atrasos ou ilegalidades. 
A paralisação de uma obra, seja por 

medida cautelar ou por uma iniciati-
va do Congresso, somente ocorre em 
último caso, quando há atos e fatos 
materialmente relevantes em relação 
ao valor total contratado que apre-
sentem potencialidade de ocasionar 
prejuízos ao erário ou a terceiros e 
que possam ensejar nulidade de pro-
cedimento licitatório ou de contrato. 
Há também a possibilidade de serem 
identi%cados graves desvios relati-
vamente aos princípios constitucio-
nais. A regra nas auditorias do TCU 
é buscar o interesse público.

O mérito das %scalizações 
de obras do TCU é reconhecido 
até mesmo fora do Brasil. Como 
exemplo, cito uma demanda atual 
de países membros da Organização 

Latino-Americana e do Caribe de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(OLACEFS) para coordenarmos 
uma %scalização de conformidade 
em obras rodoviárias. Também va-
mos preparar um curso para os au-
ditores das Unidades de Fiscalização 
Superiores dos países interessa-
dos, Chile, México, Costa Rica, 
República Dominicana e Paraguai.

Entendo que a atuação do TCU 
com as %scalizações de obras gerou 
expectativa de controle e colabo-
rou em grande parte para que a 
administração pública deixasse de 
efetuar as contratações com poucas 
pesquisas locais. 

A atuação do TCU também 
avigorou e difundiu os sistemas 
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o*ciais de orçamentação, que 
passaram por oposições por par-
te das empresas de construção 
civil. Hoje é ponto pací�co na 
jurisprudência administrativista 
e entre pro�ssionais da engenha-
ria que o uso desses parâmetros 
técnicos tornou-se máxima nas 
contratações de obras públicas.

Os dois principais sistemas 
são o Sinapi - Sistema Nacional 
de Pesquisa de Custos e Índices 
da Construção Civil - e o Sicro - 
Sistema de Custos Rodoviários. O 
primeiro existe desde 1969, épo-
ca em que era gerido pelo extin-
to Banco Nacional de Habitação 
(BNH). Ele é o parâmetro obrigató-
rio para os custos das obras execu-
tadas com recursos do Orçamento 
Geral da União desde a edição 
da Lei 10.524/2002 - LDO 2003. 
Já o Sicro, que representa uma 
evolução dos Manuais de Custos 
Rodoviários editados entre 1972 
e 1980 pelo antigo Departamento 
Nacional de Estradas e Rodagens 
(DNER), é hoje gerido e publica-
do pelo Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes 
(Dnit).

Tais sistemas orçamentários uti-
lizam modelagens teóricas ampla-
mente testadas. Não obstante, al-
guns casos demandam a adaptação 
às reais condições de campo, o que 
é examinado com propriedade no 
âmbito das �scalizações do TCU.

Os auditores do TCU, a cada 
veri�cação dos orçamentos, bus-
cam colaborar com a pro�ssiona-
lização e a transparência dos em-
preendimentos públicos. Termos 
técnicos, tais como Orçamento 
detalhado, critério de aceitabilida-
de, curva ABC, sobrepreço, jogo 
de planilha etc, estão presentes 
em muitos debates técnicos, em 
seminários, no meio acadêmico e 
em órgãos públicos das três esfe-
ras. Em uma perspectiva não tão 
distante, outros conceitos estarão 
cada vez mais presentes: mercado 
de concorrência perfeita, imperfei-
ta ou monopolística, taxa livre de 
risco, elasticidade, entre outros.

As competências do TCU 
são estabelecidas diretamente na 

Constituição Federal, artigo 71, e 
na Lei 8.443/1992. Além disso, desde 
a edição da Lei 9.473, de 22 de julho 
de 1997 (LDO 1998), há comandos 
ao TCU que asseguraram o encami-
nhamento de informações relativas 
às �scalizações de obras para o con-
trole do Congresso Nacional. Desde 
então, sob o império de sucessivas 
leis relativas às diretrizes orçamentá-
rias, o Tribunal informa anualmente 
ao parlamento os empreendimen-
tos com indícios de irregularidades 
graves, permitindo aos deputados e 
senadores, apoiados em relatórios 
técnicos fundamentados, decidirem 
acerca do bloqueio ou liberação dos 
recursos necessários para a execução 
dessas obras.

Interessante é que bem antes 
disso, em 1993, o legislador anteviu 
uma atuação precisa e controlada 
da administração pública, ao exigir 
um orçamento detalhado do custo 
global da obra, fundamentado em 
quantitativos de serviços e forne-
cimentos propriamente avaliados, 
no âmbito da Lei 8.666/1993. Esta 
previsão projetou um mundo real 
fortemente in"uenciado pela �sca-
lização das obras públicas.

As concessões das rodovias fe-
derais no Brasil, assim como as 
agências de regulação, surgiram no 
contexto do Programa Nacional de 
Desestatização, de 1990, cujo objetivo 
foi conduzir  diminuição da atuação 
do Estado na prestação direta de ser-
viços públicos, fortalecendo as fun-
ções de �scalização e de regulação. 

O número de concessões tende a 
crescer e o valor do investimento em 
obras também está aumentando a 
cada rodada de contratação.

Entendo que a modelagem das 
concessões e a �scalização exerci-
da pela agência de regulação de-
vem ser revistas e aprimoradas. 
Algumas �scalizações realizadas 
pelo TCU detectaram um elevado 
índice de inexecução de obras ini-
cialmente previstas; a cobrança de 
pedágio antes dos melhoramentos 
mínimos; além de falta de transpa-
rência no processo decisório das 
agências de regulação.

Essa melhoria, ao meu ver, deve 
garantir a efetiva participação dos 
usuários das rodovias pedagiadas, 
desde o início até a execução dos 
contratos de concessão; garantir 
um �uxo de informações para a so-
ciedade, baseado em critérios, in-
dicadores, fórmulas e parâmetros 
de�nidores da qualidade do servi-
ço. A�nal, trata-se de bens de uso 
comum do povo.
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Bem, a *scalização operacional 
e patrimonial da União e das en-
tidades da administração direta e 
indireta, quanto à legalidade, legiti-
midade, economicidade, é exercida 
pelo Congresso Nacional, mediante 
controle externo, com o auxílio do 
TCU, nos termos dos artigos 70 e 
71 da Constituição Federal. O TCU 
também tem competências origi-
nárias próprias, conferidas pelo 
artigo  71 da Constituição Federal. 
Cito a de julgar as contas dos ad-
ministradores e demais responsá-
veis por bens; realizar inspeções e 
auditorias de natureza operacional 
e patrimonial, nas unidades admi-
nistrativas dos poderes.

No plano infraconstitucional, o 
inciso VIII do artigo 18 da lei 9.491 
de 1997 também obriga a submis-
são dos processos de concessão à 
apreciação do Tribunal de Contas 
da União.

A doutrina brasileira tem sido 
uníssona a respeito da competên-
cia desta corte de contas para exa-
minar matéria de desestatização, 
ora para adentrar o mérito das 
ações administrativas e aferir sua 
economicidade, ora para auxiliar o 
controle parlamentar.

Inclusive, há autores que a�r-
mam categoricamente que o 

controle parlamentar pode versar 
de modo praticamente ilimitado 
sobre toda a atividade desempe-
nhada por uma agência de regula-
ção, podendo exigir a justi�cativa 
para as decisões de cunho regu-
latório, com ampla exigência de 
informações sobre as justi�cati-
vas técnico-cientí�cas das opções 
adotadas.

Existem também alertas quanto 
aos atos de regulação e �scalização 
das agências sobre os concessioná-
rios de serviços públicos re�etirem 
sobre o erário, por exemplo, a não 
aplicação de multa. Ademais, há 
re�exos nas contas públicas, visto 
que, mesmo a tarifa sendo paga 
pelo usuário, ela é cobrada me-
diante a prestação de um serviço 
público outorgado pelo Estado, o 
que dá condições ao tribunal de 
contas de aferir, por exemplo, se é 
ou não abusivo o reajuste tarifário 
deferido pelo poder concedente, 
que pode levar ao desequilíbrio 
econômico-�nanceiro e ao enri-
quecimento sem causa.

Neste ponto, particularmente 
entendo ser necessária uma maior 
re�exão, pois conceito de serviço 
público, na tradição latina, está in-
timamente ligado à sua importân-
cia social, pouco importando se ele 
é prestado por uma empresa priva-
da. É tanto que titularidade deste 
serviço continua sendo do Estado. 
O importante é que seja prestado 
de modo adequado, signi�cando 
que deverá satisfazer as condições 
de regularidade, continuidade, 
e�ciência, segurança, atualidade, 
generalidade, cortesia na sua pres-
tação e modicidade das tarifas, 
conforme de�niu o art. 6ª, § 1º, da 
Lei 8.987/1995.

Permito-me dizer que, sob o 
enfoque da efetividade da pres-
tação estatal, há enormes seme-
lhanças entre a necessidade de 

fiscalização de uma concessão e 
a de uma obra pública. Em am-
bos os casos, deveria prevalecer 
a qualidade da obra (atualidade, 
eficiência, segurança) e as des-
pesas envolvidas (modicidade 
tarifária). Em ambos os casos, 
é exigido que a administração 
exerça uma fiscalização perene 
sobre os contratos, e, por via de 
consequência, também o contro-
le externo.

Do ponto de vista do interesse 
público, a maior diferença entre 
a realização de uma obra públi-
ca e a realização de uma obra 
em uma concessão é que, no pri-
meiro caso, a sociedade arca in-
diretamente com sua execução 
(via recursos orçamentários), ao 
passo que, na segunda situação, 
a sociedade (usuários) financia a 
obra diretamente, mediante o pa-
gamento da tarifa. Esta diferença, 
contudo, não pode fazer perder 
de vista a natureza pública do ser-
viço prestado, eis que sua titulari-
dade ainda é do Estado, de modo 
que o usuário de uma rodovia 
concedida, por exemplo, deve ter 
seus interesses resguardados do 
mesmo modo que o usuário de 
uma rodovia sob administração 
do poder público, no que atine à 
sua qualidade, obediência a pa-
râmetros técnicos e contratuais. 
Afinal, tanto no caso de uma obra 
quanto no caso de uma conces-
são, o Estado visa atender a uma 
finalidade notoriamente pública: 
o direito constitucional, de natu-
reza iminentemente pública, ao 
usufruto de determinada infra-
estrutura a preços adequados e 
com padrões mínimos de quali-
dade, a ser garantido pelo Estado. 
O fato deste Estado ter delegado 
a prestação do serviço para um 
particular não retira sua nature-
za pública nem modifica os bens 
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jurídicos que deverão ser tutelados 
e o ônus da sociedade em caso de 
execução de�ciente de uma obra, 
atraindo, assim, a ação �scalizató-
ria do tribunal. 

No caso de rodovias, nas três 
fases de um contrato de conces-
são rodoviária típico, a saber: tra-
balhos iniciais, recuperação e ma-
nutenção, são previstas uma série 
de intervenções de engenharia a 
ser realizada pela concessioná-
ria e incluída no preço da tarifa. 
Qualquer omissão da concessio-
nária em qualquer uma dessas 
etapas pode gerar um prejuízo ao 
usuário, uma vez que este pagará 
por algo que não irá usufruir.

Voltando ao questionamento, é 
importante observarmos que o papel 
de regulação cabe à agência especi-
�camente criada para isto. Todavia, 
quando há ilegalidade nos atos das 
agências, quer seja por ação ou por 
omissão, o TCU determina a adoção 
de medidas para sanar o problema e 
aplica multa aos responsáveis.

Via de regra, se verificada 
qualquer violação de disposição 
legal expressa, em ato vinculado, 
poderá o tribunal determinar ao 
agente regulador que adote provi-
dências tendentes ao saneamento 
do ato tido por irregular. Já em 
caso de atos discricionários pra-
ticados de forma motivada e em 
prol do interesse público, cabe a 
esta corte, tão somente, recomen-
dar a adoção de providências que 
reputar adequadas para melhorar 
a eficiência.

O tribunal respeita o ato exa-
rado no âmbito da competência 
discricionária de qualquer entida-
de pública, seja agência reguladora 
ou não, desde que legal e pratica-
do de forma motivada e em prol 
do interesse público. Esta atuação 
do TCU, portanto, colabora para 
uma maior segurança jurídica em 

relação à licitação e à execução dos 
contratos de concessão.

Há diretrizes da atual gestão do 
TCU no sentido de inovarmos na 
nossa atuação, promovendo a su-
peração de barreiras ao desenvol-
vimento e à transparência pública.

Concretamente, estamos com 
uma nova con�guração das unidades 
técnicas do TCU, que, acredito, trará 
maior dinamismo institucional, pela 
visão sistêmica que ela permite.

Do mesmo modo que se ro-
busteceram �scalizações nas áre-
as de educação e saúde, a atuação 
do TCU na �scalização da infra-
estrutura se fortalece a cada dia, 
por meio do compartilhamento de 
conhecimentos entre os auditores 
que tradicionalmente se dedica-
vam às obras públicas e aqueles 
com maior experiência com con-
tratos de concessão. Acredito que 
a nossa colaboração poderá ser 
expressiva e efetiva, dependendo, 
sobretudo, da manutenção do am-
biente saudável já construído por 
cada um dos servidores.

Basicamente, em se tratando de 
rodovias federais, teremos a opor-
tunidade de ver o sistema como 
um todo, seja o trecho objeto de 
concessão à iniciativa privada ou 
não. A partir disto, poderemos re-
conhecer também boas práticas da 
administração pública e incentivar 
a sua replicação em outros setores. 
Evidentemente, manteremos tam-
bém a atuação �rme sobre eventu-
ais infrações à norma.

Neste aspecto, por exemplo, a 
experiência com as �scalizações de 

obras pode ser utilizada em conces-
sões com grandes ganhos para o país, 
aplicando a expertise e os procedi-
mentos já rotineiramente emprega-
dos na �scalização de obras públicas.

A única diferença seria de foco, 
pois a ênfase não recairia na or-
çamentação da obra, mas sim no 
atendimento aos parâmetros de de-
sempenho contratualmente previs-
tos. Cumpre, entretanto, ressaltar 
que mesmo nas concessões tam-
bém haveria momentos nos quais 
seria salutar avaliar custos de obras. 
Trata-se das situações nas quais há 
a realização de investimentos não 
previstos no contrato original. 
Nestes casos, a contratação direta 
da concessionária para a realiza-
ção das obras exige, por parte do 
controle externo, uma minudente 
análise do orçamento de engenha-
ria, pois todos os seus custos serão 
repassados ao usuário, via tarifa, 
sem nenhum processo concorren-
cial (licitação) para mitigar exces-
sos no orçamento. Apenas para 
exempli�car, o novo Programa de 
Investimentos em Logística prevê 
aportes de R$ 15,3 bilhões em con-
cessões existentes, para a execução 
de obras não previstas original-
mente nos contratos, a serem cus-
teadas pelos usuários (2015).

A principal diferença neste caso 
é que os contratos de concessão de 
rodovias, normalmente, não rece-
bem recursos diretos do orçamen-
to geral da União.

Todavia, acredito que se-
ria possível encaminhar para os 
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parlamentares, periodicamente, 
o resultado das nossas fiscali-
zações. Inclusive, há previsão, 
no artigo 37, § 3º, inciso I, da 
Constituição Federal, de uma 
avaliação periódica, externa e in-
terna, da qualidade dos serviços, 
em geral. Além disto, a Lei 8.987, 
de 1995, prevê a existência de 
critérios, indicadores, fórmulas 
e parâmetros definidores da qua-
lidade do serviço. Caso o serviço 
público esteja sendo prestado de 
forma inadequada ou deficiente, 
de acordo com esses indicadores, 
pode até ser declarada a caduci-
dade da concessão. O acompa-
nhamento desses indicadores, 
por parte do TCU, poderá ser de 
grande utilidade à sociedade, que 
poderá acompanhar se o serviço 
concedido à iniciativa privada 
está sendo adequado.

Este é um tema muito presen-
te no TCU. Dentro deste espírito 
de inovação, o TCU tem busca-
do utilizar essas ferramentas para 
aproximar os cidadãos de suas "s-
calizações e dos resultados de seus 
trabalhos. Recentemente, disponi-
bilizou aplicativos para dispositi-
vos móveis que possibilitam acom-
panhar os trabalhos de "scalização 
de recursos públicos realizados 
pela corte. Já estão disponíveis, 
tanto para a plataforma Android 
quanto IOS, aplicativos que per-
mitem acompanhar as sessões ple-
nárias, acessar as publicações de 
jurisprudência, e ter acesso à vista 
processual.

Atualmente, utilizamos um siste-
ma de análise de riscos. Este sistema 
veri"ca os contratos públicos de infra-
estrutura rodoviária e faz uma seleção 
dos que serão objetos de auditoria, 
com base em parâmetros objetivos. 

Entendo que, em breve, utiliza-
remos a tecnologia da informação, 
em especial as relacionadas a dados 
georeferenciados, nas nossas "scali-
zações, viabilizando o acompanha-
mento das ações da gestão rodoviá-
ria de forma automática.

Mais uma vez, imagino que isto 
permitirá um #uxo de informações 
sistematizadas entre os entes do Poder 
Executivo, o TCU e a sociedade.
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Tribunais em Ação

O 
presidente da Atricon e 
do TCE de Pernambuco, 
Valdecir Pascoal, abriu a 
28ª edição do Congresso 

dos Tribunais de Contas, realizado 
em dezembro, em Recife, ressaltan-
do a importância de uma atuação 
compartilhada entre todos os ór-
gãos de controle público (controle 

interno, tribunais de contas, mi-
nistério público, polícias, procura-
dorias, Poder Legislativo e Poder 
Judiciário) que prestigie a troca de 
informações estratégicas para o efe-
tivo combate à corrupção. 

– Foi-se o tempo dos solis-
tas “sebastianistas”; foi-se o 
tempo dos anzóis. Uma atuação 

inspirada numa orquestra mu-
sical e baseada numa consis-
tente e estruturada rede co-
laborativa das instituições de 
controle é fundamental para a 
efetividade do combate a esse 
germe que teima em corroer 
a nossa República – defendeu 
Pascoal.
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Ele frisou que “Governança 
pública e combate à corrupção: 
o que a sociedade espera dos tri-
bunais de contas?”, tema do con-
gresso, é um dos assuntos mais 
debatidos pela sociedade brasi-
leira, na atualidade, conforme 
constatou, em pesquisa recente, 
o Instituto Datafolha, segundo a 
qual o desvio de recursos públicos 
é o problema que mais preocupa 
os brasileiros.

Presente à mesa de abertura do 
evento, o presidente do TCMRJ, 
�iers Montebello, reforçou que 

este “é um momento mais que 
oportuno” para discutir-se o papel 
institucional dos tribunais de con-
tas e fortalecer sua atuação, referin-
do-se à crise de naturezas ética, po-
lítica e econômica e aos desa�os de 
governança do setor público que o 
País enfrenta. O XXVIII Congresso 
dos Tribunais de Contas aconteceu 
justamente na semana em que a 
Câmara dos Deputados acatou o 
pedido de impeachment da presi-
dente da República. 

O congresso, realizado pela 
Atricon em parceria com o Instituto 

Rui Barbosa (IRB), a Associação 
Brasileira dos Tribunais de Contas 
dos Municípios (Abracom), 
a Associação Nacional dos 
Auditores – Ministros e 
Conselheiros Substitutos – dos 
Tribunais de Contas (Audicon) 
e o Colégio de Corregedores 
e Ouvidores dos Tribunais de 
Contas do Brasil (CCOR), reuniu 
especialistas em controle externo, 
gestão pública e dados abertos, 
além de autoridades dos três po-
deres da República e representan-
tes da sociedade civil.

No primeiro painel do even-
to, o conselheiro Sebastião Ranna 
(TCE-ES), coordenador da Rede 
Infocontas da Atricon, fez algumas 
considerações sobre o pacto fede-
rativo e a crise �nanceira em que 
se encontra a maioria dos estados 
e municípios para dizer que é neste 
quadro de adversidade que os ór-
gãos de controle têm que de�nir 
a sua agenda. Segundo ele, quem 
deve �scalizar, o quê �scalizar, por 
que �scalizar, e como e quando 
�scalizar são as perguntas que de-
vem ser respondidas pelos órgãos 
de controle, que tendem a ser mais 
e�cientes e e�cazes se �zerem uso 
da inteligência, permitindo-lhes 
trocar informações de maneira cé-
lere, segura e con�ável.

– A Rede Infocontas nasceu 
com este objetivo - disse o conse-
lheiro capixaba, citando experiên-
cias exitosas, entre elas, a do TCE 
de Pernambuco que, em parceria 
recente com o Ministério Público 
e o Tribunal de Justiça, obteve o 
afastamento do prefeito do muni-
cípio de Gravatá por indícios de 
improbidade administrativa.

Ranna declarou também que 
os tribunais de contas se deparam 

com questões complexas para �s-
calizar e, por isto, devem recorrer 
ao trabalho em rede. Ele recomen-
dou o acesso ao Labcontas do TCU 
para extrair subsídio às auditorias 
locais e, em paralelo, informou 
que a Atricon montará, até o �nal 
de 2016, seu próprio laboratório 
de informações, que permitirá que 
os tribunais de contas dos estados 
e municípios compartilhem infor-
mações com órgãos de controle 
como o Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras (COAF), 
o Ministério Público, o Banco 
Central e a Polícia Federal.

O procurador da República 
Fábio George também defendeu 
um trabalho em rede entre os ór-
gãos de controle e a sociedade ci-
vil para combater o que chamou 
de cultura da corrupção. Segundo 
George, todo ano o Brasil perde 
para a corrupção cerca de 2,3% 
do seu PIB, aproximadamente  
R$ 120 bilhões, ou seja, quatro ve-
zes o que o governo federal investe 
no Bolsa Família por ano. Este é 
o motivo, segundo o procurador, 
pelo qual o país não consegue sig-
ni�cativos avanços no Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH), 

apesar de ser a oitava maior econo-
mia do mundo. 

No mesmo painel, o especialista 
em governança do Banco Mundial, 
Tiago Peixoto, defendeu a entrega de 
dados governamentais processados, 
e não apenas abertos, à população 
para haver a troca de informações 
com a sociedade civil e o fortaleci-
mento da transparência pública. 

– Não basta o governo publicar 
abertamente seus dados; é necessá-
rio processar esses dados para que 
a sociedade os entenda e passe a re-
agir às informações - disse Peixoto.

Arturo Rivera, analista de 
políticas de dados abertos da 
Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico 
(OCCDE) corroborou a a�rmação, 
argumentando que dados abertos 
são um ecossistema do qual a aber-
tura governamental é apenas o pri-
meiro passo. Ele defendeu, ainda, 
que abrir dados é criar valores so-
ciais, econômicos e governamentais. 

– Dados abertos são um bem 
intermediário que deve ser reu-
tilizado e integrado às cadeias de 
valores sociais, como o “empode-
ramento” do cidadão, o controle 
social e o envolvimento público; e 
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governamentais, como transparên-
cia e e%ciência – disse, concluindo 
que o papel das instituições supe-
riores de controle é, simultanea-
mente, produzir e consumir dados 
governamentais abertos.

Dentro do espírito de inter-
câmbio de informações e atuações 
compartilhadas, durante o con-
gresso houve a adesão dos tribunais 
de contas dos estados ao acordo 

de cooperação celebrado entre a 
Controladoria-Geral da União, a 
Atricon, o Instituto Rui Barbosa 
e o Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão para fomentar 
a aplicação das diretrizes da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. O acor-
do também prevê o acesso direto 
à Rede Sincov, que operacionaliza 
o sistema de gestão de convênios e 
contratos de repasses.

Além disto, a iniciativa permi-
tirá aos gestores públicos federais, 
que são repassadores de recursos 
aos entes federados, a possibilida-
de de dar cumprimento ao artigo 
da LRF que determina a suspensão 
das transferências voluntárias de 
recursos às gestões que não estão 
dando pleno conhecimento à so-
ciedade sobre sua execução orça-
mentária e %nanceira.

Antes de fazer a apresentação 
dos resultados da avaliação de 
desempenho dos 33 tribunais de 
contas que aderiram ao Programa 
Qualidade e Agilidade, Jaylson 
Campelo, diretor administrativo 
da Atricon e conselheiro do TCE 
de Piauí, declarou que este é um 
dos momentos mais importantes 
da história da associação, e um 
marco na história do controle ex-
terno porque nunca os tribunais 
de contas tinham passado por um 
processo como este. 

Para fazer o trabalho de avalia-
ção dos tribunais de contas foram 
mobilizados cerca de 140 servido-
res dos próprios TCs, incluindo 
técnicos e conselheiros. Os 529 
critérios de avaliação foram de-
%nidos com base em metodolo-
gia da Organização Internacional 
de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (Intosai), que é reco-
nhecida internacionalmente por 
seu grau de excelência. 

Os indicadores resultantes da 
avaliação foram: Composição dos 
Tribunais de Contas; Ministério 
Público de Contas (se possuem ou 
não); Planejamento Estratégico; 
Código de Ética para servidores e con-
selheiros; Súmulas e Jurisprudências; 
Corregedoria; Controle Interno; 
Gestão de Tecnologia da Informação; 
Gestão de Pessoas; Escola de Contas; 

Agilidade no julgamento dos pro-
cessos e gerenciamento de prazos; 
Controle Externo concomitante; 
Acompanhamento de decisões; 
Acordo de cooperação com outros 
órgãos; Desenvolvimento local; 
Ordem cronológica dos pagamen-
tos públicos; Plano de auditoria e 
gestão de qualidade; Fundamentos 
da auditoria de conformidade; 
Fundamentos da auditoria operacio-
nal; Processos de auditoria operacio-
nal; Resultados da auditoria de con-
formidade; Resultados da auditoria 
operacional; Auditoria �nanceira; 
Auditorias com temas especí�cos 
(meio ambiente, patrimônio históri-
co etc.); Comunicação com a mídia e 
a sociedade civil; e Ouvidoria.

O Marco de Medição desen-
volvido pela Atricon para avaliar 
o desempenho dos TC’s brasi-
leiros foi amplamente elogiado 
por instituições internacionais, 
como o Banco Mundial, a Intosai 
e a Agência Alemã de Cooperação 
Internacional (GIZ), presentes no 
congresso de Recife.

Suzana Amaral, especialista 
sênior em gestão �nanceira e re-
presentante do Banco Mundial no 
Brasil, falou que a metodologia da 
Atricon apresenta um alto índice de 
convergência com as ferramentas 
desenvolvidas por organismos in-
ternacionais e que será reconhecido 

como um instrumento válido de 
avaliação para �ns de habilitação 
dos tribunais de contas do País 
para �scalizar recursos do Banco 
Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento (BIRD), ligado 
ao Banco Mundial. Atualmente, se-
gundo Suzana, 18 dos 33 tribunais 
de contas brasileiros já estão habili-
tados para realizar auditorias �nan-
ceiras para essas duas instituições. 

Da mesma opinião comparti-
lharam Camila Frediksen e Peter 
Dineiger. Ela, representante da 
Intosai, explicou sobre o desen-
volvimento e a aplicação da SAI-
PMF, ferramenta internacional 
que inspirou a criação do Marco 
de Medição de Desempenho dos 
Tribunais de Contas (MMD-TC) 
pela Atricon e que fornece uma 
avaliação detalhada dos pontos 
fortes e fracos, contribuindo para 
identi�car os valores e benefícios 
das instituições superiores de audi-
toria para a população. Ele, gerente 
de projetos da GIZ, destacou o for-
talecimento da independência das 
auditorias e do planejamento estra-
tégico como formas de aperfeiçoar 
o desempenho dessas instituições. 
Dineiger citou como desa�os a ga-
rantia da qualidade dos diagnósti-
cos, a aplicabilidade da ferramenta 
em diversos contextos e a utilidade 
dos relatórios.
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O ministro do TCU Augusto 
Nardes, relator da prestação 
de contas da presidente Dilma 
Rousse� relativas ao ano de 2014, 
cujo parecer foi pela rejeição, tam-
bém defendeu, durante o XXVIII 
Congresso dos Tribunais de 
Contas, a integração dos órgãos de 
controle dizendo ser este o “grande 
desa�o” com que o País se defron-
ta no momento. Esta integração, 
segundo ele, permitirá uma maior 
e�ciência na �scalização dos recur-
sos públicos, que já são escassos na 
área dos investimentos e tendem a 
�car ainda mais em decorrência de 
alguns gargalos que não foram so-
lucionados, entre os quais o dé�cit 
da Previdência, que deverá chegar 
a R$ 194,9 bilhões em 2016.

Para melhorar a estrutura do 
controle, Nardes defendeu a con-
tinuidade das auditorias coordena-
das entre o TCU e os tribunais de 

contas dos estados e municípios, 
lembrando que a que foi realizada 
na área de educação permitiu aos 
governantes terem acesso a uma 
radiogra�a completa sobre a situa-
ção do ensino em nosso país.

O ministro aproveitou para 
apresentar os primeiros resultados 
do Índice Geral de Governança, 
criado pelo TCU em sua gestão, 
que aponta de�ciências nos indi-
cadores de liderança, estratégia e 
controle: desses mecanismos, que 
segundo ele, são a base da boa go-
vernança, somente 16% são apri-
morados em todo o País. 

Esse quadro, ele explica, é o mo-
tivo da “desgovernança pública” 
que a sociedade testemunha hoje em 
dia e que atrasa o desenvolvimento 
do País, citando, como exemplo, 
especi�camente, a Petrobras, que 
planejou construir simultanea-
mente três re�narias no Nordeste: 

iniciou a de Pernambuco, no porto 
de Suape, e cancelou o projeto das 
outras duas (uma no Ceará e outra 
no Maranhão) após ter gasto mais 
de R$ 2 bilhões.

Nós temos que ser impedidores 
deste desgoverno. Se o governo não 
faz a parte dele, o controle tem que 
fazer a sua”, conclamou o ministro 
do TCU.

Outros ministros do Tribunal 
de Contas da União prestigiaram 
com sua participação o XXVIII 
Congresso dos Tribunais de 
Contas, incluindo o presidente, 
Aroldo Cedraz, principal pales-
trante no encerramento do evento. 
Ao falar, teceu elogios ao programa 
de Qualidade e Agilidade dos TCs, 
promovido pela Atricon, e falou 
sobre as parcerias e os convênios 
celebrados pelo TCU com univer-
sidades estrangeiras, bem como de 
sua presença em organismos como 
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a Olacefs e a Intosai, em busca do 
aprimoramento do controle exter-
no e de boas práticas de gestão para 
melhor atender as expectativas da 
sociedade brasileira. Em seguida, 
apresentou as diretrizes do órgão 
para os próximos anos no campo 
da inovação e da tecnologia de in-
formação, lamentando, entretan-
to, que apesar dos avanços conse-
guidos nestas duas áreas, o Brasil 
ainda continue na dependência de 
uma “burocracia empedernida”, 
que insiste em não desaparecer.

No dia anterior, o ministro 
Benjamin Zymler fez duros ques-
tionamentos à Lei Anticorrupção, 
aprovada pelo Congresso Nacional 
em 2013 e regulamentada por 
decreto presidencial em 2014. 
A norma foi concebida pela 
Controladoria-Geral da União, 

disse ele, “sem um debate democrá-
tico com a sociedade”. Resultado 
disto é, continuou Zymler, uma lei 
de difícil aplicação e que estabelece 
multas pesadíssimas para as em-
presas, capazes de inviabilizar a sua 
própria sobrevivência. 

– Dessa forma, as empresas não 
se sensibilizam para assinar acor-
dos de leniência, especi�camente 
nos casos apurados pela Operação 
Lava Jato de desvios de recursos da 
Petrobras - a�rmou o ministro.

Quanto ao decreto que a regu-
lamentou, Benjamin Zymler acre-
dita que ele está eivado de incons-
titucionalidades porque ignora as 
competências dos tribunais de con-
tas estabelecidas pela Constituição. 

– Além de excluir o TCU dos 
acordos de leniência, o decreto não 
permite que o órgão aplique multa 

às empresas se o acordo for cele-
brado com a CGU. E, em caso de 
assinatura com a Advocacia Geral 
da União, o processo do TCU sim-
plesmente é extinto. Só os tribunais 
de contas têm a expertise para cal-
cular o real dano causado pelo mo-
vimento dos cartéis nos contratos 
da Petrobras - falou Zymler.

Marcaram presença no XXVIII 
Congresso representantes de insti-
tuições de controle de outros paí-
ses de língua portuguesa, como 
Machatine Munguambe, presi-
dente do Tribunal Administrativo 
de Moçambique; José Antonio 
de Monte Cristo, presidente do 
Tribunal de Contas de São Tomé 
e Príncipe; e Ho VengOn, comis-
sário-geral da Auditoria Geral da 
Região Administrativa Especial de 
Macau.

Hackaton

Uma verdadeira maratona di-
gital aconteceu como parte da pro-
gramação do XXVIII Congresso 
dos Tribunais de Contas do Brasil. 
Durante os dias do evento, reuni-
dos em um dos salões do centro de 
convenções, cerca de vinte jovens 
participaram da hackathon que teve 
como objetivo o desenvolvimento 
de ferramentas tecnológicas para 
apoio ao controle social, com base 
nos dados disponibilizados pelos 
tribunais de contas. O facilitador 

da maratona, Pedro Markun, do 
Transparência Hacker, destacou a 
importância do evento e da aproxi-
mação com a sociedade na premia-
ção das três equipes selecionadas 
pelos melhores aplicativos desen-
volvidos para tornar acessíveis e 
palatáveis os dados disponibiliza-
dos pelos órgãos de controle:

– O principal resultado dessa 
maratona não foi a criação de apli-
cativos com base nos dados abertos 
pelos tribunais de contas; foi, isso 

sim, a quebra da barreira entre o 
serviço público e o cidadão, esse am-
biente transformador que permitiu 
a compreensão pelos jovens aqui 
envolvidos do que signi�ca controle 
público - falou Pedro Markun.

Paralelamente, foi organiza-
da a Feira do Conhecimento do 
Controle Externo, coordenada 
pelo IRB, com stands apresentando 
e compartilhando as boas práticas 
adotadas por diversos tribunais de 
contas do Brasil.

Ao �nal do evento, o presiden-
te da Atricon, conselheiro Valdecir 
Pascoal, submeteu à consideração 
dos presentes a minuta da Carta de 
Recife, que foi aprovada na mesma 
ocasião. No documento, os tribu-
nais de contas do Brasil reiteram 
a necessidade de criação de um 
Conselho Nacional dos TCs, “com 

atribuições de integração, normati-
zação, correição e instância funda-
mental para o aprimoramento do 
controle externo”; defendem a in-
tegração dos órgãos de controle vi-
sando ao compartilhamento de in-
formações; rejeitam as tentativas de 
extinção e de criação de novos tribu-
nais de contas; propugnam a revisão 

do Pacto Federativo; apoiam a con-
tinuidade do Programa Qualidade e 
Agilidade dos Tribunais de Contas 
(QATC), bem como as propostas 
do Ministério Público Federal, vi-
sando ao aumento das penalidades 
para os agentes políticos envolvidos 
com corrupção. Veja a íntegra ao 
lado.
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“Os Tribunais de Contas do Brasil em ação pela boa governança e contra a corrupção”

Os Tribunais de Contas do Brasil, reunidos no XXVIII Congresso, em Recife/PE, em dezembro de 2015, 
após debaterem temas relativos ao contexto políticoinstitucional e aos desa�os da governança democrática 
e republicana e para o combate à corrupção, tornam públicas as seguintes posições:

1. considerando que o Brasil vive uma aguda crise política e econômica que põe à mostra duas das mais 
importantes limitações de nosso modelo político, a saber: a disseminação de práticas de corrupção e a má 
gestão dos recursos públicos;

2. considerando que tais características marcam, desde há muito, diferentes governos nas esferas federal, 
estadual e municipal e afetam as atividades de Poderes e órgãos, em diferentes escalas e modalidades e em 
detrimento de toda a sociedade;

3. considerando que a corrupção e a má gestão são fenômenos que costumam caminhar de mãos dadas, 
porque realidades administrativas frágeis, marcadas pela falta ou insu�ciência de planejamento, monitora-
mento e controle, são mais suscetíveis à ação delituosa;

4. considerando que a corrupção diz respeito também a práticas legitimadas na tradição cultural do indivi-
dualismo e no descompromisso com o interesse público;

5. considerando que os Tribunais de Contas são órgãos de poder que cumprem um papel central nas demo-
cracias contemporâneas, evitando que parcelas expressivas dos recursos públicos sejam desperdiçadas em 
decorrência de licitações mal feitas, práticas de sobrepreço, concessão ilegal de vantagens e benefícios, entre 
outros desvios, e, ainda, que o “efeito presença” de suas auditorias exerce um forte impacto positivo sobre 
a gestão pública, prevenindo a ocorrência de atos administrativos irregulares;

6. considerando que as entidades �scalizadoras devem se constituir em referências de conduta ética, de 
transparência e de boa governança, de tal modo que exerçam sobre os gestores de recursos públicos, para 
além das possibilidades de prevenção e sanção, o estímulo à adoção de boas práticas;

7. considerando o compromisso dos Tribunais de Contas com um serviço público de excelência, propi-
ciando que a sociedade civil os identi�que como aliados estratégicos na luta contra a corrupção e parceiros 
incansáveis da boa governança;
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8. considerando o compromisso dos Tribunais de Contas em favor da transparência, o que exige subme-
ter ao juízo público cada uma de suas ações e de receber as demandas da sociedade, e especialmente suas 
críticas, como oportunidades de melhoria;

9. considerando as pressões de determinados setores no sentido de debilitar a ação 'scalizadora dos 
Tribunais de Contas;

Resolvem:

a. reiterar ao Congresso Nacional a importância da criação do Conselho Nacional dos Tribunais de 
Contas (CNTC), como órgão superior de controle e 'scalização dessas instituições, com atribuições 
de integração, normatização, correição e instância fundamental para o aprimoramento do controle 
externo no Brasil;

b. repudiar as tentativas de extinção e/ou de criação de novos Tribunais de Contas

c. ampliar, respeitado o princípio federativo e a autonomia, a integração com as entidades de 'scaliza-
ção e controle, os órgãos da Administração Pública e a sociedade civil, visando ao compartilhamento 
de informações e à participação cidadã no processo de controle governamental;

d. intensi'car a cooperação com os organismos internacionais que congregam entidades de controle 
ou promovem e apoiam o seu desenvolvimento e o fortalecimento da governança pública; e. defender, 
junto com as demais Instituições de Estado, a revisão e o fortalecimento do Pacto Federativo, de modo 
a garantir a adequada distribuição das competências de cada ente, com o correspondente 'nanciamen-
to de suas ações, em prol da equidade, e'ciência e justiça 'scal;

f. rati'car as propostas da Atricon voltadas ao combate à corrupção e manifestar apoio às ações estru-
turadas dessa natureza desenvolvidas na esfera judicial;

g. apoiar as propostas do Ministério Público Federal quanto às reformas legislativas que assegurem 
presteza e e'ciência na responsabilização criminal dos agentes da corrupção;

h. defender a exigência de “'cha limpa” para o exercício de todas as funções públicas;

i. dar continuidade ao Programa Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas (QATC), reiterando 
o compromisso com a implementação e o cumprimento das Resoluções-Diretrizes da Atricon e com a 
aplicação e o monitoramento dos indicadores do Marco de Medição do Desempenho dos Tribunais de 
Contas (MMDTC), de modo a fomentar a contínua e crescente quali'cação das atividades desenvolvi-
das pelo Controle Externo no País;

j. enfatizar o cumprimento da Resolução Atricon nº 3/2014, especialmente quanto à observância dos 
requisitos constitucionais para a posse nos cargos de Ministro e Conselheiro; às atribuições de judica-
tura e à estrutura dos gabinetes de Conselheiros Substitutos; à emissão de decisões mediante a com-
posição plena dos colegiados do Tribunal, garantida com a convocação automática dos Conselheiros 
Substitutos para completar o quórum; e à estruturação do Ministério Público de Contas;
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k. rea*rmar o compromisso dos Tribunais de Contas com a concretização das metasprevistas no Plano 
Nacional de Educação (PNE) e com o controle das obras públicas, mediante a implementação e o cum-
primento das ResoluçõesDiretrizes especí�cas da Atricon, aprovadas neste evento;

l. fomentar a utilização das aquisições públicas como política de desenvolvimento local e sustentável;

m. implementar a utilização das Normas Brasileiras de Auditoria do Setor público;

n. ampliar a ação dos Tribunais de Contas referente ao controle concomitante e à prevenção, sobretu-
do com o desenvolvimento de projetos estratégicos de uso intensivo da tecnologia da informação e de 
unidades de �scalização integradas em rede para o controle público;

o. fomentar a padronização de procedimentos e o compartilhamento de dados e de informações estra-
tégicas entre as instituições componentes do sistema de combate à corrupção, com a criação e a ope-
ração de unidades especí�cas e a utilização de estruturas de apoio, como o LabContas, o Laboratório 
de Informações Estratégicas dos Tribunais de Contas e o Sistema Eletrônico de Controle de Obras 
Públicas (Sisnoop);

p. �scalizar sistematicamente o cumprimento da Lei de Acesso à Informação (LAI), como estímulo ao 
controle social e à transparência pública, inclusive com o uso das redes sociais;

q. atuar de forma conjunta com os entes de planejamento e de controle interno com vistas ao controle 
da observância dos critérios de transparência da Lei de Responsabilidade Fiscal e das transferências de 
repasses.

r. es timular a implementação de políticas de dados abertos por parte dos Tribunais de Contas, incluin-
do a padronização da estrutura e do acesso a essas bases, bem como o apoio à continuidade do processo 
de desenvolvimento de ferramentas tecnológicas para utilização pela sociedade;

s. fortalecer a Rede de Comunicação dos Tribunais de Contas, a partir do compartilhamento e adoção 
de boas práticas na utilização de mídias sociais, como meio de divulgar e interagir com a sociedade para 
o aprimoramento da atuação do controle externo;

t. otimizar as informações relativas ao sistema de controle público, inserindoas no Portal dos Tribunais 
de Contas do Brasil;

u. defender as diretrizes e os princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal, inclusive quanto à máxima 
e�ciência na arrecadação, a par do controle do gasto público, como instrumentos essenciais ao equi-
líbrio das contas e à qualidade da gestão, sem prejuízo de alterações legislativas que objetivem o seu 
aperfeiçoamento;

v. enfatizar a �scalização da receita pública, inclusive sob o aspecto operacional, com ênfase no comba-
te à evasão e à sonegação, buscando assegurar os mecanismos necessários à redução dos dé�cits �nan-
ceiro e �scal e, em decorrência, estimulando a obtenção dos recursos imprescindíveis ao �nanciamento 
das políticas públicas.

Recife, 4 de dezembro de 2015.
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N
o dia 9 de dezem-
bro, Dia Internacional 
Contra a Corrupção, o 
Tribunal de Contas do 

Município do Rio de Janeiro lan-
çou, no Google Play, para disposi-
tivos Android, o aplicativo gratuito 
“TCMRJ - Visitas às Escolas”. Por 
meio dele, a sociedade poderá co-
nhecer o programa de auditoria e 
ter acesso ao que o tribunal cons-
tatou nas escolas da rede pública 
de ensino do Rio. Além disto, atra-
vés do dispositivo, pode enviar ao 
TCMRJ alertas sobre problemas 
detectados, exercendo, assim, um 
controle social. O aplicativo tam-
bém estará disponível, em breve, 
para dispositivos iOS, na Apple 
Store. 

Por meio da 3ª Inspetoria de 
Controle Externo, que atua nas 
áreas de Educação, Cultura e 
Desenvolvimento Social, o TCMRJ 
desenvolveu o Programa de Visitas 
às Unidades Escolares da Rede 
Municipal de Ensino da Cidade 
do Rio de Janeiro, chamado sim-
plesmente Programa de Visitas 
às Escolas. Criado em 2003, tem 
como objetivo auxiliar a sociedade 
carioca na busca de uma melhor 
educação pública.

O programa é composto por 
equipes de auditores que visitam es-
colas que atendem do 6º ao 9º ano do 
ensino fundamental de todo o mu-
nicípio do Rio de Janeiro. Em cada 

TCMRJ�lança�app

visita, as equipes têm contato direto 
com alunos, diretores, professores, 
agentes manipuladores de alimen-
tos e outros pro"ssionais da escola. 
Ainda mantêm contato com os pais 
através de um questionário, que é 
distribuído aos alunos, para que seja 
entregue ao responsável em casa e, 
depois de respondido, remetido, de 
graça, via Correio, ao TCMRJ.

As equipes visitam toda a es-
trutura física da unidade escolar, 
fotografando os pontos de maior 

fragilidade para que possam ser 
levados ao conhecimento da 
Secretaria Municipal de Educação.

O Programa de Visitas às 
Escolas sempre prezou pela pro-
ximidade com a população. Por 
mais presente que o TCMRJ se faça 
nas escolas municipais através das 
equipes de visitas, é de extrema 
importância a participação direta 
daqueles que vivem o dia a dia da 
educação municipal. O aplicativo 
reforça este caráter participativo.
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A 
impunidade deixou de ser uma verdade ontoló-

gica no Brasil, como vêm mostrando as grandes 
decisões judiciais da atualidade. Em comum 
nesses processos há um elemento jurídico indis-

pensável: o indício.
No julgamento da ação penal 470, o mensalão, o então 

ministro Cezar Peluso, ex-presidente do Supremo Tribunal 
Federal, relembrou que o indício vale tanto quanto a pro-
va: “No sistema processual, e não apenas no sistema pro-
cessual penal, a e#cácia retórica dos indícios ou da prova 
indiciária é a mesma da e#cácia das provas diretas ou 
histórico-representativas”.

Em sentença mais recente, relacionada à Operação Lava 
Jato, o juiz Sérgio Moro também identi#cou fraudes em lici-
tações a partir de indícios: “Poucas propostas apresentadas; 
repetição dos resultados das licitações; falta de inclusão de 
novas empresas na renovação da licitação; apresentação de 
propostas não competitivas pelas concorrentes, com preços 
superiores ao limite máximo admitido; propostas vencedoras 
com preços pouco abaixo e até uma acima do limite máximo”.

A formação da prova indiciária ocorre por meio de um 
raciocínio lógico ao que se dá o nome de presunção: a exis-
tência do fato central decorre da demonstração de outra cir-
cunstância, de um fato auxiliar que é, justamente, o indício.

A produção de provas por presunção, com base em indí-
cios, não é nenhuma novidade, como já a#rmou o ministro 
Felix Fischer, ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça: 
“Desde os primórdios do Direito, os indícios e presunções 
são admitidos como elementos de convicção, e integram o 
sistema de articulação de provas (art. 239 do CPP)” . E não 
se trata de um instituto restrito à matéria penal.

Dissimulada, uma fraude não é registrada por seus auto-
res como tal. A ocultação é de sua essência e são os indícios 

que a revelam. A fraude se prova por presunção, como 
destacou o jurista Moacyr Amaral Santos: “Tratando-se de 
intenções suspeitas, ou melhor, nos casos de dolo, fraude, 
simulação e atos de má-fé em geral, as presunções assumem 
papel de prova privilegiada, ou, sem que nisso vá qualquer 
exagero, de prova especí#ca”.

Outro bom exemplo é a sucessão fraudulenta de em-
presas, estratagema muito comum no Brasil. A companhia 
endividada desaparece, como se o negócio tivesse se encer-
rado. As portas se fecham aos olhos do Fisco, do Judiciário 
e, claro, dos credores em geral. Contudo, na prática, per-
manecem escancaradas ao mercado, aos mesmos clientes e 
fornecedores, porém sob novo registro na Junta Comercial 
e nova inscrição na Receita Federal.

Nessa nova roupagem, o novo CNPJ serve como uma 
máscara, por trás da qual se esconde aquele mesmo negócio 
de origem. Os melhores ativos são aproveitados, à margem 
das dívidas largadas na inscrição do CNPJ antigo. Óbvio que 
a sucessão empresarial não pode ser constatada, nem des-
cartada, pela comparação do número dos CNPJs.

O que atesta a continuidade do negócio é a prova de que 
as empresas, embora sejam pessoas jurídicas distintas, con-
fundem-se por possuir mesmo dono de fato, mesma ativida-
de, mesmo caixa, mesma marca comercial, mesmo quadro 
de funcionários, mesmo endereço.

Indícios não são meras pistas e a presunção não é uma 
conjectura aleatória. Negar autossu#ciência à prova indici-
ária seria tornar quase que impossível a tarefa de retratar 
a face oculta das fraudes. Sob o risco de que a impunidade 
volte a ser uma verdade. Pior: uma verdade mascarada.

Fabio da Rocha Gentile, 40, é advogado e sócio do escri-
tório BGR Advogados

(Publicado originalmente em 26 de outubro de 2015)
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O lixo no Município 
do Rio de Janeiro
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A 
Coordenadoria de Audi-
toria e Desenvolvimento 
do TCMRJ, em conso-
nância com o disposto no 

inciso IV do § 4º, do art. 1º da Delibe-
ração 142, de 05/03/02, com a reda-
ção dada pelo art. 2º da Deliberação 

162 de 2005, passou a elaborar estu-
dos socioeconômicos sobre o Muni-
cípio do Rio de Janeiro.

Em 2015, a CAD apresen-
tou estudo referente à Gestão 
Sustentável dos Resíduos no 
Município do Rio de Janeiro 

(processo 40/001.172/2015) face à 
relevância desse assunto para a so-
ciedade contemporânea, visto que 
os resíduos sólidos e líquidos não 
destinados ou destinados indevida-
mente podem acarretar impactos 
ambientais, econômicos e sociais.
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A intenção do trabalho, to-
davia, não foi a de analisar tec-
nicamente os resíduos, devido à 
especificidade dos mesmos, ape-
nas uma apresentação do pro-
blema e as diferentes soluções 
encontradas para a sua solução-
-adequação ao desenvolvimento 
sustentável.

Inicialmente, se apresentou o 
lixo e suas classi&cações, perpas-
sando pela importância da coleta, 
do transporte para, em seguida, 
analisar a destinação dos resídu-
os, com enfoque principal na re-
ciclagem (de resíduos sólidos, de 
entulhos e de matéria orgânica), o 
reaproveitamento e os principais 
benefícios da gestão sustentável, 
destacando-se a geração de em-
prego e renda, a geração de ener-
gia do lixo a partir da decompo-
sição da matéria orgânica contida 
no mesmo, a proteção do meio 
ambiente com a possibilidade de 
geração de créditos de carbono, 
consolidando os três pilares da 
sustentabilidade (econômico, am-
biental e social).

Em um momento poste-
rior do estudo, foi abordado o 
Protocolo de Quioto, debatendo 
questões como o aquecimento 
global, as reduções de emissões 
de CO

2
 e a oportunidade de, por 

meio de um gerenciamento sus-
tentável dos resíduos, serem ge-
rados créditos de carbono para a 
Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro.

Na sequência do trabalho, fo-
ram mostradas algumas experi-
ências brasileiras bem sucedidas 
na ecoe&ciência da gestão do lixo, 
destacando-se:

• o Município de Belo Horizonte 
(MG), com as usinas de proces-
samento de entulho da constru-
ção civil;

• o Município de Londrina (PR), 
com a geração de emprego e 
renda por meio da coleta sele-
tiva do lixo através da implan-
tação do projeto “Reciclando 
Vidas”;

• o Município de São Paulo (SP), 
com a venda de créditos de 
carbono, o que corrobora com 
as propostas do Protocolo de 
Quioto na redução das emissões 
dos gases de efeito estufa, além 
de aproveitar a oportunidade 
retromencionada:

 – o primeiro leilão, ocorrido 
em setembro de 2007, ven-
deu um lote de 808.450 cré-
ditos de carbono provenien-
tes do Aterro Bandeirantes 
(€ 16,20 cada), realizado 
pela Bolsa de Mercadorias 
e Futuros, gerando, para 
a prefeitura, o valor de 
€ 13.096.890,

 – o segundo leilão, ocorri-
do em setembro de 2008, 
ofertou dois lotes distin-
tos, um com 454.343 crédi-
tos procedentes do Aterro 
Bandeirantes e o outro com 
258.657 créditos gerados 
no Aterro São João (€ 19,20 
cada), arrecadando o valor 
de € 13,689 milhões e

 – o terceiro leilão, ocorrido 
em junho de 2012, vendeu 
531.642 toneladas de crédi-
to de carbono provenientes 
do Projeto Bandeirantes de 
Gás de Aterro e Geração 
de Energia (€ 3,30 cada), 
propiciando a quantia de € 
1.749.000;

• o Município de São Bernardo 
do Campo (SP), que, por meio 
de concorrência, estabeleceu 
uma Parceria Público Privada 

(PPP), cujo objetivo a ser des-
tacado é a implantação do 
Sistema de Processamento e 
Aproveitamento de Resíduos 
e Unidade de Recuperação de 
Energia (SPAR-URE).

Posteriormente, foi analisada a 
situação do Município do Rio de 
Janeiro, estudando a COMLURB 
(Companhia Municipal de 
Limpeza Urbana), identi&cando 
as medidas adotadas pela cidade e 
quais as que podem ser realizadas 
na busca dessa sustentabilidade.

Nas considerações &nais do tra-
balho é apresentada uma possível 
resposta à pergunta:

Está o Município do Rio de 
Janeiro em condições de se tornar 
uma cidade sustentável?

O capítulo escolhido para ser 
publicado na Revista do Tribunal 
de Contas foi o referente à desti-
nação dos resíduos pelo Município 
do Rio de Janeiro, cujas infor-
mações foram obtidas junto à 
COMLURB, por meio de respostas 
a um questionário elaborado tendo 
como base a legislação a respeito 
da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, cujos objetivos são a não 
geração, a redução, a reutilização, a 
reciclagem e o tratamento dos resí-
duos sólidos, bem como a disposi-
ção &nal ambientalmente adequada 
dos rejeitos e o incentivo à indús-
tria da reciclagem, além do apoio 
da 6ª Inspetoria-Geral de Controle 
Externo, que disponibilizou dados 
coletados durante inspeções na 
COMLURB e análises processuais, 
cuja compilação compõe o referido 
capítulo. 

O estudo teve pesquisa e ela-
boração de Patrícia Fernandes 
Marques, com a colaboração de 
Reinaldo Barreiros Goulart e a 
coordenação de Cláudio Sancho 
Mônica.
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“O lixo é matéria prima fora do lugar. A forma 
com que uma sociedade trata do seu lixo, dos 
seus velhos, dos meninos de rua e dos doentes 
mentais atesta seu grau de civilização”1.

A Coordenadoria de Auditoria e 
Desenvolvimento – CAD solicitou à Companhia 
Municipal de Limpeza Urbana diversas informa-
ções a respeito da destinação dos resíduos pela 
cidade do Rio de Janeiro, como o atendimento à 
legislação ambiental, a transformação dos resulta-
dos limpos em créditos de carbono, a viabilidade 
econômica das diversas alternativas de destinação 
dos resíduos (reciclagem, termoelétrica movida a 
lixo, compostagem etc), a existência de projetos de 
Mecanismos de Desenvolvimento Limpo, a logísti-
ca reversa etc.

Além disso, a 6ª IGE (Inspetoria Geral de 
Controle Externo), em colaboração ao presente es-
tudo, disponibilizou informações coletadas duran-
te inspeções na COMLURB e análises processuais, 
cuja compilação compõe este capítulo.

Segundo informações obtidas na COMLURB, 
pela 6ª IGE, nestes últimos anos foram utilizados 
três aterros para disposição *nal dos resíduos só-
lidos gerados no município do Rio de Janeiro. 
Dois deles, já com a capacidade esgotada, foram 
encerrados: os Aterros Controlados em Gramacho 
e Gericinó, e o terceiro, o Aterro Sanitário em 
Seropédica, CTR Rio, atualmente encontra-se em 
plena operação.

Criado na década de 70 como um lixão, sem que 
inicialmente nenhum tipo de estudo de impacto 
ambiental fosse realizado, o aterro de Gramacho, 
localizado no município de Duque de Caxias, às 
margens da Baía de Guanabara, acolheu por vários 
anos todo o lixo do município do Rio de Janeiro e 
de outras cidades da região metropolitana.

Durante anos, a disposição de resíduos de forma 
descontrolada no aterro provocou a degradação de 
um importante ecossistema (manguezal) às mar-
gens da Baía de Guanabara, acumulando no perío-
do violentos impactos ambientais.

Somente a partir de 1996, por iniciativa da 
COMLURB, responsável pela disposição no local 
de maior parte dos resíduos, teve início uma série 
de melhorias para transformar o lixão em aterro 
controlado. A construção de uma estrada periféri-
ca e barreiras para segurar o lixo, a cobertura com 
argila de todo o lixo exposto, a classi*cação dos 
resíduos na entrada, a contenção do chorume e o 
controle de vetores, o monitoramento ambiental e 
geotécnico do aterro, dentre outras, foram ativida-
des realizadas com vistas a minimizar os impactos 
causados ao meio ambiente e à saúde da população 
local.

Com o passar dos anos, alguns fatores estimu-
laram o encerramento do aterro, entre eles: uma 
maior preocupação com as questões ambientais, a 
proximidade do *m da vida útil, além da promul-
gação da Lei Federal n.º 12.305/2010, que instituiu 
a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 
determinando a erradicação dos lixões a céu aberto 
até meados de 2014.
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Após inúmeras tentativas, o município do Rio 
de Janeiro, em junho de 2012, encerrou as ati-
vidades de disposição de resíduos no Aterro de 
Gramacho, que nos últimos anos chegou a receber 
aproximadamente 9,5 mil toneladas/dia de resídu-
os, interrompendo um longo período de degrada-
ção da área.

A partir de julho a COMLURB formaliza efe-
tivamente o encerramento da etapa de operação 
do Aterro Metropolitano de Jardim Gramacho e 
promove a outorga da concessão dos serviços de 
aproveitamento do biogás (gás gerado pela de-
composição da matéria orgânica do lixo deposita-
do no aterro), à empresa Novo Gramacho Energia 
Ambiental S.A., pelo prazo de vigência de 15 anos.

Construído em Gericinó, bairro da zona oeste 
do município, numa região próxima ao Complexo 
Penitenciário de Bangu, começou a funcionar de 
forma inadequada em 1988, mas somente a partir 
de 2002, após sofrer uma série de interdições e pas-
sar por processo de adequação dentro de um pro-
grama da COMLURB para erradicar inteiramente 
os lixões por ela operados até então, começou a ter 
monitoramento ambiental, transformando-se num 
aterro controlado.

Segundo informações obtidas na COMLURB, a 
vida útil do projeto inicial para Gericinó encerrou 
em 2011. Contudo, devido a necessidade técnica 
de manter o aterro em atividade, foram realizadas 
adaptações para prolongar o seu período de ope-
ração, o qual foi "nalizado no início de abril/2014.

Paralelamente ao encerramento das atividades 
de disposição de resíduos sólidos urbanos no ater-
ro, estuda-se a viabilidade de ampliação da área de 
Gericinó em aproximadamente 20.000 m2, visando 
a utilização de uma área contígua existente, sendo 
justi"cada pela inegável importância estratégica 
que representa para a operação do sistema de lim-
peza urbana do município e sua ação reguladora 
em face da revisão dos prazos de implantação das 
estações de transferência na sua área de in#uência, 
além de que esta unidade é a única opção para a 
destinação dos resíduos sólidos urbanos gerados no 
município do Rio de Janeiro em caso de ocorrência 
de problemas operacionais com o CTR Rio.

Mesmo com o encerramento de suas atividades, 
o aterro de Gericinó continua recebendo resíduos da 
construção civil e de demolição. No entanto, como 
o maciço se encontra no limite de sua utilização e 
com base na atual área restante disponível, a previ-
são "nal para recebimento desse tipo de material e 
encerramento total do aterro era outubro/2014.

Atualmente, os serviços de manutenção do ater-
ro, incluindo drenagem de gás e chorume, instru-
mentação e monitoramento da área, são de respon-
sabilidade da empresa Schunck Terraplanagem e 
Transportes Ltda.

Em consequência do "m da vida útil e encer-
ramento dos aterros utilizados pelo município 
(Gramacho e Gericinó), tornou-se inevitável a de-
"nição de uma solução capaz de garantir a desti-
nação "nal dos resíduos sólidos gerados na cidade.
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Para atender essa necessidade, foi implantado, 
em 2011, no município de Seropédica, um novo 
aterro sanitário, denominado CTR Rio que, con-
cebido inicialmente como uma solução exclusiva 
para o município do Rio de Janeiro, em função de 
restrições no licenciamento ambiental, acabou por 
acolher resíduos dos municípios de Seropédica, 
Itaguaí e Mangaratiba e, na prática, constitui uma 
solução compartilhada entre os municípios, mes-
mo que ainda não formalmente consorciados.

Coube à Ciclus, nome fantasia da empre-
sa SERB - Saneamento e Energia Renovável do 
Brasil S/A, criada a partir da associação das em-
presas Júlio Simões Logística e Haztec, através 
de concessão da Prefeitura Municipal do Rio de 
Janeiro - COMLURB, determinada no Edital de 
Concorrência nº  03/2003, a implantação e opera-
ção do CTR Rio, �cando, desta forma, responsável 
pelo gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos 
gerados no município, pelo prazo de 15 anos.

A implantação do novo aterro sanitário, em 
uma área de aproximadamente 2  milhões de m2, 
foi executada com as mais modernas tecnologias 
da engenharia sanitária e ambiental. Considerado 
o melhor e mais moderno da América Latina, pos-
sui tripla camada de proteção do solo (argila/manta 
PEAD2/argila) com uma malha de sensores capazes 
de detectar possíveis vazamentos.

O chorume, decorrente da decomposição da 
matéria orgânica do lixo, passa por um pré-trata-
mento e é contido dentro de lagoas para, depois, 
receber o tratamento adequado.

O biogás gerado pelo lixo (gás com alta con-
centração de metano - GEE3, altamente poluente) 
é levado por mecanismos próprios para a unidade 
de tratamento e queimado no "are, uma espécie de 
torre de combustão sem agressão ambiental.

O projeto conta, ainda, com unidades de bene�cia-
mento de resíduos da construção civil (RCC), resídu-
os de serviços de saúde (RSS) e de podas de árvores, vi-
veiros de mudas de espécies nativas da Mata Atlântica, 
laboratórios e Centro de Educação Ambiental.

Com o objetivo de otimizar a logística dos pro-
cessos que envolvem a gestão integrada dos resídu-
os sólidos urbanos e, consequentemente, minimizar 
a geração de gases efeito estufa, a concessão prevê 
a operação de coleta e transferência de resíduos do 
novo aterro, com sete estações de transferência de 
resíduos (ETRs). Duas delas, Caju e Jacarepaguá, 
que já vinham sendo operadas pela COMLURB, fo-
ram reformadas e integradas ao sistema. Das outras 
cinco previstas, duas já foram entregues, as ETRs 
de Marechal Hermes e de Santa Cruz, as outras três, 
Penha, Tanque e Bangu estão sendo implantadas.

Localizadas em pontos estratégicos da cidade, as 
ETRs são responsáveis pelo recebimento dos resí-
duos urbanos coletados diariamente na região me-
tropolitana, bem como pela sua transferência para a 
central de tratamento, através de carretas de grande 
porte. Esta operação permite uma maior disponibi-
lidade dos veículos coletores com um maior "uxo de 
coleta nas origens, a melhoria do tráfego nas vias pú-
blicas gerando redução dos custos de transporte, do 
consumo de combustível e de poluição nas vias, além 
da minimização dos impactos ambientais causados 
pela liberação de gases de efeito estufa na atmosfera.

Segundo dados da COMLURB, o montante de 
resíduos atualmente coletados e destinados ade-
quadamente ao CTR Rio pelo poder público dos 
municípios de Seropédica, Itaguaí, Mangaratiba e 
do Rio de Janeiro é da ordem de 9.500 t/dia.
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Considerando a necessidade da disposição 
�nal ambientalmente adequada dos rejeitos, a 
Companhia esclareceu que está utilizando o mé-
todo da Compostagem (utilizada a partir da fração 
orgânica dos resíduos triados na Usina do Caju) e 
conversão biológica do lixo com recuperação de 
energia, além da reciclagem, acrescentando, ain-
da, que se encontra em andamento o Programa de 
Ampliação da Coleta Seletiva do Município do Rio 
de Janeiro, que tem como meta a reciclagem de 5% 
do material efetivamente reciclável do lixo domici-
liar coletado.

Em 05/06/2013, foi publicado, no Diário O�cial 
do Município do Rio de Janeiro, informe da 
COMLURB a respeito da ampliação da coleta sele-
tiva de 1,4% de material reciclável4 para 5%, sendo 
que o objetivo da companhia é ampliar o serviço 
para 25% até 2016.

Ainda de acordo com essa publicação, a 
Prefeitura e o BNDES lançaram em dezembro de 
2010 o Programa de Ampliação da Coleta Seletiva 
na cidade do Rio de Janeiro, cujo investimento total 
foi de R$ 50 milhões (R$ 28 milhões da Prefeitura e 
R$ 22 milhões do BNDES).

De acordo com informações obtidas pela 6ª 
IGE, os recursos disponibilizados pelo BNDES, 
através do Contrato de Concessão de Colaboração 
Financeira não Reembolsável nº 10.2.2030.1, visam 
a promover a inclusão social e produtiva dos ca-
tadores de materiais recicláveis e gerar benefícios 
ambientais, sendo destinados para:

 implantação de três Centrais de Triagem de 
Reciclagem (CTR), com capacidade de pro-
cessamento de 30 toneladas (Centro, Bangu 
e Campo Grande), incluindo a realização de 
obras civis, montagem e instalação, bem como 
a aquisição de máquinas e equipamentos para 
sua operação;

 implantação de três Centrais de Triagem 
de Reciclagem (CTR), com capacidade de 

processamento de 20 toneladas (Penha, Irajá e 
Jacarepaguá), incluindo a realização de obras 
civis, montagem e instalação, bem como a aqui-
sição de máquinas e equipamentos para sua 
operação;

 melhoria da estrutura produtiva e de comercia-
lização de cooperativas de catadores de mate-
riais recicláveis;

 capacitação, assessoria de gestão e formação de 
rede de comercialização a ser formada pelas co-
operativas de catadores de materiais recicláveis;

 divulgação do Programa de Coleta Seletiva no 
Município do Rio de janeiro e

 reembolso de despesas realizadas com a regula-
rização documental e ambiental das cooperati-
vas de catadores e outras despesas eventuais ne-
cessárias à consecução dos objetivos previstos.

Foi indagado a respeito da existência de estu-
do de viabilidade econômica dessas alternativas 
aos aterros e, caso positivo, se o estudo considera 
apenas os custos econômicos do processo, ou con-
sidera os custos evitados, como a redução de cus-
tos com energia elétrica, com controle ambiental e 
consumo de água, dentre outros.

De acordo com a COMLURB, a conversão bio-
lógica do lixo com recuperação de energia é objeto 
de Termo de Cooperação Técnica com a UFMG 
em fase de elaboração, onde as avaliações arguidas 
poderão ser respondidas em futuro próximo. 

Ainda na linha destes estudos, a concessionária 
Ciclus (transferência e destinação &nal) tem por 
obrigação, em sua Licença Prévia concedida pelo 
INEA (subitem 5.19 da LP IN000941), apresentar 
proposta para implantação de unidade de geração 
de energia térmica que utilize no mínimo 10% dos 
resíduos de origem urbana recebidos, com crono-
grama de implantação em até 05 (cinco) anos.

O citado estudo poderá, no contexto local, res-
ponder às questões citadas para termelétricas a lixo.
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Com relação aos resíduos de saúde coletados 
pela COMLURB nos hospitais e postos de saú-
de municipais, que são levados para o Aterro de 
Gericinó, onde são incinerados, e, posteriormente, 
seus resíduos enterrados no aterro, a jurisdiciona-
da esclareceu que o resultado dessa queima não é 
aproveitado como energia, pois a unidade é de pe-
queno porte e não foi projetada com esta &nalidade.

Informou, ainda, que a escória5, no formato 
de cinzas, não foi avaliada para o aproveitamento 
em pavimentação, construção civil, dentre outros. 
Além disso, a quantidade gerada é muito pequena 
(200 kg/dia) e seu melhor aproveitamento é a co-
bertura dos resíduos no aterro, poupando argila.

No que tange à possibilidade de emissão de ga-
ses de efeito estufa, foi explanado que a unidade 
de incineração possui lavador de gases de modo a 
atender às normas ambientais.

Quanto à incineração dos demais resíduos sóli-
dos, a Companhia informou que parte dos resíduos 
triados na Usina do Caju, a sua fração eminente-
mente não orgânica, é encaminhada para o projeto 
Usina Verde no parque Tecnológico da UFRJ.

Para elucidar a questão, a COMLURB transcre-
ve informações do site www.usinaverde.com.br:

“As soluções são modulares: módulos com ca-
pacidade para 150 ton/dia e para 300 ton/dia de 
lixo urbano, com geração de, respectivamente, 
2,8 MW e 5,6 MW de energia elétrica, líquida do 
consumo da própria Usina.”

“O processo de certi&cação da Usina Modelo 
do CT USINAVERDE como Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (MDL) foi elabora-
do em conjunto com o ‘Centro Clima’ (IVIG/
COPPE/UFRJ) e aprovado em 14 de outubro 
de 2005 pela Comissão Interministerial de 
Mudança Global do Clima. O monitoramento 
das emissões do projeto foi concluído e emitido 
a Certi&cação pelo Bureau Veritas em outubro 
de 2007. O relatório completo do BVC encon-
tra-se na Seção Notícias/Artigos. Os Créditos 

de Carbono apurados e certi&cados já podem 
ser comercializados. O projeto completo pode 
ser localizado no link: http://acessibilidade.mct.
gov.br/index.php/content/view/21087.html”

No que tange aos Ecopontos, a empresa infor-
mou que são locais equipados e preparados pela 
COMLURB para receber entulho, bens inservíveis, 
pneus, recicláveis ou lixo domiciliar, dependendo 
da sua con&guração e localização.

Esclareceu, também, que as melhorias advindas 
dessas instalações são signi&cativas para o sistema 
de limpeza urbana, porque, além dos ganhos em 
termos logísticos, econômicos, sanitários e am-
bientais para o manejo dos resíduos, veri&ca-se o 
surgimento da consciência ambiental entre muitos 
dos usuários, que optam por transportar seus resí-
duos de suas residências até esses locais de descarte.

De acordo com a Companhia, existem Ecopontos 
nas regiões de Vila Isabel, do Grajaú, da Praia de 
Ramos, do Complexo da Maré, da Vila Cascatinha, 
de Roquete Pinto, da Vila Cruzeiro, de Merindiba, de 
Marcílio Dias, do Jacarezinho, da Beira Rio, de Dom 
Helder Câmara, de Inhaúma, do Engenho da Rainha, 
de Del Castilho, de Cachoeirinha, de Camarista Méier, 
de Rio das Pedras, da Cidade de Deus, de Pichunas, 
de Dendê, do Zumbi, do Parque Royal, de Juaniza, 
de Tauá, de Cocotá, do Jardim Guanabara, de Muro 
Novo, do Guarabu, da Praia das Rosas, do Terreirão, 
de Nova Brasília e do Complexo do Alemão.

A totalidade desses Ecopontos recebe resíduo 
domiciliar, sendo que 97% dos mesmos recebem 
entulho, 79% bens inservíveis, 37% pneus e apenas 
16% recicláveis.

Foi indagado se existe algum incentivo eco-
nômico pela Prefeitura do Rio de Janeiro àqueles 
consumidores que participam do sistema de coleta 
seletiva, conforme art. 35, parágrafo único da Lei 
12.305/2010.
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A COMLURB esclareceu que não e que entende 
que esses incentivos devam ser objeto de Projeto de 
Lei especí�ca.

No que diz respeito à existência de algum sis-
tema de punição àqueles consumidores que não 
acondicionarem adequadamente e de forma dife-
renciada os resíduos sólidos gerados e não dispo-
nibilizarem adequadamente os resíduos sólidos 
reutilizáveis e recicláveis para coleta ou devolução, 
nos termos do art. 35, I e II da Lei 12.305/2010, a 
empresa respondeu que aplica a noti�cação e multa 
conforme a Lei de Limpeza Urbana (Lei 3273/2001) 
prevê em seu Capítulo VIII.

Cumpre ressaltar que em agosto de 2013, con-
forme o site6 da COMLURB, a Prefeitura do Rio ini-
ciou o Programa Lixo Zero, que prevê a aplicação de 
multas para quem sujar a cidade. O Programa conta 
com equipes formadas por agentes da COMLURB, 
da Guarda Municipal e da Polícia Militar, que po-
dem multar quem for &agrado jogando lixo na rua, 
com valores que variam de R$ 157,00 a R$ 3 mil, 
de acordo com o tamanho do produto descartado. 
A iniciativa tem como objetivo tornar efetiva a Lei 
de Limpeza Urbana, além de conscientizar a po-
pulação da importância de não jogar lixo nas ruas, 
praias, praças e demais áreas públicas.

Foram solicitadas informações a respeito do tra-
balho da COMLURB concernente àqueles resíduos 
especiais que necessitam de tratamento diferencia-
do (destinação e aproveitamento), tais como óleos 
alimentares, produtos de limpeza, pneus usados, 
entulhos da construção civil, pilhas e baterias, pe-
ças mecânicas e baterias de veículos, medicamentos 
com datas vencidas e resíduos hospitalares, produ-
tos químicos em geral etc.

O órgão jurisdicionado informou que, de acordo 
com a Lei Federal 12.305/2010, Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS) em seu art. 33, isso seria de 
competência dos fabricantes, importadores, distri-
buidores e comerciantes, por meio do sistema de lo-
gística reversa, que seria, a princípio, obrigação deles.

Esclarece, ainda, que a COMLURB tem atuação 
anterior à Política Nacional de Resíduos Sólidos 
nos segmentos de pneus e pilhas e baterias, os quais 
são claramente atribuição de fabricantes, importa-
dores, distribuidores e comerciantes.

No momento, a empresa está aguardando dire-
trizes nacionais dos acordos setoriais respectivos, 
conforme Subseção I do Capítulo III do Decreto 
7.404/2010, que regulamentou a PNRS.

Em consonância com o art. 5º da Resolução 
CONAMA 307/2002, que dispõe sobre a destina-
ção �nal de resíduos da construção civil, foi inda-
gado se há, no Município do Rio de Janeiro, um 
Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil.

O referido Plano foi estabelecido por meio dos 
Decretos Municipais 27.078/2006 e 33.971/2011.

O biogás, oriundo da decomposição da maté-
ria orgânica do lixo acumulado durante anos nos 
aterros, tem origem em um processo biológico. A 
matéria orgânica, quando decomposta em meio 
anaeróbico (ausência de oxigênio), gera uma mis-
tura gasosa, composta principalmente por cerca de 
50% de metano (CH

4
), 45% de CO

2
 e frações de ou-

tros gases, com elevado conteúdo energético e um 
alto poder calorí�co, capaz de ser utilizado como 
gás combustível, em substituição ao gás natural ou 
gás liquefeito de petróleo (GLP).

De acordo com o doutrinador LIMA, a 
COMLURB iniciou, em 1975, pesquisas de explo-
ração de gás do lixo, com a construção de um aterro 
experimental que permitiu a obtenção de parâme-
tros importantes do processo de fermentação. Em 
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1984, a COMLURB iniciou a exploração do gás 
do Aterro do Caju, com a perfuração de poços por 
meio de trado motorizado.

Foi arguido se este trabalho havia rendido fru-
tos, tendo a empresa respondido que desenvol-
veu expertise em aproveitamento do biogás, com 
o projeto implantado no Aterro de Gramacho, 
desde  julho/2007, quando foi celebrado o Termo 
de Contrato de Concessão nº 155/2007, entre 
a Companhia Municipal de Limpeza Urbana 
(COMLURB) e a empresa Novo Gramacho Energia 
Ambiental S.A., tendo como objeto a outorga da 
concessão dos serviços de aproveitamento do bio-
gás do AMJG, pelo prazo de 15 anos. O projeto ba-
seou-se no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 
(MDL) - previsto no Protocolo de Quioto, que per-
mite a venda de créditos de carbono decorrentes 
das reduções de emissões de gases de efeito estufa 
para a atmosfera.

Com o encerramento de�nitivo do Aterro de 
Gramacho, em junho de 2012, deixando um poten-
cial legado ambiental, iniciou-se a captação do bio-
gás, através de 301 (trezentos e um) poços de coleta 
distribuídos na área do aterro, que em seguida, é 
transportado por tubulações até a usina de coleta e 
processamento, onde passa por várias etapas de pu-
ri�cação até atingir o padrão de qualidade exigido 
pelas especi�cações técnicas.

Conforme apurado pela 6ª IGE, em março de 
2013 foi realizado um aditamento ao contrato de 
concessão para formalizar o ingresso da empre-
sa Gás Verde S/A, na condição de interveniente 
anuente, responsável pela instalação, no AMJG 
(Aterro Metropolitano de Jardim Gramacho), de 
uma unidade industrial de puri�cação do biogás a 
ser fornecida pela concessionária Novo Gramacho 
Energia Ambiental S.A.

Através de contrato �rmado entre a Petrobras e a 
empresa Novo Gramacho Energia Ambiental S.A., a 
totalidade do biogás produzido durante o período do 
contrato de concessão, cerca de 70 milhões de me-
tros cúbicos por ano, abastecerá a Re�naria Duque 
de Caxias (Reduc). O gás será bombeado diretamen-
te para a re�naria utilizando-se um gasoduto de 6 km 
de extensão, dos quais 1,2 km de tubulações submer-
sas em áreas de mangue e rios. É a primeira vez no 
mundo que uma re�naria funcionará utilizando gás 
verde renovável como derivado de biogás, para aten-
der parcialmente suas necessidades energéticas.

Com a implementação do projeto o aterro vai 
deixar de emitir, nos próximos 20 anos, aproxima-
damente 6 milhões de toneladas de gás carbônico 
equivalentes na atmosfera, minimizando, assim, a 
emissão da gases que contribuem para o aqueci-
mento global do planeta.

O projeto de aproveitamento energético do bio-
gás do Aterro de Gramacho foi aprovado recente-
mente pela UNFCCC (United Nations Framework 
Convention on Climate Change) e registrado em 
maio de 2013 para �ns de certi�cação de créditos 
de carbono, que serão comercializadas no futuro.

De acordo com a Companhia de Limpeza, o 
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos (PMGIRS), previsto na Lei Federal 
12.305/2010 e na Lei Municipal 4.969/2008, foi ela-
borado por Grupo de Trabalho da PCRJ (SMAC7/
SECONSERVA8/COMLURB) coordenado pela 
SMAC e submetido à consulta pública através 
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de publicação no DOMRJ, em 02/08/2012, ten-
do sido aprovado Parecer sobre o PMGIRS pelo 
CONSEMAC9 em sua 80ª Reunião Ordinária, 
ocorrida em 09/10/2012.

Em 10/10/2013, por meio do Decreto Municipal 
n.º 37.775, foi instituído o PMGIRS da Cidade do 
Rio de Janeiro, que deverá ser implementado pe-
los diferentes órgãos envolvidos e atualizado a 
cada quatro anos a partir da publicação no Diário 
O�cial, com o objetivo de:

 proteger a saúde pública e a qualidade do meio 
ambiente;

 incentivar a coleta seletiva, a reutilização e a re-
ciclagem, garantindo a redução da geração de 
resíduos sólidos;

 garantir a adequada disposição �nal dos resídu-
os mediante utilização de técnicas ambiental-
mente sustentáveis e propiciadoras do aprovei-
tamento de energia;

 de�nir o papel do setor privado e da sociedade 
civil na gestão dos resíduos e suas responsabili-
dades no cumprimento dos objetivos da política 
de meio ambiente da cidade;

 gerar benefícios sociais e a busca da sustentabi-
lidade econômica dos serviços ligados ao geren-
ciamento de resíduos, promovendo o desenvol-
vimento sustentável;

 criar mecanismos de geração de trabalho e de 
renda promovendo a inclusão social dos catado-
res de materiais recicláveis;

 incentivar as parcerias do governo com organi-
zações que permitam otimizar a gestão integra-
da de resíduos sólidos;

 garantir a recuperação de áreas degradadas pela 
disposição inadequada de resíduos sólidos e de 
rejeitos, pela própria municipalidade ou pelo 
autor da degradação, quando identi�cado;

 garantir o acesso da população à informação, à 
participação e ao controle social nas questões 
relativas à gestão integrada de resíduos sólidos;

 garantir a regularidade, a continuidade, a fun-
cionalidade e a universalidade dos serviços pú-
blicos de manejo de resíduos sólidos;

 incentivar o uso de matérias-primas e insumos 
derivados de materiais recicláveis e reciclados, 
bem como o desenvolvimento de novos produ-
tos e processos, com vistas a estimular a utiliza-
ção das tecnologias ambientalmente saudáveis e

 garantir que sejam alcançados os percentu-
ais de redução dos GEE estabelecidos pela 
Lei Municipal de Mudanças Climáticas (Lei 
nº  5.248/2011) para 2012 (8%), 2016 (16%) e 
2020 (20%).

A respeito da existência de parcerias e/ou 
acordos entre a Prefeitura do Município do Rio 
de Janeiro, por meio da COMLURB, com o se-
tor empresarial, referente ao sistema de logísti-
ca reversa (com relação aquelas mercadorias em 
que os fabricantes, importadores, distribuidores 
e comerciantes de produtos tais como pilhas e 
baterias, pneus, agrotóxicos, óleos lubri�cantes, 
lâmpadas e produtos eletrônicos), a companhia 
esclareceu que não, mas que está aguardando as 
de�nições dos acordos setoriais respectivos para 
balizar a sua atuação, bem como as ações de edu-
cação e sensibilização da população, enfatizando, 
contudo, que a COMLURB é responsável exclu-
sivamente pela gestão dos resíduos domiciliares 
não perigosos.

A empresa, no entanto, comunicou que executa 
diversas ações de educação ambiental e de sensibi-
lização da população, tais como o Onda Limpa 2 
(campanha de conscientização para a manutenção 
da limpeza das praias e em locais de grande circu-
lação de pessoas: atividades com monitores, grupo 
Chegando de Surpresa, o personagem Super Gari e 
o gari passista Renato Sorriso), ecopontos (realiza-
das ações de conscientização para orientar e divul-
gar a instalação de diversos  ecopontos e postos de 
coleta de lixo: Andaraí, Guarabu, Joaniza, Cova da 
Onça, Salustiano Silva, Pixuna, Praia das Rosas) e 
outras.
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Considerando a proibição legal (art. 48, II c/c 
art. 17, V da Lei 12.305/2010), nas áreas de dispo-
sição �nal de resíduos ou rejeitos, de atividades 
de catação, por meio de metas para a eliminação e 
recuperação de lixões, associadas à inclusão social 
e à emancipação econômica de catadores de ma-
teriais reutilizáveis e recicláveis, foi questionado a 
respeito das efetivas medidas que estão sendo to-
madas pela COMLURB para o atendimento dessa 
determinação.

Em resposta, a Companhia informou que, no 
caso do recém encerrado Aterro de Gramacho, 
houve o apoio aos mesmos por meio de Fundo de 
Participação dos Catadores previsto no contrato de 
concessão com a empresa Novo Gramacho.

No caso do Aterro de Gericinó, os catadores 
têm atualmente assistência social prestada por 
meio do contrato com a empresa ETC10, visando a 
sua quali�cação e inclusão social, por meio de ações 
especí�cas.

-

A COMLURB informou a existência do projeto 
de MDL do Aterro de Gramacho.

Quando indagada sobre a existência de siste-
ma de cálculo dos custos da prestação dos serviços 
públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos, a empresa se limitou a responder que essas 
despesas possuem registros contábeis em centros 
de custo especí�cos, mas não os disponibilizou.

A COMLURB informou que não possui siste-
ma de mensuração dos ganhos da reciclagem com 

a alocação de todos os fatores envolvidos, como a 
venda dos materiais recicláveis e os ganhos decor-
rentes da economia de vários itens (energia, maté-
rias primas, recursos hídricos, controle ambiental 
etc.), mas que esse estudo seria de seu interesse, 
pois trata-se da análise de ciclo de vida dos ma-
teriais reciclados, que pode ajudar a cadeia reci-
cladora a melhorar o seu desempenho ambiental. 
A�rmou, ainda, que o estudo em questão deve ser 
local, pois a matriz energética, o fornecimento de 
insumos, transporte e outros aspectos são caracte-
rísticas locais.

A COMLURB comunicou a existência do 
Decreto Municipal 30.624/2009, que instituiu a co-
leta seletiva solidária.

Esta Corte de Contas observou, em inspe-
ção realizada pela Coordenadoria de Auditoria e 
Desenvolvimento (CAD), em 2013, a existência 
de lixeiras para coleta de materiais recicláveis e de 
resíduos comuns na Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente (SMAC):
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A COMLURB procede a separação de mate-
riais recicláveis em seu edifício sede e no centro 
Administrativo da PCRJ. As escolas municipais 
da 2ª CRE devem iniciar projeto piloto de sepa-
ração de recicláveis.

A Companhia destacou alguns estudos 
e ações na área da gestão sustentável dos 
resíduos, tais como utilização de veículos 
elétricos, utilização de novos materiais 
(madeira plástica) no mobiliário urbano, 
contêineres plásticos em PEAD11 verde (a 
partir do etanol), desenvolvimento de pro-
tótipo de produção de cestas coletoras e 

coco, estudos para redução do uso de sa-
cos plásticos, utilização de água de reuso 
da CEDAE nas atividades de limpeza ur-
bana, desenvolvimento de vassouras com 
cepo de biomassa pós-consumo e cerdas 
de PET, inclusão de requisito nas licita-
ções de contratação da frota de limpeza 
urbana de um mínimo de 10% combus-
tível renovável, projeto de MDL do novo 
aterro (CTR Rio, em Seropédica), além do 
projeto de aproveitamento do biogás de 
Gramacho.

Com o crescimento da população e a con-
sequente expansão do consumo, aumento da 

industrialização e da poluição, as questões com re-
lação à disposição �nal dos resíduos têm preocu-
pado a própria sociedade envolvida, que receia, in-
clusive, pelas próximas gerações, e o poder público, 
responsável pela destinação adequada dos rejeitos 
pós-consumo.

Porém, essa problemática pode-se transformar 
em uma grande oportunidade na gestão sustentá-
vel dos resíduos, congregando fatores �nanceiros, 
sociais e ambientais, por meio de várias atividades, 
como a reciclagem, a transformação do lixo em 
energia, a captação de recursos em leilões de crédi-
tos de carbono etc.

Através da observação de programas realizados 
em vários municípios brasileiros e da situação atual 
da cidade do Rio de Janeiro, pode-se deduzir que a 
edilidade carioca está avançando no intento de se 
tornar uma cidade sustentável, mas no início de um 
longo percurso.

Essa sustentação é possível de se fazer conside-
rando as atividades que estão sendo realizadas pela 
Prefeitura e as propostas assumidas pelo ente mu-
nicipal, ressaltando, entretanto, os grandes desa�os 
a serem enfrentados, principalmente no que tange 
à conscientização dos agentes envolvidos, como a 
população, o meio empresarial e as próprias autori-
dades políticas existentes e vindouras.

Ressalte-se que a COMLURB realizou, em 2013, 
no Programa “Gestão Sustentável da Limpeza 
Urbana” o montante de R$ 276.825 mil, o que equi-
vale a 21,88% do total empenhado pela empresa e, 
em 2014, R$ 429.340 mil, correspondente a 27,47% 
do total empenhado.

Há que se considerar, por �m, que a gestão 
sustentável dos resíduos não é apenas conve-
niente, mas necessária, podendo ser determinan-
te para que a sociedade continue no caminho da 
evolução.
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S
e alguém pensa que o pro-
blema do lixo está resolvido 
depois de fazer a sua parte 
- não jogando resíduos na 

rua, acondicionando-os em sacos 
apropriados e dispensando-os em 
contêineres indicados - está enga-
nado. É justamente aí que o proble-
ma começa. Desde a casca da cebo-
la usada para o seu almoço até o 
sofá velho do vizinho, ou a bateria 
queimada do celular do seu ami-
go, exceto a coleta seletiva, todo o 
lixo que os garis recolhem na cida-
de do Rio de Janeiro vai para um 
único lugar: Seropédica. É naquela 
bucólica região rural, a 80 km do 
Centro, que entre 400 e 450 carre-
tas chegam e despejam um total de 

nove mil toneladas de lixo, diaria-
mente. Uma visão dantesca para 
quem assiste. 

O aterro sanitário de Seropédica, 
em funcionamento desde 2011, 
tem 2 milhões e 200 mil quilôme-
tros quadrados e pertence à empre-
sa Ciclus, contratada pela prefei-
tura para receber e enterrar todo o 
lixo da cidade. Ele vem a substituir 
o “lixão” de Gramacho, desativado 
desde 2012, após a sanção da Lei 
n. 12305, de 2010, que instituiu 
a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos e determinou o fechamen-
to de todos os lixões que não pos-
suem qualquer cuidado ambiental.

Em Seropédica, o aterro pos-
sui manta de impermeabilização, 

dreno de gás e tratamento do cho-
rume, o que para a Comlurb são 
su6cientes para este ser conside-
rado um tratamento sustentável. 
Mas, o aterro tem prazo de valida-
de. Recebendo a quantidade de lixo 
que recebe, sua vida útil é de 30 
anos, segundo técnicos da empre-
sa. Como &ca, então, depois?

– Sempre vamos precisar de um 
aterro – reconhece José Henrique 
Penido, assessor da Diretoria 
Técnica e Industrial da Comlurb. Na 
entrevista que concedeu à Revista 
do TCMRJ, ele defende a adoção de 
aterros como a melhor forma de tra-
tamento de resíduos sólidos por ser 
o de menor custo para a população. 
Veja a seguir:

�
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Hoje, nós levamos todos os re-
síduos sólidos da cidade do Rio 
de Janeiro para um lugar único, o 
aterro sanitário de Seropédica, e o 
enterramos. O único material que 
não vai para lá é o da coleta seleti-
va, que é muito pouco. Então, para 
resumir, o que a Comlurb preten-
de fazer no futuro é reduzir cada 
vez mais o material que é levado 
ao aterro. Esta é a nossa grande 
meta.

Do total coletado das residên-
cias, cerca de 35% a 40% são poten-
cialmente recicláveis. O restante, 
como pedra, louça, madeira, bor-
racha, couro etc, não é reaproveitá-
vel. A matéria orgânica é, portanto, 
o foco da nossa atenção. É o que 
causa problema ambiental, porque 
quando é enterrada, abafada pelas 
camadas de terra, inicia-se um pro-
cesso de decomposição muito len-
to, que gera biogás. Este biogás é 
constituído de 50% de gás carbono 
e 50% de gás metano, ambos gases 
do efeito estufa. Sendo ainda que 
o gás metano tem um potencial de 
aquecimento global 23 vezes maior 
que o CO2, ou seja, cada tonelada 
de metano é como se estivéssemos 
jogando 23 toneladas de CO2 na 
atmosfera. Além disto, quando não 
há impermeabilização adequada, 
dreno de gás, dreno de chorume 

e tratamento de chorume, como 
existe em Seropédica, a chuva passa 
por dentro dessa matéria orgânica 
e a leva para os lençóis freáticos, ou 
algum rio, lagoa ou mar que este-
jam próximos. Entrando na água, 
essa matéria orgânica reduz o oxi-
gênio e, eventualmente, se for um 
rio pequeno ou um aterro muito 
grande, pode matar toda a &ora e 
a fauna desse rio. Ou seja, a ma-
téria orgânica é que é o problema. 
Se pudéssemos retirar toda maté-
ria orgânica que vai para o aterro, 
se pudéssemos transformá-la em 
composto orgânico, não haveria 
problema nenhum. Sabemos que é 
impossível, pelo menos pelas pró-
ximas décadas, deixar de destinar 
a matéria orgânica para os aterros. 
Mas, por outro lado, estão surgin-
do equipamentos eletromecânicos 
que possibilitam fazer não só a 
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separação dos resíduos recicláveis, 
mas também a separação de resídu-
os orgânicos que possam transfor-
mar-se em composto. Então, esse é 
o nosso objetivo, avançar até 2020 
com uma redução de até 25% do 
lixo orgânico que chega ao aterro 
de Seropédica. É claro que não se 
consegue fazer isto imediatamente 
porque tudo isto custa dinheiro. 

Reciclagem é bom, mas depen-
de do contexto em que ela é fei-
ta. Através de coleta seletiva, por 
exemplo, é uma desgraça. Quando 
digo isto quase me jogam pedra, 
mas continuo dizendo e insistindo, 
como no artigo que escrevi há dez 
anos, sob o título “O mito da reci-
clagem”. Todo mundo pensa que 
reciclagem é uma coisa maravilhosa. 
A reciclagem é e pode ser uma coi-
sa maravilhosa, mas não através da 

coleta seletiva. Neste sistema utiliza-
-se um caminhão compactador que 
custa 500 mil reais e que emite uma 
carga poluente muito grande, já que 
é a diesel. O caminhão vai andando 
lentamente e parando e causando 
engarrafamento numa cidade como 
a nossa, em que a mobilidade é um 
problema gigantesco. Sua !nalidade 
é coletar o material que as pessoas 
separam, só que o bom já foi retira-
do antes. Não se vê mais, neste lixo 
coletado, latinha de alumínio; pouco 
se vê garrafas pet. O que existe é saco 
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plástico, isopor, gato morto. Somado 
a isto, infelizmente, os dias de coleta 
seletiva não são respeitados e acaba 
sendo mais um dia para se ver livre 
do lixo. Então, esse caminhão ca-
ríssimo, que consome combustível 
e demanda mão de obra de quatro 
pessoas, acaba por coletar material 
que não vale nada e que vai para 
uma central cooperativa de triagem, 
em Irajá, construída com dinhei-
ro do BNDES, a um custo de mais 
de um milhão de reais. A operação 
toda ainda é apoiada pela Comlurb, 

porque o que eles conseguem vender 
do que é coletado mal dá para pagar 
as despesas de água, luz e manuten-
ção das prensas. Ou seja, avaliando 
tudo isto, não só do ponto de vista 
econômico, mas do ponto de vista 
ambiental, é de�citário! 

Hoje em dia são coletados, ape-
nas, duas mil toneladas de material 
seletivo, contra 270 mil toneladas 
de lixo total, por mês. Estamos com 
planos de aumentar, mesmo assim. 
Se a Comlurb parar a coleta seletiva, 
seremos mortos nas ruas, porque as 
pessoas acham que estão contri-
buindo para a salvação do planeta. 

Uma coisa difícil em nossa em-
presa é cumprir uma agenda de sus-
tentabilidade. Isto signi�ca oferecer 
práticas adequadas do ponto de vis-
ta ambiental, mas que, em contra-
partida, demandem recursos cada 
vez menores. Ou seja, as melhores 
práticas ambientais não são feitas 
porque, justamente, somos uma em-
presa pública e temos que zelar pelos 
recursos que são da população. Uma 
ação que gere despesas maiores de-
penderia de uma decisão superior, 
do prefeito, por exemplo, dizer: “vai 
custar mais caro, mas vamos fazer 
porque teremos benefícios ambien-
tais para as futuras gerações”. Ora, 
é uma decisão complicada. Então, o 
que tentamos fazer é ampliar nossas 
ações ambientalmente adequadas 
com o mesmo orçamento, coisa que 
não é fácil. É um grande desa�o. 

Chama-se Waste to Energy, 
ou WTE. Não existe nenhuma no 
Brasil porque é caríssimo. O pre-
ço de uma usina de incineração 
com geração de energia custa por 
volta de 100 milhões de euros, de-
pendendo do tamanho. Não vale a 
pena gastar dinheiro nisto. Vale a 
pena gastar nas unidades de sepa-
ração de recicláveis e no aprovei-
tamento da matéria orgânica. É o 
que digo: lixo não é commodities, 
não é soja, não é ouro, é um pro-
blema! E qual é a obrigação de um 
órgão de limpeza urbana como 
a Comlurb? É fazer a gestão dos 
resíduos ao menor custo possível 
para a população, respeitando as 
normas sanitárias e ambientais. 
Eu resumo a boa gestão nisto: ge-
rir os resíduos sólidos de forma 
ambientalmente sustentável, mas 
ao menor custo possível, já que 
quem paga é a população. A arte 
da gestão da limpeza urbana é 
esta. Então, é o que tentamos fazer 
na Comlurb, embora já seja muito 
dinheiro o que já custa nosso or-
çamento, que é de um bilhão e oi-
tocentos milhões de reais, por ano.

O aterro tem, hoje, vida útil para 
30 anos, recebendo a quantidade de 
lixo que recebe hoje (cerca de 9 mil 
toneladas por dia), mas, se conse-
guirmos cumprir os objetivos do 
nosso planejamento estratégico em 
relação à diminuição de lixo destina-
do ao aterro, ele pode durar 50 anos.

Aí, partimos para outro aterro. 
Não tem jeito, sempre vamos pre-
cisar de um.
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A
utoridades públicas de 
todo o mundo estão en-
frentando o mesmo pro-
blema de eliminação de 

resíduos. Todos os dias, direta e in-
diretamente, todos nós geramos de-
tritos tão variados como poluentes, 

na maioria das vezes colocados em 
sacos, o que faz com que a triagem 
e a remoção sejam tão difíceis como 
os 12 trabalhos de Hércules. Imagine 
o que está contido num saco de lixo 
de uma família comum: materiais de 
embalagem, restos de comida, latas, 
garrafas de vidro ou de plástico, pi-
lhas e produtos eletrônicos obsole-
tos, misturados a tantos outros itens 
que são cotidianamente descartados 
por nós. Embora aparentemente 

inócuos, muitos deles podem fazer 
estragos imensos ao meio ambiente. 
Por exemplo, fraldas infantis com 
dejetos carregados de antibióticos. 
Outro, as embalagens, que represen-
tam cerca de 50% do volume e 30% 
do peso do total de resíduos domés-
ticos e causam enorme impacto am-
biental, uma vez que podem demo-
rar séculos para se degradarem.

A gestão desses resíduos 
domésticos, gerados diária e 
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incansavelmente - isto sem falar 
no lixo gerado por hospitais e in-
dústrias, com descartes altamente 
perigosos e tóxicos - são, portanto, 
uma verdadeira dor de cabeça para 
as autoridades locais. 

A solução mais utilizada para 
a eliminação de resíduos, em todo 
o mundo, é através de aterros. 
Alguns países, como o Japão, têm 
despejado seus resíduos até mes-
mo em ilhas. Mas esta solução de 

armazenamento apresenta riscos a 
curto, médio e longo prazos, a sa-
ber, a poluição da água, a emissão 
de gases tóxicos etc. 

Na década de 90, a Alemanha in-
troduziu uma ideia que acabou sen-
do adotada por quase toda a União 
Europeia, que consiste na recicla-
gem de 100% dos resíduos sólidos. 
Mas mesmo a reciclagem tem seus 
limites, e, rapidamente, aquele país 
se viu com grandes quantidades de 

plástico que não encontraram uma 
forma de reciclagem. 

A França, por sua vez, defendeu 
a transformação do lixo em ener-
gia, forma que provou ser, a$nal, 
mais pragmática que a reciclagem. 

Naquela época, a Suíça já in-
cinerava 90% dos seus resíduos 
domésticos. Quando o pais optou 
por esta solução, isto representou 
um trabalho de pioneirismo e ino-
vação que foi acolhido por toda a 
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população e se consolidou, ao lon-
go do tempo, como a forma mais 
inteligente, limpa e sustentável de 
tratamento de resíduos. Hoje, não 
só os suíços, mas o mundo todo 
tem este exemplo como referência 
de boa governança neste assunto. 

Hoje, além de incinerar 100% 
do lixo doméstico e parte dos re-
síduos industriais, hospitalares e 
também do processo �nal de de-
cantação do tratamento de esgoto, 
o calor de mais de mil graus produ-
zido pelas usinas é utilizado para 
gerar energia, tanto para sistemas 
de aquecimento como para eletri-
cidade. De  cada dez quilos de resí-
duos obtém-se energia equivalente 
a 2,5 litros de óleo combustível, 
segundo a Tridel, empresa suíça 
de gestão de resíduos (veja ilustra-
ção). Além disto, após o processo 
de incineração, alguns metais são 
extraídos e vendidos. Isto prova 
que lixo pode se transformar em 
ouro, sim.

As chamadas usinas de valo-
rização térmica, ao contrário dos 
aterros, não demandam muito 

espaço. Apenas 30 usinas de va-
lorização térmica de porte médio 
são su�cientes para eliminar todo 
o lixo gerado por 8 milhões de ha-
bitantes. Cada uma delas lida com 
resíduos, direta e indiretamente, de 
cerca de 300.000 pessoas; processa 
cerca de 200.000 toneladas de re-
síduos por ano e produz energia 
su�ciente para abastecer 23.000 fa-
mílias e aquecer 18.000 famílias no 
inverno. Cerca de 70 postos de tra-
balho são necessários para a ope-
ração de cada instalação. E mais, 
não geram poluição; as usinas são 
equipadas com �ltros de alta per-
formance e os gases de escape são 
muito limpos. 

Paralelamente, instalações de 
triagem e coleta seletiva estão dispo-
níveis em todos os pontos de reco-
lhimento de resíduos. Papel, garrafas 
PET, alumínio, vidro e baterias, to-
dos têm um recipiente exclusivo. As 
indústrias também fazem sua parte, 
separando seus detritos de acordo 
com o grau de periculosidade.

Mas nem sempre foi assim. A 
Suiça também se comprometeu, 

no passado, com o erro do des-
pejo de lixo em aterros. Hoje, o 
custo para remediar a má escolha 
está avaliado em mais de 5 bilhões 
de francos suíços. Este dinheiro é 
o total do que será gasto até que 
os cerca de quatro mil antigos 
aterros tenham seu solo minima-
mente recuperado e o lixo que até 
hoje encontra-se ali seja também 
incinerado. 

Imaginemos agora essa reali-
dade na cidade do Rio de Janeiro, 
com a quantidade de resíduos que 
produz; por alto, pode-se calcular 
que seriam necessários não mais 
que dez unidades de processamen-
to, com capacidade para 50 tonela-
das por hora, para eliminar de for-
ma limpa e inteligente todo o lixo 
da cidade.  

Não há dúvida de que o inves-
timento nesse sentido é grande. 
Todavia, seu retorno a longo pra-
zo é certamente garantido,  tan-
to do ponto de vista social e am-
biental, como econômico. Este, 
sim, um projeto verdadeiramente 
sustentável.
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E
m 1982, sua família, que 
tinha uma vida sustentá-
vel, recebe uma má notí-
cia: seu pai perdeu o em-

prego. Sua mãe teria que, sozinha, 
sustentar oito $lhos. Entravam nas 
estatísticas dos excluídos sociais. 
Negra e apenas com a 4ª série pri-
mária, restou-lhe fazer faxina, mas 
o salário recebido com este trabalho 
não era su$ciente para manter, sus-
tentar e alimentar os $lhos. Eis que 
surge um milagre: o lixão Jardim 
Gramacho, em Duque de Caxias, 
cidade do estado do Rio de Janeiro. 
Milagre porque foi ali que ela reali-
zou uma tarefa que parecia impossí-
vel: sustentar todos os $lhos, educá-
-los e ensiná-los o valor do trabalho.

A realidade era dura. Sentindo-
se explorado, Sebastião (Tião), 
um desses $lhos, resolve não ser 
catador.

Determinado, foge do traba-
lho para tentar esudar e trilhar um 
caminho melhor, mas não conse-
gue. Sofre preconceito dos amigos 

quando descobrem onde sua mãe 
trabalhava. Guerreira, ela começa-
va a ser conhecida como líder de 
um grupo que buscava melhorias 
para sua categoria e, em 1992, du-
rante a Eco 92, organizou a primei-
ra cooperativa de catadores.

Sentindo-se discriminado, aban-
dona a escola. Trabalha como mata-
dor de galinha, açougueiro, operário 
de construção civil e vendedor de 
gás. Desempregado e dispensado do 
Exército brasileiro, desesperado, de-
cide voltar ao lixão. Lá encontra um 
cenário diferente: tinha sido criada a 
primeira Cooperativa de Catadores 
de Materias Recicláveis do Jardim 
Gramacho, a Coopergramacho. 
Trabalhava das 6h às 14h e estudava 
à tarde.

Aos 19 anos, foi eleito presi-
dente do conselho $scal da enti-
dade. Cinco anos depois, torna-se 
vice-presidente executivo. E, aos 
25 anos, funda a Associação dos 
Catadores do Aterro Metropolitano 
do Jardim Gramacho (ACAMJG).

Em 2010, a história dos cata-
dores de Gramacho foi parar no 
cinema, retratada no documentá-
rio Lixo Extraordinário, do qual 
Tião Santos foi protagonista, com a 
participação do artista plástico Vik 
Muniz. O $lme recebe vários prê-
mios, em 2011. Lixo Extraordinário 
concorreu ao Oscar e Tião partici-
pa da cerimônia, ao lado de Vik 
Muniz. O quadro que ilustra o ma-
terial de divulgação, feito por Vik 
com material reciclado é vendido 
em Nova York e a renda é reverti-
da para os catadores de Gramacho. 
Veja mais informações no link: 
www.lixoextraordinario.net.

Em função da repercussão na-
cional e mundial do $lme, Tião 
tem contado sua história e a dos 
catadores em vários estados brasi-
leiros e no exterior, através de pa-
lestras em escolas, universidades 
e empresas. Além disso, organiza 
o programa “Limpa Brasil”, inspi-
rado no “Let’s do it!”, surgido na 
Estônia.
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Surge uma  
nova cidade
Caminhos que surgem até à Barra
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A
s obras da Linha 4 do metrô chegaram ao mês de dezembro último com mais de 80% de sua totalidade 
concluídas. Com o &m das escavações das cinco estações que ligarão a Barra à Ipanema, a fase de aca-
bamentos ganhou fôlego. Treze dos 16 quilômetros de túneis estão escavados - este é todo o trecho, 
em rocha, entre a Barra e a Gávea, passando pelo Alto Leblon. Além disso, os trilhos estão sendo ins-

talados e já alcançaram mais de 20 quilômetros, dos 32 totais, considerando as vias nos dois sentidos.
Com o novo eixo pronto, estima-se que mais de dois mil veículos deixem de circular por hora na região e mais 

de 300 mil pessoas passem a utilizar o sistema de transporte que promete ligar a Barra à Ipanema em 15 minutos; 
ao Centro em 34 minutos e à Pavuna em uma hora e 20 minutos.



Representando a conexão entre a Zona Sul e a Barra, a 
primeira ponte estaiada (suspensa por cabos) para metrô, 
no Brasil, está quase pronta. Única parte não subterrânea da 
Linha 4 do metrô, ela ligará os túneis escavados no Morro 
Focinho do Cavalo à Estação Jardim Oceânico, na Barra. 
O trecho de 320 metros de extensão, suspenso por 52 con-
juntos de cabos de aço (estais), $xados em duas estruturas 
de apoio de 72 metros de altura, cada, demandou mais de 
12 mil metros cúbicos de concreto. Suas fundações foram a 
parte mais desa&adora do projeto, segundo os engenheiros 
responsáveis. Segundo eles, o volume de material retirado 
dessas fundações representa três vezes o volume do monu-
mento do Cristo Redentor. 

E para se chegar até o metrô da Barra a partir da Zona 
Oeste, o sistema de BRT também teve que ser ampliado. 
As sete estações ao longo do trecho Terminal Alvorada –  
– Estação Jardim Oceânico também já ganham a sua forma 
de&nitiva. A prefeitura estima que 140 mil pessoas utiliza-
rão o chamado Lote Zero da Transoeste.
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M
ilhares de pequenos 
corações batem mais 
forte desde a funda-
ção do Pro Criança 

Cardíaca. A instituição médica sem 
&ns lucrativos, fundada há quase 20 
anos para atender crianças carentes, já 
computa 2.500 crianças atendidas, 24 
mil atendimentos ambulatoriais, 875 
cirurgias cardíacas, 275 cateterismos 
e 3.000 atendimentos odontológicos. 

Por traz deste belo trabalho, 
está a Dra. Rosa Célia, que fala dos 
desa&os que enfrenta para buscar 
apoio &nanceiro e manter funcio-
nando, tanto o projeto inicial como 
o hospital pediátrico que construiu 
para ampliar o atendimento. 

Em 2006, surge a necessidade de 
construir um hospital próprio para 
garantir o trabalho do Projeto Pro 
Criança Cardíaca que, desde 1996, 
cuida de crianças cardíacas caren-
tes. Neste momento, começaram as 
buscas por recursos &nanceiros e 
apoio de pessoas físicas e jurídicas.

Em 2008, com o apoio dos nossos 
benfeitores, dos governos estadual 
e municipal, dos empresários e da 
mídia, adquirimos os imóveis para a 
construção do hospital, na Rua Dona 
Mariana, 40, Botafogo, Rio de Janeiro. 

Em 2009, lançamos a Pedra 
Fundamental do Hospital Pediátrico 
Pro Criança Jutta Batista em ceri-
mônia presidida pelo governador 
Sérgio Cabral. Desde então, o traba-
lho foi intenso na busca por apoio 
&nanceiro.

Dia 15 de setembro de 2014, 
o hospital abre suas portas para 

receber seus primeiros pacientes, 
atendendo as crianças, indepen-
dente da complexidade de sua pa-
tologia, com planos de saúde, par-
ticular, e as crianças atendidas no 
Projeto Pro Criança Cardíaca.

Sim. O maior desa&o agora é que 
o Hospital Pediátrico Pro Criança 
Jutta Batista se torne autossusten-
tável para garantir a continuidade 
do Pro Criança Cardíaca, cuidando 
de crianças cardíacas carentes. 
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O Projeto Pro Criança Cardíaca 
conta hoje com uma equipe de 15 fun-
cionários, incluindo equipe adminis-
trativa e médica. O hospital tem uma 
equipe de 200 funcionários, incluindo 
equipe administrativa e médica.

No ambulatório do Pro Criança 
Cardíaca, os pacientes recebem 
atendimento de uma equipe de 
pro&ssionais quali&cados para o 
tratamento da criança com doen-
ça no coração (cardiologistas pe-
diátricos e dentistas). Durante o 
tratamento, a criança e sua famí-
lia recebem todo o suporte: medi-
camentos, cestas básicas, roupas, 
brinquedos e muito carinho.

O atendimento ambulato-
rial é feito na sede do Pro Criança 
Cardíaca, situado na Rua Dona 
Mariana, 40, Botafogo, Rio de 
Janeiro, onde a avaliação clínica e 
os exames eletrocardiograma e eco-
cardiograma são realizados. Outros 
exames ambulatoriais, como Holter, 
tomogra&a computorizada 3D, ul-
trassonogra&a, raio X e exames labo-
ratoriais são realizados no Hospital 
Pediátrico Pro Criança Jutta Batista, 
assim como procedimentos cardio-
lógicos invasivos.

A sede do Pro Criança Cardíaca 
dispõe de dois consultórios médicos 
equipados com aparelho de eletro-
cardiograma, sala de ecocardiogra&a, 
consultório odontológico e auditório 
com capacidade para 44 pessoas.

O hospital está totalmente ca-
pacitado para realizar cirurgias e 
procedimentos diagnósticos in-
vasivos de todas as especialidades 
pediátricas, independente da com-
plexidade da patologia. 
• Atendimento 24h para inter-

nação clínica, cirúrgica e emer-
gência referenciada. 

• Atendimento ambulatorial para 
tomogra&a, ultrassonogra&a, 
raio-x e exames laboratoriais. 

• Centro de Diagnóstico composto 
por médicos e técnicos especia-
lizados em atuar com crianças, 
um diferencial na realização do 
exame e na análise do resultado. 

• Centro Cirúrgico localizado no 
mesmo andar da UTI, dando 
mais segurança aos pacientes.

• Centro de Hemodinâmica para 
procedimentos diagnósticos e 
terapêuticos. 

• Microscópio eletrônico, video-
laparoscópio, arco em C, eco-
cardiógrafo e eletrocardiógrafo. 

• Quartos amplos e confortáveis.

Na sede do Pro Criança 
Cardíaca, são atendidas 120 crian-
ças mensalmente, em média. O Pro 
Criança Cardíaca atende as crian-
ças carentes que são encaminhadas 
pelos médicos da rede pública hos-
pitalar. A partir deste encaminha-
mento, as consultas são agendadas. 

No hospital, os pacientes são 
encaminhados por médicos e por 
convênios credenciados, além do 
atendimento às crianças cardíacas 
carentes do Projeto Pro Criança 
Cardíaca.

O Pro Criança Cardíaca é 
mantido, há 20 anos, graças ao 
apoio &nanceiro de parceiros e 
empresários.

No Pro Criança Cardíaca con-
tamos com voluntários para inte-
ração com as crianças, auxílio em 
eventos e campanhas, cobertura 
fotográ&ca, organização das doa-
ções de mantimentos, fraldas, rou-
pas e brinquedos. Além da equipe 
de dentistas que atuam no Projeto, 
voluntariamente. Os demais pro-
&ssionais, assim como a equipe 
médica, é remunerada.

Em meados de 2013, a constru-
ção parou por falta de aporte &nan-
ceiro. Neste momento, entrou no 
nosso caminho o generoso empre-
sário Eike Batista com uma doação 
que permitiu terminarmos a cons-
trução e equiparmos o hospital; o 
surpreendemos homenageando 
a sua mãe, acrescentando o nome 
dela ao hospital, que passou a se 
chamar Hospital Pediátrico Pro 
Criança Jutta Batista.

Com muito pro&ssionalismo e 
carinho. 

Escolher a Medicina como pro-
&ssão foi acertar o meu canal na vida.

Três pilares são importantes 
para trilhar este canal: base, cami-
nho e metas.

Base, formação acadêmica de 
valores e sonhos.
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1999�
• Prêmio “Os melhores médicos da cidade 

do Rio de Janeiro” – Revista Veja Rio.

2004
• Uma das condutoras do revezamento da 

Tocha Olímpica de Atenas em passagem 

pelo Rio de Janeiro.

• Título de Cidadã Honorária do Rio 
de Janeiro concedido pela Câmara 

Municipal do Rio de Janeiro.

2005
• Prêmio São Sebastião de Cultura, cate-

goria Ação Social - Associação Cultural 

da Arquidiocese do Rio de Janeiro.

2006
• Prêmio Mulheres que fazem a Diferença –  

Organização feminina WIZO, RJ.

• Prêmio Faz Diferença, categoria Ciência 

e Vida – Jornal O Globo. 

2007
• Prêmio Personalidade Cidadania –  

Unesco, jornal Folha Dirigida e 

Associação Brasileira de Imprensa (ABI).

• Prêmio Embaixadora e Operadora da 

Paz no Mundo – Roma.

• Troféu 180 Anos – Jornal do Commercio.

• Prêmio Cariocas do Ano, categoria 
Voluntária – Revista Veja Rio.

• Homenagem no Dia Internacional da 
Mulher, pelo trabalho e dedicação à 

criança cardíaca – Hospital da Lagoa, RJ.

2008�
• Medalha Pedro Ernesto, a mais impor-

tante comenda do município, oferecida 

pela Câmara dos Vereadores. 

• Pelo segundo ano consecutivo, recebi o 

prêmio Personalidades Cidadania, do 
jornal Folha Dirigida. 

• Prêmio Destaque, categoria Medicina – 
Jornal Vila em Foco.

• Homenagem pelo Dia Internacional da 
Mulher – Clube Hebraica, RJ.

2011
• Medalha Tiradentes concedida pela 

Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.

Caminho, requali'cação pro's-
sional e de valores pessoais.

Metas, com uma base sólida, 
um caminho limpo, suas me-
tas serão mais fáceis de serem 
atingidas.

Foram anos cuidando do co-
ração da criança na minha clínica, 
Clínica Cardiológica Infantil, com 
atendimento particular e convê-
nio, que tive a base para fundar o 
Projeto Pro Criança Cardíaca e 

chegar à meta máxima, o Hospital 
Pediátrico Pro Criança Jutta Batista.

Com o olhar retrospectivo, des-
de o serviço público, 'cou claro 
que nunca tive emprego, e sim res-
ponsabilidade.
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Cobertos com cor e imagens impactantes, estão espalhados por toda 

a cidade grandes murais. Eles surgem vibrantes e surpreendem a cena 

urbana, invadindo espaços públicos, estabelecendo um diálogo provo-

cativo com seus habitantes, presenteando com arte e criatividade. Veja 

algumas cenas captadas pela lente de Alexandre Freitas.
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TRILHANDO

PELO RIO
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S
ou morador do Catete des-
de 1997, tendo passado 
a infância e adolescência 
nos bairros adjacentes do 

Flamengo e da Glória. Uma volta 
pelas ruas deste pequeno bairro da 
Zona Sul do Rio de Janeiro é o su-
%ciente para saber que o lugar está 
cheio de glamour e história. 

O Catete, que é bairro de pas-
sagem entre Flamengo, Laranjeiras 
e Glória, foi sede do governo da 
República do Brasil e da residência 

o%cial do chefe de Estado, no 
Palácio do Catete, entre 1896 e 
1960, palco de importantes acon-
tecimentos da história brasileira. 
O prédio, construído em meados 
do século 19, foi, inicialmente, a 
residência urbana dos barões de 
Nova Friburgo e, em 1894, durante 
o governo de Prudente de Moraes, 
foi adquirido pelo governo federal. 
O palácio foi sede da presidência 
da República até 1960, quando 
Juscelino Kubitschek transferiu o 
Distrito Federal para Brasília. O 
espaço é aberto à visitação e o pú-
blico pode conhecer os 250 metros 

de jardins, um lago arti%cial, três 
pontes rústicas, uma cascata, 
uma gruta e esculturas. No acer-
vo do museu, há objetos pessoais 
de todos os presidentes do Brasil, 
além de obras de arte e mobiliário. 
Mas, sem dúvida, o ponto alto da 
visita é o dormitório particular de 
Getúlio Vargas, localizado no ter-
ceiro andar do prédio, no qual ele 
se suicidou, em 24 de agosto de 
1954. No aposento, %cam, tam-
bém expostos, documentos, fotos, 
objetos pessoais do ex-presidente, 
o revólver e a bala que o matou.  
O museu tem, ainda, brinquedoteca, 
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cinema, livraria, biblioteca, loja e 
restaurante.

As principais ruas do bairro são: 
Catete, onde se concentram várias 
agências bancárias, supermerca-
dos, casas de câmbio, albergues, 
hotéis, empresas de engenharia e 
de exportação, e um comércio va-
rejista bastante amplo e diversi%ca-
do; Bento Lisboa e Pedro Américo 
– bastante residenciais –; Corrêa 
Dutra, onde se encontra o mais 
antigo sobrado do bairro, trans-
formado em loja de departamen-
tos; Dois de Dezembro, que cru-
za o local e chega ao bairro do 
Flamengo; e Tavares Bastos, que 
dá acesso à comunidade de mesmo 
nome. No %nal desta rua foi insta-
lada uma base do BOPE (Batalhão 
de Operações Especiais da Polícia 
Militar do Rio de Janeiro), o que 

fez com que os imóveis naquelas 
cercanias valorizassem muito.

Além do Museu da República 
e do Centro Nacional de Folclore 
e Cultura Popular, os moradores 
têm outras opções de diversão 
como o cinema Kinoplex (antigo 
São Luiz), a Galeria Condor - uma 
das mais tradicionais da cidade -, 
e o Aterro do Flamengo, um dos 
maiores complexos de lazer ao 
ar livre do Rio de Janeiro. Mas, 
o destaque do Catete é a quan-
tidade de sobrados e casarões 
construídos, muitos deles tomba-
dos pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN). Os prédios mais mo-
dernos são altos e contrastam 
com a arquitetura antiga.

O transporte no bairro é e'-
ciente; são duas estações de metrô 

(Largo do Machado e Catete), com 
acesso às linhas 1 e 2, que operam 
entre Zona Sul e Zona Norte. Já a 
rede de ônibus leva os passagei-
ros ao Centro, Zonas Oeste, Sul e 
Norte.

O bairro apresenta uma rede 
de ensino bem ampla, com diver-
sos cursos de idiomas, colégios 
municipais e particulares; os mais 
tradicionais são Bon$m, Santo 
Antonio Maria Zaccaria e Pinheiro 
Guimarães. Na parte de saúde, além 
de consultórios particulares, a úni-
ca unidade hospitalar é o Centro 
Municipal de Saúde Manoel José 
Ferreira, situado na rua Silveira 
Martins. Hospitais de grande porte 
são encontrados em bairros vizi-
nhos como Glória e Laranjeiras.

A minha relação com o bairro 
é de grande afetividade. É lá que 
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meu *lho nasceu e está crescendo. 
Penso que é o melhor bairro do Rio 
para se viver; até vou a pé para o 
TCMRJ. Não penso em sair de lá. 
O Catete tem vida própria. Sempre 

tem gente na rua, a qualquer hora. 
No bairro, você conhece o guarda-
dor de carros, o padeiro, o jorna-
leiro, o gari, o guarda municipal... 
Todos se conhecem, se falam e se 

ajudam. É uma Zona Sul com es-
tilo provinciano. Para mim, mo-
rar no Catete é ter orgulho de ser 
carioca, ter qualidade de vida e 
tranquilidade.

• O nome do bairro – Catete – 
signi*ca “mato fechado” em 
tupi. Antes da colonização, 
uma tribo indígena chamada 
Uruçumirim era dona da re-
gião. A ocupação do bairro por 
nobres se deu por volta de 1840, 
com a construção de várias 
mansões, uma delas a do barão 

de Nova Friburgo, chamada de 
Palácio Nova Friburgo, que, 
anos depois, viraria o Museu 
da República (informações da 
Prefeitura do Rio de Janeiro).

• Dizem os antigos morado-
res que, na rua onde moro – 
Artur Bernardes –, morou o 

brigadeiro Eduardo Gomes, 
que dá nome ao Parque do 
Flamengo. Candidato às eleições 
presidenciais nos anos de 1946 e 
1950 (vencida pelo então gene-
ral Eurico Gaspar Dutra), aquele 
homem não foi o presidente da 
República porque morava numa 
casinha de vila no Catete.
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O 
Corpo Deliberativo do 
Tribunal de Contas 
do Município do Rio 
de Janeiro distinguiu, 

com o Colar do Mérito Ministro 
Victor Nunes Leal, sete persona-
lidades que conferiram relevância 
e expressão ao Sistema Tribunal 
de Contas, dentre as quais dois 
estrangeiros. São eles: Jair Lins 
Netto, conselheiro aposentado do 
TCMRJ; José Fernandes Farinha 
Tavares, juiz conselheiro do 
Tribunal de Contas de Portugal; 
Marcius da Costa Ferreira, juiz do 
Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro; Sebastião Helvécio 
Ramos de Castro, presidente do 

Tribunal de Contas do Estado 
de Minas Gerais e presidente 
do Instituto Rio Barbosa; Sérgio 
Ciquera Rossi, secretário-dire-
tor-geral do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo; Valdecir 
Fernandes Pascoal, presidente 
do Tribunal de Contas do Estado 
de Pernambuco e presidente da 
Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil –  
Atricon; e Guilherme d’Oliveira 
Martins, juiz conselheiro presi-
dente do Tribunal de Contas de 
Portugal, que, embora houvesse 
con�rmado sua presença na sole-
nidade, �cou impossibilitado de 
comparecer.

Realizada no Palácio da Cidade –  
sede da Prefeitura do Rio de Janeiro  
– a cerimônia de outorga do Colar 
do Mérito foi ainda mais especial 
e simbólica, pois, há exatos trinta 
e cinco anos, no dia 3 de novem-
bro de 1980, aconteceu a primeira 
sessão ordinária do Tribunal de 
Contas do Município do Rio de 
Janeiro.

O ano de 2015 é também emble-
mático porque marca os trinta anos 
de ausência do ministro Victor 
Nunes Leal, falecido em maio de 
1985. A designação da comenda é 
um tributo que o TCMRJ presta, 
todos os anos, à memória de Victor 
N. Leal, que deixou para o Poder 
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Judiciário e para o Estado brasileiro 
um legado ímpar, pela contribuição 
prestada ao estudo do Direito e ao 
exercício da magistratura.

Antes de chamar as persona-
lidades para receberem o laurel, 
o presidente do TCMRJ, "iers 
Montebello, convidou, para com-
por a mesa, o prefeito da cidade 
do Rio de Janeiro, Eduardo Paes; 
o secretário de estado da Casa 
Civil, Leonardo Espíndola; o pre-
sidente do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro, desem-
bargador Luiz Fernando Ribeiro 
de Carvalho; o procurador-geral de 
justiça do estado do Rio de Janeiro, 
Marfan Martins Vieira; o presiden-
te do Tribunal de Contas do Estado 
do Rio de Janeiro, conselheiro 
Jonas Lopes de Carvalho; o cônsul-
-geral de Portugal no estado do Rio 
de Janeiro, Nuno de Mello Bello; o 
ministro Marco Vilaça; e o senador 
Bernardo Cabral.

Após a execução dos hinos 
do Brasil e de Portugal, "iers 
Montebello saudou a todos os pre-
sentes e ressaltou a “generosidade” 

do prefeito Eduardo Paes “ao ce-
der, mais uma vez, o Palácio da 
Cidade para a realização desta 
sessão solene”. “Gostaria de citar, 
nominalmente, cada um dos ami-
gos que aqui vieram homenagear 
estas pessoas que, hoje, o Tribunal 
do Rio tem enorme satisfação em 
saudar e distinguir. E, neste ano, há 
uma curiosidade: devotamos nosso 
momento muito especial a perso-
nalidades que viveram e vivem se 
dedicando, integralmente, ao con-
trole externo. O Sistema Tribunais 
de Contas é, ainda, um pouco des-
conhecido, mas o importante é 
que nós cumprimos nossa missão; 
e cumprimos bem, cada vez me-
lhor, com uma visão da realidade 
de cada estado, cada governo, cada 
cidade. O tribunal tem que ter a 
consciência de como conviver, não 
com o gestor, mas com a realidade 
que o gestor vive e à qual é subme-
tido. Nós, do Tribunal do Rio, te-
mos a compreensão de que a cida-
de é mais importante que tudo.”

O conselheiro Valdecir Pascoal, 
após a entrega das comendas, 

agradeceu em nome de todos os 
outorgados, fazendo um signi�-
cativo relato de “gratidão” e “re-
conhecimento”, além de conside-
rações sobre os avanços e desa�os 
dos tribunais de contas. 

“Poucas vezes, em solenidades 
públicas em que tive a honra de 
proferir alguma mensagem, deixei 
de mencionar o sagrado mantra do 
Livro do Eclesiastes, aquele que nos 
lembra que ‘há tempo para tudo 
nesta vida’. No momento em que 
o TCM-RJ decide homenagear ci-
dadãos, daqui e d’além-mar, com 
a mais alta colenda da instituição, 
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o tempo primeiro, e não poderia 
deixar de ser, é de agradecimento. 
Gratidão inicial pela honra de falar 
em nome de agraciados tão ilus-
tres. Mas há a gratidão principal: 
em nome de Guilherme d’Oliveira 
Martins, de Jair Lins Netto, de José 
Farinha Tavares, de Marcius Costa 
Ferreira, de Sebastião Helvécio, 
de Sérgio Ciqueira Rossi e em meu 
próprio nome, o nosso muitíssimo 
obrigado pela alegria e a honra de 
receber tão elevada distinção. Este 
mérito, saibam todos aqui presen-
tes, é recebido por todos nós com 
humildade e senso de responsabili-
dade. Para sermos justos, há que ser 
compartilhado com as instituições 
nas quais trabalhamos ou represen-
tamos, com os nossos colegas de 
trabalho e, de maneira muito espe-
cial, com os nossos queridos fami-
liares e com todos aqueles amigos 
que nos ensinaram e nos apoiaram 
nessa altura da nossa caminhada. 

“A arte de elogiar e de enaltecer, 
publicamente, ações benfazejas de 

cidadãos ou entidades é coisa cada 
vez mais rara em tempos de tanta, 
permitam-me o neologismo, ‘com-
petivaidades’. Mas é dever ressaltar 
que, ao lado do espírito irreverente 
e ao bom humor cativante, está na 
natureza da alma carioca a grande-
za da gentileza e da generosidade. 
E é exatamente isto que testemu-
nhamos aqui, nesta tarde-noite. 
Não posso falar em generosidade 
e no avesso de narciso sem desta-
car a �gura insigne do presidente 
do TCM-RJ, meu querido amigo 
e mestre de todas as horas, &iers 
Vianna Montebello. Em nome 
dele, o nosso abraço ‘fra&iers’ 
a todos os demais conselheiros, 
procuradores e servidores desta 
honrada e respeitada instituição 
de controle. Falar em &iers é falar 
em compromisso com os avanços 
dos tribunais de contas. (...) É for-
çoso ressaltar que todos nós que 
fazemos os tribunais de contas do 
Brasil temos a exata consciência da 
nossa relevância institucional, dos 

nossos muitos avanços dos últimos 
tempos, mas, também, devemos 
nos imbuir de autocrítica su�ciente 
para reconhecer publicamente que 
a luta pelo aprimoramento, a luta 
para nos tornarmos, cada vez mais, 
instituições a serviço do cidadão 
é necessária e contínua. Atuando 
de forma preventiva e pedagógica, 
sem embargo da responsabilização 
de gestores que cometem irregula-
ridades graves e danosas ao erário, 
os tribunais passaram a ter maior 
visibilidade e credibilidade. Este 
novo contexto em que as institui-
ções de controle passam a atuar, 
muito mais amiúde, de forma in-
tegrada, criando uma consistente 
rede anticorrupção e anti-ine�ci-
ência, em que a impunidade deixa 
de ser regra, onde poderosos, antes 
‘inimputáveis’ pelo dinheiro e pelo 
poder, passam a responder por 
ilícitos praticados como qualquer 
cidadão, é este novo contexto que 
nos anima a aguardar tempos mais 
republicanos.
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“(...) Ações se espalham Brasil 
afora e em cada tribunal, fruto de 
uma nova consciência; de uma 
consciência sintonizada com os 
legítimos anseios da sociedade, 
que não nos querem como Cortes 
aparatosas ornamentais, como 
advertira Rui Barbosa, mas sim 
na defesa efetiva e consequente 
da boa gestão e da probidade da 

aplicação dos recursos públicos. 
“Minhas Senhoras, meus senho-
res! O Eclesiastes me adverte, 
uma vez mais, para o tempo: eis 
que é tempo de encerrar. Finalizo 
clamando a todos para refletir-
mos sobre o tempo do novo ama-
nhã e das novas gerações. Para 
o tempo da esperança, tão bem 
expresso pela pena do carioca 

Nelson Cavaquinho, que, com 
simplicidade e poesia, nos inspira 
a não desistirmos e a continuar-
mos sonhando com um mundo 
melhor:

“O sol há de brilhar mais uma vez
A luz há de chegar aos corações
O mal terá queimada a semente
O amor será eterno novamente”
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Juiz-conselheiro do Tribunal de Contas de Portugal, amigo de 
incontáveis membros dos tribunais do Brasil e das demais cortes 
estrangeiras, com destacada in�uência e trânsito entre as organi-
zações internacionais de entidades "scalizadoras superiores, tendo 
em vista que lhe cabe a relevante responsabilidade pelas Relações 
Comunitárias e Internacionais do Tribunal de Contas de Portugal, 
além de ser diretor-geral da Corte portuguesa.
O Tribunal de Contas de Portugal é, estrutural e funcionalmente, 
um tribunal "nanceiro, um órgão de soberania, um órgão consti-
tucional do Estado, independente e autônomo, composto por vin-
te juízes-conselheiros.
José Fernandes Farinha Tavares é uma das maiores expressões no 
âmbito do controle externo português e das entidades "scalizado-
ras superiores internacionais. Como diretor-geral do Tribunal de 
Contas de Portugal, preside o Conselho Administrativo e é mem-
bro e secretário-geral do Conselho de Prevenção da Corrupção.

No ano de 2014, o TCM se despediu, em virtude de aposentadoria 
compulsória, de um de seus mais dedicados e competentes conse-
lheiros de todos os tempos. Admirado por todos em razão de sua 
conduta exemplar como magistrado de contas, marcada por suas 
decisões precisas, equilibradas, ponderadas, seus votos isentos e 
embasados em aspectos eminentemente técnicos, sempre esteve, 
acima de tudo, a serviço do interesse público. 
De atuação discreta, porém "rme e serena em suas posições ado-
tadas em plenário, é um profundo conhecedor e especialista em 
direito administrativo e em contas públicas, tornando-se um ver-
dadeiro consultor para as questões mais complexas e polêmicas 
analisadas pelo TCM, não só em face de seus conhecimentos, mas 
por sua vasta experiência acumulada como fundador e construtor 
da história do tribunal.
O conselheiro Jair Lins Netto é uma referência não só para o 
TCM, mas para todo o sistema nacional de controle externo, por 
uma vida inteira dedicada aos tribunais de contas.
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Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 
Marcius Costa Ferreira pertenceu ao competente quadro técnico 
do TCM, de onde se desligou para exercer a magistratura. Foi uma 
perda inestimável para o Tribunal do Rio, por sua competência, 
mas um proveito inquestionável para a magistratura �uminense.
Se destacou como juiz-titular da Vara da Infância, Juventude e 
do Idoso da capital por sua sensibilidade ao lidar com assuntos 
tão complexos, envolvendo parte mais vulnerável da sociedade, 
acreditando na aplicação das medidas socioeducativas para a re-
cuperação da criança e do adolescente em situação de con�ito 
com a lei.  Como magistrado, sua atuação é marcada pela isenção, 
equilíbrio e ponderação, na busca permanente por fazer justiça.
Foi também juiz-auxiliar da Corregedoria do Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE-RJ), juiz-titular da Auditoria Militar do Estado do 
Rio de Janeiro e, atualmente, é juiz-titular da Vara de Sucessões 
e Registros Públicos.

Homem público com extensa carreira e experiência política cons-
truída ao longo de seis mandatos consecutivos como deputado 
estadual na Assembleia mineira e uma larga experiência na admi-
nistração pública, como vice-prefeito de Juiz de Fora e secretário 
de estado de Saúde. 
É o atual presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais, onde 
consolidou sua intensa e ativa história de dedicação ao aprimora-
mento da gestão pública e ao fortalecimento do sistema nacional 
de controle externo.
Alcançou projeção nacional, angariando a con#ança, o respeito e a ad-
miração dos conselheiros de todo o Brasil, que o elegeram, em 2013, 
para a presidência de uma das mais importantes instituições represen-
tativas dos tribunais, o Instituto Rui Barbosa, criado com o objetivo 
de promover o desenvolvimento e o aperfeiçoamento das atividades 
dos tribunais de contas do Brasil. A atuação do conselheiro Sebastião 
Helvécio no Instituto Rui Barbosa tem sido marcada por uma intensa 
agenda de realizações de encontros, seminários e palestras.
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É oriundo do quadro técnico do Tribunal de Contas do Estado de 
Pernambuco, aprovado em concurso público para o cargo de auditor 
substituto de conselheiro. Em 2005, foi nomeado pelo então governa-
dor do Estado e aprovado pela Assembleia para o cargo de conselhei-
ro. Hoje, é um dos mais destacados membros do sistema de controle 
externo brasileiro, e, com uma visão política acurada e descortinada, 
tornou-se um homem público engajado na luta pelo cumprimento 
efetivo das funções do Estado em sua &nalidade precípua de servir ao 
interesse público e ao bem-estar da sociedade.
Sua dedicação extremada às atribuições que lhe competem como 
conselheiro projetaram-no para todo o sistema nacional de controle, 
angariando a simpatia, o respeito e a admiração de seus pares, que 
o identi&caram como um líder capaz de conduzir a Associação dos 
Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – a ATRICON. Seu mandato como presidente tem sido marca-
do pelo empenho pessoal em cumprir o plano estratégico da Associação, garantindo a representação, a defe-
sa, o aperfeiçoamento e a integração dos tribunais de contas e de seus membros, visando ao fortalecimento 
do Sistema de Controle Externo do Brasil, em benefício da sociedade.

Completou 40 anos de serviço público, dedicados a cargos e funções de grande destaque na República portuguesa, tais 
como deputado na Assembleia da República por inúmeras legislaturas, ministro da Educação e ministro das Finanças. 
No âmbito do controle externo, foi auditor-geral da Assembleia da União Europeia Ocidental, presidente da 
EUROSAI -  Organização Europeia das Instituições Superiores de Auditoria, e presidente do Tribunal de Contas 
de Portugal por 10 anos, o que o aproximou, de&nitivamente, dos tribunais de contas do Brasil.
Em 2008, o TCM &rmou convênio de cooperação técnica com o Tribunal de Contas de Portugal, o que estreitou 
as relações entre as duas instituições, selando uma amizade permanente entre seus membros.
O TCM agradece ao ex-presidente Guilherme d’Oliveira Martins por todos os anos devotados tanto ao sistema 
de controle externo de seu país quanto às organizações que congregam as cortes de contas europeias e de países 
lusófonos, deixando sua inestimável contribuição ao fortalecimento institucional dos tribunais de contas.

É conhecido por todos os integrantes do sistema tribunal de con-
tas, pela extrema devoção ao controle externo, estabelecendo as 
melhores relações com os demais tribunais.  
Por suas orientações e opiniões re%etidas, com bom senso e con-
duta conciliadora, e por seu profundo conhecimento das maté-
rias relativas às atividades dos tribunais de contas, Sérgio C. Rossi 
é chamado de “conselheiro dos conselheiros”.  
Ao longo de sua trajetória no TCE/SP (desde 1970), ocupou inú-
meros cargos administrativos e técnicos. Como auditor, atuou na 
&scalização &nanceira, e, como advogado, foi chefe da assessoria 
jurídica, chefe de gabinete da presidência por vários anos, e, hoje, 
é secretário-diretor-geral, desde 1989.
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N
o dia 18 de novembro 
último, o presiden-
te do TCMRJ, "iers 
Montebello, recebeu a 

Medalha Mérito Legislativo pelas 
mãos do deputado Felipe Bornier, 
no plenário da Câmara dos 
Deputados, em Brasília.

Na solenidade, o presidente 
da casa, Eduardo Cunha, a"rmou 
que a concessão da medalha já 
trouxe àquela instituição as mais 

representativas organizações e 
personalidades da sociedade bra-
sileira, e que todos são exemplos 
de brasilidade.

“Estão aqui os que empre-
endem, influenciam boas con-
dutas sociais e os que avalizam 
a saúde, a justiça, os direitos 
humanos, a estabilidade consti-
tucional e o estado democrático 
de Direito. São todos trabalha-
dores do bem-estar coletivo, 

trabalham pelo próximo”, disse 
o presidente.

O 2º secretário da Mesa Di-
retora, deputado Felipe Bornier, 
a"rmou que a realização da sole-
nidade é a concretização de um 
minucioso trabalho na 2ª Secre-
taria. Para Bornier, no grupo de 
agraciados está a perfeita repre-
sentação da riqueza do país, de 
diversas áreas. Segundo ele, a 
medalha é conferida a pessoas e a 
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instituições pela grandeza dos in-
dicados, que muito contribuíram 
com o País.

“Modelos de determinação, 
competência, dinamismo e so-
lidariedade servem de inspira-
ção para todos nós. Queremos a 
Câmara mais próxima do cida-
dão e o cidadão mais próximo da 
Câmara. A partir de hoje, esta-
belecemos um vínculo simbólico 
com líderes de suas áreas”, afir-
mou Bornier.

Além do presidente Thiers 
Montebello, também foram 
agraciados o vice-presidente da 
República, Michel Temer; o pre-
feito Eduardo Paes e o juiz fede-
ral Sergio Moro, entre outras 31 
personalidades.

A Medalha Mérito Legislativo 
é uma homenagem a autorida-
des, personalidades, instituições, 
campanhas, programas ou movi-
mentos sociais, civis ou militares, 
nacionais ou estrangeiros, que te-
nham prestado serviços relevantes 
ao Poder Legislativo ou ao Brasil. A 
medalha é entregue todos os anos, 
desde 1983.
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E
ntre os dias 16 e 19 de 
novembro, oito audito-
res de controle externo 
do TCMRJ foram capaci-

tados pelo Banco Interamericano 
de Desenvolvimento para acom-
panhar, segundo normas e pa-
drões internacionais, os con-
tratos "rmados entre o BID e a 
prefeitura. Entre eles, as obras 
do Programa de Urbanização de 
Assentamentos Populares (Proap 
Rio), "nanciadas a um custo de 
R$ 300 milhões.

O BID, que anteriormente con-
tratava auditorias independentes 
para "scalizar seus contratos de "-
nanciamento, passou a "rmar par-
cerias com os tribunais de contas 
para realizar esta tarefa. O TCMRJ 
tornou-se elegível após uma avalia-
ção de seus métodos de trabalho e 
seus aspectos institucionais, com 

foco especí"co em sua estrutura 
organizacional, metodologia e prá-
ticas de auditoria.

Para formalizar essa iniciativa, 
no dia 24 do mesmo mês, foi assi-
nado o protocolo 
de entendimen-
tos entre o banco 
e o TCMRJ.

Para o presi-
dente do TCMRJ, 
5iers Monte-
bello, esta par-
ceria é um re-
conhecimento 
na qualidade 
dos trabalhos 
desenvolvidos 
por este órgão. 
“O protocolo de 
entendimentos 
"rmado com o 
BID é um aval 

de que o TCMRJ, após ser sub-
metido a um rigoroso processo de 
avaliação, está em condições de 
realizar auditorias para esta insti-
tuição "nanceira. Considero que 
poder contribuir com a avaliação 
e controle dos programas "nan-
ciados está dentro das atribuições 
deste tribunal, permitindo que 
os recursos utilizados pelo Poder 
Público alcancem plenamente os 
objetivos propostos”, disse ele.

Com essa nova parceria, o 
TCMRJ busca modernizar seus 
padrões de controle adotando 
as normas internacionais de au-
ditorias, conforme estabelecido 
no Plano Estratégico para o pe-
ríodo 2014/2018. E, aliado a isto, 
já iniciou tratativas de mesmo 
teor para celebração de protoco-
lo de entendimento com o Banco 
Mundial – BIRD.
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N
os dias 19 e 20 de 
setembro, a comis-
são técnica designa-
da pela Associação 

dos Membros dos Tribunais 
de Contas (Atricon) esteve no 
TCMRJ para aferição dos resul-
tados da aplicação da 2ª fase do 
Projeto Qualidade e Agilidade 
dos TCs, que consiste na autoa-
valiação de todos os tribunais de 
contas, visando dar maior agili-
dade e uniformização aos proce-
dimentos internos e buscando a 
elevação da qualidade dos servi-
ços prestados à sociedade.

Os trabalhos da comissão fo-
ram coordenados pelos conse-
lheiros Edilson Silva (TCE-RO) e 
Jaylson Fabiahn (TCE-PI), con-
tando também com a participação 
dos servidores Fernando Soares 
Garcia (TCE-RO) e Reinaldo dos 
Santos Valino (TCE-PA). Durante 
o período de aferição, os auditores 
Carlos Augusto Werneck e Marcos 
&adeu Alvarenga Leite, membros 
da comissão de avaliação interna 
do TCMRJ, estiveram à disposição 
da equipe da Atricon para dar o 
apoio necessário ao bom desenvol-
vimento dos trabalhos.

A comissão da Atricon reali-
zou a aferição por amostragem, 
conferindo documentos e visitan-
do, in loco, diversas áreas do tri-
bunal. Ao *nal dos trabalhos, foi 
entregue ao TCMRJ a Declaração 
de Garantia da Qualidade, que é o 
documento que comprova que o 
tribunal passou pela revisão por 
pares e que, deste modo, teve re-
conhecida a aplicação do marco 
de medição de desempenho em 
conformidade com as orientações 
da Atricon e do Projeto Qualidade 
e Agilidade dos Tribunais de 
Contas (QATC).
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A
companhando a Or-
ganização das Nações 
Unidas, que elegeu 
2015 como o ano da 

avaliação das políticas públicas, o 
Instituto Rui Barbosa, conhecido 
como a “casa do conhecimento 
dos 34 tribunais de contas do Bra-
sil”, realizou o I Congresso Inter-
nacional de Controle e Políticas 
Públicas, em Belo Horizonte, nos 
dias 6 a 8 de outubro.

As políticas públicas de saúde, 
educação, infraestrutura e desen-
volvimento sustentável, temas 

escolhidos para o evento, são ob-
jetos de controle por parte dos 
tribunais de contas, através da 
realização de auditorias operacio-
nais e de desempenho, que têm 
como objetivo aferir se as ações 
de governo resultam, efetivamen-
te, na entrega de bons serviços 
à sociedade. Na ocasião, foram 
apresentados diversos relatórios 
de avaliação, como os achados 
da auditoria coordenada entre o 
TCU e o TCMRJ no sistema de 
atenção básica de saúde (ver box). 
Ao todo, 9 conferencistas e mais 

de 30 palestrantes expuseram 
suas ideias e trabalhos práticos 
para cerca de 1.500 participantes.

Ponto alto do evento foi a parti-
cipação do presidente e do ministro 
do Tribunal de Contas da União, 
respectivamente, Aroldo Cedraz e 
Augusto Nardes, um dia após aque-
le órgão emitir parecer prévio pela 
rejeição das contas da presidente 
da República. Cedraz, na ocasião, 
pregou a inovação como elemento 
crucial para a atuação de todos os 
tribunais de contas e Nardes se de-
dicou a falar sobre o Indicador de 
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Governança Geral (IGG), tema que 
vem arduamente defendendo, há 
anos, pelo país inteiro.

O congresso iniciou com a 
conferência magna do professor 
de Economia do Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), 
Daron Acemoglu, autor do livro 
“Por que as nações fracassam”, que 
discorreu sobre os fatores das desi-
gualdades do mundo globalizado, 
apontando para a institucionali-
zação adequada a um sistema in-
clusivo como o caminho para um 
crescimento econômico sustentá-
vel e de qualidade. Outro confe-
rencista estrangeiro, o catedrático 
de Filoso$a Política basco Daniel 
Innerarity, diretor do Instituto de 
Governança Democrática, encer-
rou o evento defendendo a “espe-
rança política” e um modelo me-
nos vertical nas relações de poder.

Durante o congresso, foi lan-
çado o novo portal dos tribunais 
de contas (www.controlepublico.
org.br), com nova formatação e 
ferramentas mais modernas, para 

alcançar o objetivo de torná-lo 
referência de conteúdo, com notí-
cias de alcance nacional sobre au-
ditorias em áreas de impacto para 
a população.
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R
ealizado no Ceará, o 
11º Congresso Norte- 
-Nordeste de Controle 
Interno e Externo 

(Coninter) reuniu diversos espe-
cialistas das áreas jurídica, con-
tábil e financeira do Brasil no 
Tribunal de Contas do Estado 
do Ceará. Cerca de 130 pessoas 
participaram, nos dias 1º e 2/10,  
dos debates com o intuito de 
aprofundar conhecimento e bus-
car boas práticas na atuação dos 
controles.

O presidente do TCE Ceará, 
conselheiro Valdomiro Távora, 
fez a abertura oficial do evento, 
demonstrando em sua palestra a  
satisfação em sediar o congresso. 
“Os cenários mudam e os desa-
fios se multiplicam. Não se pode 
negar que estamos vivendo dias 
difíceis. Mas a tarefa de superar 

os obstáculos será menos árdua e 
mais curta se executada com se-
riedade de propósitos, objetivos 
bem definidos e cumprimento 
rigoroso dos comandos da lei”, 
ressaltou Valdomiro Távora.

Na mesa de abertura estavam, 
além do presidente Valdomiro 
Távora, o coordenador cientí-
fico do Coninter, conselheiro 
Antônio Carlos Flores de Moraes 
(TCMRJ); o presidente do  
TCM-CE, Francisco Aguiar; o 
presidente do TCMRJ, conselhei-
ro Thiers Vianna Montebello; o 
presidente da Atricon, conselhei-
ro Valdecir Pascoal (TCE-PE); 
o presidente do TCE-AM, con-
selheiro Josué Claudio de Souza 
Filho; e o diretor da JAM Jurídica, 
André Araújo.

A seguir, Clóvis de Barros 
Filho, professor da Escola 

de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo, dis-
correu sobre “Ética, valores e 
identidade: ordenar nossas von-
tades e nossos objetivos para 
tomada de decisões”. O pales-
trante falou sobre ética pessoal, 
pro5ssional, uso das redes sociais 
e a complexidade de valores, com 
exemplos do dia a dia. Para Clóvis 
Filho, as rede sociais diminuem 
as distâncias, “(...) mas por outro 
lado devem ser repensadas quan-
to ao uso de crianças e o aumento 
de bullying nas escolas. A ética é 
mais do que o respeito; é a iden-
tidade da vida e dos valores que 
queremos ter para nós, que quere-
mos viver. Podemos ser diferentes 
e mudar nossa postura diante da 
sociedade. Viva a transparência 
como valor absoluto de ética e de 
convivência”.
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Sobre o tema “Gestão de Riscos 
na Administração Pública e o futu-
ro do Controle no Brasil” falou o 
mestre em administração e auditor 
federal de controle do TCU, Carlos 
Alberto Sampaio. Segundo ele, im-
plantar gestão de riscos antecipa 
ameaças, evita incêndios, diminui 
perdas e danos, além de reduzir cus-
tos. “O papel dos órgãos de controle 
é o de incentivar a gestão de riscos, 
ajudar a identi�cá-los e avaliar a 
gestão. O resultado é a melhoria do 
processo decisório e da governan-
ça”, acredita Carlos Sampaio. 

Na primeira palestra da tarde, 
Paulo Henrique Feijó falou sobre 
“Entendendo os resultados �scais: 
uma abordagem para análise dos 
demonstrativos �scais por parte das 
cortes de contas”. No tema da pa-
lestra que abriu a tarde do primeiro 
dia do Congresso Norte-Nordeste 
de Controle Interno e Externo (11º 
Coninter),  Paulo Henrique, que 
é coordenador-geral de Normas 
de Contabilidade Aplicadas à 

Federação da Secretaria do Tesouro 
Nacional, abordou �nanças públi-
cas nacionais, dívidas dos estados, 
programas sociais do governo fe-
deral, a previdência como a grande 
vilã do problema �scal e as chama-
das “pedaladas �scais”, com exem-
plos de casos concretos. 

A segunda palestra da tarde fi-
cou a cargo do advogado da União 
e professor universitário Ronny 

Charles sobre as “Principais po-
lêmicas envolvendo a aplicação 
de sanções administrativas nas li-
citações e contratos”. Em sua ex-
planação, Ronny discorreu sobre 
as penalidades previstas no artigo 
87 da Lei 8.666/93: advertência, 
multa, suspensão temporária e 
declaração de inidoneidade es-
tão previstas na legislação em 
questão.
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O palestrante abordou, 
também, a Lei do Pregão 
(10.520/2002), mais especi�ca-
mente o artigo 7º, que cita falhas 
em processo de contrato e sanções 
aplicáveis. “Regime Diferenciado 
de Contratações (RDC)”, no 47º 
artigo, foi mais um assunto ex-
posto. Este, de acordo com o pa-
lestrante, tem semelhança com a 
Lei do Pregão.

No segundo e último dia da 
11ª edição do Congresso Norte- 
-Nordeste de Controle Interno 
e Externo (Coninter), no plená-
rio do TCE Ceará,  a programa-
ção foi aberta com palestra do 
engenheiro e advogado Cláudio 
Sarian Altounian sob o tema 
“Otimização dos processos lici-
tatórios: novas soluções para ve-
lhos problemas “. Para o especia-
lista em contratação e governança 
pública, liderança, conhecimento 
técnico e método são os três que-
sitos para uma boa gestão de pro-
cessos licitatórios. 

Cláudio Sarian, que exerce 
função de dirigente do Tribunal 
de Contas da União (TCU) há 
mais de quinze anos, deu exem-
plos sobre eficiências e ineficiên-
cias no momento de uma contra-
tação e ressaltou o trabalho feito 
pelos tribunais de contas sobre 
Governança na Administração 
Pública. “A maior parte dos pro-
blemas em uma licitação é a má 
condução, e quem perde é o ci-
dadão, que está esperando o ser-
viço a ser prestado pelo Estado. 
A licitação é meio. A finalidade 
só é alcançada quando a gen-
te entrega o produto”, afirmou 
Cláudio.

Logo após, o contabilista e ad-
vogado de Direito Tributário e 
Empresarial Alexandre Marques 
ministrou palestra sobre “Prestação 
de serviços x aquisição de material 

- equívocos comuns na contrata-
ção e suas repercussões no âmbito 
tributário”.  

Segundo Alexandre Marques, 
a incidência de impostos so-
bre as mercadorias, como o 
ISS (Imposto Sobre Serviço de 
qualquer natureza) e o ICMS 
(Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços), e os 
equívocos nos processos de 
contratação de bens e/ou ser-
viços podem causar danos irre-
mediáveis caso não sejam bem 
acompanhados. 

Na parte da tarde, com o 
tema “Aprendizagem organiza-
cional: quebrando paradigmas 
nas organizações públicas”, o 
professor e doutorando em ad-
ministração Vinicius Nejaim 
palestrou para os participan-
tes do 11º Congresso Norte-
Nordeste de Controle Interno e 
Externo (Coninter). Nejaim dis-
correu sobre “As organizações 
no contexto atual” e apresentou 

as cinco disciplinas de apren-
dizagem: Domínio Pessoal, 
Aprendizagem em Equipe, 
Visão Compartilhada, Modelos 
Mentais, Pensamento Sistêmico. 

O ciclo de palestras foi encerra-
do com a exposição do consultor 
jurídico do Tribunal de Contas da 
União Sandro Grangeiro Leite so-
bre “O sigilo das informações pe-
rante os tribunais de contas: sob a 
ótica do atual conjunto normativo 
e da visão do Supremo Tribunal 
Federal”. 

Sandro Grangeiro falou sobre 
o conceito de sigilo de acordo com 
os princípios constitucionais, pro-
cedimentos para o tratamento de 
documentos sigilosos e como tudo 
isto é aplicado na esfera federal. A 
Lei de Acesso à Informação (LAI 
– nº 12.527/2011) e suas normas, 
foram expostas aos participantes. 
“Informação produzida, guarda-
da, organizada e gerenciada pelo 
Estado é, como regra geral, públi-
ca”, resumiu Grangeiro.
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O 
Tribunal de Contas do 
Estado da Bahia conde-
corou com a Medalha 
Jorge Calmon, no dia 

10 de novembro, o presidente do 
TCMRJ, !iers Montebello, en-
tre outras personalidades que, 
de alguma forma, contribuíram 
com o fortalecimento das contas 
públicas. 

Segundo o presidente daquela 
casa, conselheiro Inaldo da Paixão 
Santos Araújo, a instituição da 

medalha foi outorgada como par-
te das comemorações pelo cente-
nário do TCE/BA, a ser concedida, 
unicamente, no exercício de 2015 
para os agraciados cujos nomes 
foram aprovados, por unanimi-
dade, pelos conselheiros da corte 
baiana.

Além de !iers Montebello, 
foram condecorados, também, 
o prefeito de Salvador, ACM 
Neto; o presidente da Assembleia 
Legislativa da Bahia, Marcelo 

Nilo; o presidente do Tribunal de 
Contas dos Municípios da Bahia, 
Francisco Andrade Netto; os ex-
-governadores Lomanto Júnior 
(representado pelo *lho Antonio 
Lomanto Neto), Roberto Santos, 
Waldir Pires, Paulo Souto, João 
Durval Carneiro (representado 
pelo *lho Sérgio Carneiro); os 
ex-presidentes do TCE Adhemar 
Bento Gomes, Manoel Castro, 
Ridalva Figueiredo e Zilton Rocha, 
entre outros.
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N
o dia 16 de dezem-
bro, na sede da Re-
gional Rio de Janeiro 
do Tribunal de Con-

tas da União, dando prossegui-
mento aos eventos comemorati-
vos dos 125 anos da criação da 
corte de contas, foi entregue a 

medalha comemorativa da data, 
e também de outorga do Gran-
de Colar do Mérito do TCU, à 
Associação Brasileira dos Tribu-
nais de Contas dos Municípios –  
Abracom, representada pelo 
seu presidente, Thiers Vianna 
Montebello.

– A Abracom, aqui representa-
da pelo seu presidente eleito, &iers 
Montebello, sempre foi e continu-
ará a ser parceira importante da 
nossa instituição, no exercício do 
controle externo – falou o presi-
dente do TCU, Aroldo Cedraz, ao 
entregar a medalha 
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O 
Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de 
Janeiro (TJRJ) en-
tregou, como parte 

das comemorações do Dia da 
Justiça (8 de dezembro), o Colar 
do Mérito Judiciário a 44 auto-
ridades, entre ministros, mili-
tares, magistrados e servidores. 
Receberam a comenda a con-
selheira Marianna Montebello 
Willeman, do Tribunal de Contas 
do Estado do Rio de Janeiro, e 
o conselheiro Antonio Carlos 
Flores de Moraes, do Tribunal de 

�

Contas do Município do Rio de 
Janeiro. 

O colar é a mais alta honraria 
concedida a pessoas e instituições 
que tenham prestado relevantes ser-
viços à cultura jurídica ou ao Poder 
Judiciário. Compuseram  a mesa 
principal da solenidade o presiden-
te do Supremo Tribunal Federal 
(2010-2012), ministro Cesar Peluso; 
o subprocurador-geral da Justiça, 
Ertulei Laureano Matos; o presi-
dente do Tribunal de Contas do 
Estado, conselheiro Jonas Lopes de 
Carvalho Júnior; o coronel Gerson, 

representando o comandante mi-
litar do Leste, general de brigada 
Fernando Azevedo e Silva; o pro-
curador-geral do município do Rio 
de Janeiro, Fernando dos Santos 
Dionísio; e o presidente do Tribunal 
de Contas do Município do Rio de 
Janeiro, *iers Vianna Montebello.

O presidente do TJRJ, desem-
bargador Luiz Fernando Ribeiro 
de Carvalho, que comandou a ce-
rimônia de outorga da honraria, 
ressaltou, em seu discurso, a res-
ponsabilidade do Judiciário “como 
eixo do equilíbrio social”.
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O 
desembargador Antô-
nio Jayme Boente to-
mou posse, no dia 04 de 
dezembro, na presidên-

cia do Tribunal Regional Eleitoral 
do Rio de Janeiro. Ele enfrenta o 
desa#o de comandar as eleições 
municipais deste ano, quando o 
Rio de Janeiro vai sediar as Olim-
píadas e Paralimpíadas. Na mesma 

solenidade, a desembargadora 
Jacqueline Lima Montenegro foi 
empossada como vice-presidente, 
cargo que vai acumular com o de 
corregedora regional eleitoral. O 
presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral, ministro Dias Tó(oli, 
compareceu à cerimônia, realizada 
no Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro (TJRJ).

No discurso de posse, o novo 
presidente do TRE-RJ lembrou o 
contexto de instabilidade econô-
mica e política, mas a#rmou que os 
problemas devem ser enfrentados 
com atitude e inovação. “O que de-
#ne nossa identidade são as nossas 
escolhas, o nosso código compor-
tamental”, disse o desembargador 
Boente.
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E
m comemoração ao Dia 
Internacional Contra a 
Corrupção (9 de de-
zembro), o TCMRJ re-

alizou evento em seu auditório, 
com a presença da secretária 
Municipal de Educação, Helena 
Bomeny, e do chefe da Seccional 
Rio da Controladoria-Geral da 
União, Fábio do Valle Valgas da 
Silva, os quais, juntamente com 

o presidente do Tribunal, conse-
lheiro %iers Montebello, &rma-
ram o Termo de Adesão ao pro-
grama “Um por Todos e Todos 
por Um”. O projeto é desenvol-
vido pela CGU, em parceria com 
o Instituto Cultural Maurício de 
Sousa, para disseminar valores 
e padrões éticos de conduta nas 
escolas e na comunidade em que 
elas se inserem.

Estiveram presentes no evento 
diretores das 40 escolas munici-
pais hoje envolvidas no Programa 
“Um por Todos e Todos por 
Um”, bem como coordenado-
res de todas as Coordenadorias 
de Educação do Município e o 
vereador Paulo Messina, presi-
dente da Comissão de Educação 
e Cultura da Câmara Municipal 
carioca.



Revista TCMRJ 

A
ssessor da Secretaria-
-Geral de Controle Ex-
terno do TCMRJ, Carlos 
Augusto Werneck par-

ticipou, no dia 1 de dezembro, do  
I Seminário “Planejamento, con-
trole e informação: e o futuro, como 
será?”, coordenado pelo Departa-
mento de Ciência da Computação 
da Faculdade de Administração e 
Ciências Contábeis da UFRJ, reu-
nindo representantes dos governos 
estadual e municipal, alunos e pro-
fessores de graduação e pós-gradu-
ação de diferentes universidades, 
pro&ssionais liberais, empresários, 
representantes do terceiro setor e 
pesquisadores.

Werneck integrou a primeira 
mesa de debates do seminário, da 

�

qual também par-
ticiparam o contro-
lador-geral do mu-
nicípio do Rio de 
Janeiro, Antonio 
Cesar Cavalcanti; 
o coordenador da 
Auditoria-Geral 
do Estado do Rio 
de Janeiro, Robson 
Ramos Oliveira; e 
a professora Zaina 
Said, como media-
dora. Em palestra 
sobre o “Tribunal 
de Contas do 
Município: contro-
le externo e gestão 
da informação”, 
o assessor tratou 
da experiência do 
TCMRJ no contro-

le externo preventivo e da ampliação 
de competência conferida aos tribu-
nais de contas pela Constituição de 
1988. 

– No mundo, há dois grandes 
modelos de controle externo: o an-
glo-saxônico, que é o modelo de au-
ditorias públicas ou controladorias 
públicas e tem o caráter que cha-
mamos de monocrático; e o modelo 
francês, que é o modelo das cortes 
de contas, em que o Brasil se espe-
lha. Inicialmente, era um modelo 
que se preocupava mais com a ques-
tão meramente de veri&cação da 
legalidade dos atos administrativos. 
Hoje, o sistema brasileiro de contro-
le externo não mais se limita a veri-
&car só a legalidade, mas, também, 
o resultado da política pública. E 

isto é consequência direta da nossa 
Constituição de 88, que traz grande 
avanço, dando aos tribunais de con-
tas a visão de veri&car, também, a 
economicidade e a e&cácia adminis-
trativa – explicou Werneck. 

Ele abordou, ainda, as atribui-
ções dos tribunais de contas, as 
ações do TCMRJ, e a importância 
da auditoria como ferramenta de 
controle. 

– A principal função dos tri-
bunais de contas, seja TCU, 
TCE ou TCM, é a &scalizadora, 
exercida por meio de auditorias 
públicas. São duas as formas de 
auditorias: a de conformidade, 
que analisa a legalidade dos fatos; 
e a operacional, cujo foco está no 
resultado da gestão. Quando ne-
cessário, o TCMRJ multa – fun-
ção sancionadora -, mas não tem 
o objetivo primário de multar 
por multar e, sim, o de melhorar 
a administração pública – função 
corretiva. O TCMRJ exerce o con-
trole externo da segunda maior 
cidade, em orçamento, do Brasil. 
A prefeitura orçou, para 2015, 
aproximadamente, R$ 30 bilhões. 
São 1200 escolas (maior rede de 
ensino fundamental do Brasil): 
250 creches; 200 unidades de saú-
de; 93 unidades de conservação 
ambiental – ensinou Werneck, 
acrescentando que o TCMRJ re-
aliza visitas técnicas em obras do 
Rio, na rede municipal de ensi-
no e na rede municipal de saú-
de. Estas visitas geram relatórios 
mensais que estão disponíveis no 
site do TCMRJ.
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O 
presidente do Tri-
bunal de Contas de 
Portugal, Guilherme 
d’Oliveira Martins, 

aceitou o convite da Fundação 
Calouste Gulbenkian para ocupar 
um lugar no seu conselho de ad-
ministração. Com isto, Oliveira 
Martins abandona um cargo que 
ocupava já desde 2005. Depois de 
ter cumprido dois mandatos de 
quatro anos, o ex-ministro das 
Finanças foi nomeado para um 
terceiro mandato como presiden-
te do Tribunal de Contas, que se 
encerraria em 2017.

O tribunal de contas portu-
guês pronunciou-se em comu-
nicado, afirmando que Oliveira 
Martins apresentou seu pedido 
de exoneração ao presidente da 
República, com efeitos a partir 
de 1º de novembro. A partir 
desta data, o atual vice-presi-
dente, Carlos Morais Antunes, 
será o presidente em exercício 
até a posse de novo presiden-
te. Naquele país, a nomeação 
de um novo presidente para a 
entidade responsável pela fis-
calização das contas públicas 
tem de ser feita pelo presidente 

da República, sob proposta do 
governo. 

Antes de ocupar a presi-
dência do Tribunal de Contas 
de Portugal, Oliveira Martins 
foi secretário de Estado da 
Administração Educativa e mi-
nistro da Educação, das Finanças 
e da Presidência, nos governos do 
Partido Socialista, liderados por 
António Guterres.

Na Fundação Calouste Gul-
benkian, Oliveira Martins será, 
como membro executivo, o ho-
mem forte da área da Educação e 
da Ciência. 
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Editora: Edições de Janeiro

A 
invenção, de modo geral, consiste na 
criação de uma coisa até então inexis-
tente. O criador/inventor consegue cap-
tar as ideias/mecanismos transforman-

do-as num trabalho inédito, num invento inovador 
que ecoa no mundo e nas instituições.

Num mundo cada vez mais imediatista, onde a 
tecnologia predomina, nada mais inovador do que 
voltar às origens da civilização para compreender 
nosso presente e seguirmos na construção de um 
futuro melhor.

Nas civilizações antigas, diante da necessidade 
de um mínimo de ordem e direção, de regras de 
conduta, buscou-se regular o convívio entre os ho-
mens e proporcionar harmonia nas relações huma-
nas para evitar, assim, a desordem, o crime e o caos.  
O direito surge com o intuito de obter justiça e re-
alizar o bem comum, dando, a cada caso, a solução 
justa e adequada. 

 Com grande satisfação, recebi a incumbência de 
resenhar a obra “A invenção do direito: as lições de 
Ésquilo, Sófocles, Eurípedes e Aristófanes, do advo-
gado e professor, José Roberto de Castro Neves.

No prefácio, somos brindados com uma apre-
sentação primorosa do ministro do Supremo 

Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que nos 
alerta que,

“No Mundo Ocidental somos herdeiros de uma tradi-

ção conhecida como romano-germânica. Só por grave 

injustiça não consta da certidão que é também helênica: 

foram os gregos os inventores da ideia da razão, do co-

nhecimento cientí*co fundado em princípios e regras de 

valor universal. Como lembra José Roberto a certa altu-

ra de seu texto, lá foram criadas a história, a astronomia, 

a física, a biologia, a *loso*a e a geogra*a entre outras 

ciências. Sem falar das artes. Somente uma pólis segura 

de sua estabilidade político-institucional, como a Atenas 

do século V a.C., poderia incentivar o surgimento de *-

lósofos, historiadores e autores teatrais, que mereceram 

o respeito de seus contemporâneos e as homenagens da 

posteridade. Tiranias têm medo da liberdade de pensa-

mento e da criação artística. Como destaca esse livro, 

obras como Oresteia, de Ésquilo, Édipo Rei, de Sófocles, 

ou Medeia de Eurípedes, permeiam a cultura e o imagi-

nário do mundo civilizado ao longo dos séculos”.

No ocidente, a primeira lembrança de fon-
te de cultura vem dos gregos clássicos (Homero, 
Hesíodo) e os dramaturgos gregos do século V 
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a.C. onde apenas Ésquilo, Sófocles, Eurípedes, com 
suas tragédias, e Aristófanes, com suas comédias, 
sobreviveram.

O autor, em seu segundo passeio entre a litera-
tura e o direito, mais uma vez, foi muito feliz. Em 
sua nota, conta de forma comovente como a mito-
logia grega passou a fazer parte de seu cotidiano e, 
assim, movido pela curiosidade crescente, passou 
para história, depois para �loso�a, literatura e �-
nalmente para o direito. Seus iniciais relatos trans-
formam-se num convite irresistível para adentrar-
mos nessa obra tão inovadora e fascinante. 

Como uma linguagem elegante, o presente tra-
balho nos leva às tragédias gregas1, v.g. Prometeu, 
Antígona e Medeia, as quais conduziram a diversos 
dilemas que impulsionaram a invenção do direito, 
como instituição, como depositário de princípios 
como justiça e dignidade do ser humano. Nessa 
conjuntura percebe-se claramente a separação en-
tre o direito e a religião.

Nas lições de Castro Neves,

“Os gregos nos deram os cromossomos da civilização 

ocidental. Nós, contemporâneos, recebemos esse legado 

extraordinário, alicerce na construção do ordenamento 

jurídico. Prometeu acorrentado é uma franca denúncia 

à tirania. Na Oresteia, �rma-se a necessidade da ampla 

defesa. Antígona, por sua vez representa a luta pelos 

ideais, pela justiça, um hino a legítima rebeldia. Em As 

troianas, a dignidade da pessoa humana é exaltada. Em 

A revolução das mulheres, resta claro que a autocrítica é 

elemento essencial para a construção de uma sociedade 

sadia”.

Em outro momento, o mesmo autor relata:

“Todos esses valores foram incorporados à nossa cultu-

ra por meio dessas peças de teatro. A partir daí, cons-

truiu-se uma teoria do direito, estabelecendo-se as ba-

ses para um ordenamento jurídico. Esses dramaturgos, 

por consequência, inventaram o direito”.

Nas linhas �nais, citando Aristóteles, em “Ética 
a Nicômacos”, livro2 que trata da virtude intelectual 
e moral, passando pela felicidade e amizade, o cul-
to advogado refere-se às últimas palavras daquela 
densa obra: “Comecemos a nossa discussão”. E des-
taca, como o pensador grego, que “qualquer sabe-
doria depende de como ela é executada.”

De uma forma inédita, José Roberto Castro 
Neves apresenta as peças dos dramaturgos gregos 
datadas de 2500 anos e que continuam atualíssimas, 
construindo capítulos onde se intercalam citações 
das peças gregas, argumentos e registros históricos, 
o que torna a leitura imprescindível!
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Editora: Lumen Juris

A 
obra intitulada Nulidades Prescrevem? 
Uma perspectiva Funcional da 
Invalidade é resultado de profunda pes-
quisa voltada para a dissertação de mes-

trado do autor, levado a efeito na Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro.

Apresentada por Carlos Nelson Konder e pre-
faciada pelo desembargador do Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro, Marco Aurélio Bezerra 
de Melo, a obra retrata, antes de tudo, a coragem do 
autor em adentrar num dos temas mais desa$ado-
res, controvertidos e áridos do Direito, qual seja, a 
Teoria das Nulidades, que abrange todas as espé-
cies de invalidade do negócio jurídico.

Nada obstante à tradição do instituto, cediço 
é que pugnamos por obras doutrinárias que nos 
auxiliem na compreensão da matéria, no enfrenta-
mento das di$culdades que se colocam no mundo 
real, bem como na propositura de métodos que 
ofereçam, ou ao menos orientem, no sentido de 
uma solução prática individualizada e compatível 
com os princípios constitucionais.

Com efeito, o terreno é deveras complexo. 
Entretanto, o autor Dr. Marcelo Dickstein foi fe-
liz na escolha e abordagem do assunto, já que o fez 

com bastante leveza, de forma clara, mas, sobretu-
do, diferenciada. 

Negócios jurídicos estão imunes ao tempo? Na 
busca pela resposta a este questionamento, o autor 
nos brinda no Capítulo I com considerações histó-
ricas de extrema pertinência, relativas às premissas 
básicas da Teoria Clássica das Nulidades. 

No Capítulo II, o autor aprofunda a ideia plan-
tada, inicialmente, acerca da necessidade latente de 
um novo enfoque para o tema, ou seja, uma releitu-
ra do regime das nulidades, a partir de uma análise 
funcional da invalidade. 

Nesse passo, o autor constrói e fundamenta a 
proposta de controle funcional da invalidade, apre-
sentando, em seu bojo, critérios de ponderação de 
valores e interesses a serem tutelados, os quais se 
contrapõem à simplória aplicação da letra fria da 
lei. A preeminência de situações existenciais (ex-
trapatrimoniais) sobre as patrimoniais, a boa-fé 
objetiva, e a função social do contrato representam 
três dos quatro critérios propostos pelo autor para 
auxílio e alcance da melhor solução para cada caso 
concreto. 

Após explicitar cada um dos três critérios men-
cionados, de forma didática e objetiva, o autor 
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sintetiza todo o exposto para listar as duas conclusões 
a que se pode chegar e os três resultados práticos que 
se pode obter, após realizado o processo de pondera-
ção de valores, tal como sugerido.

Nas palavras do próprio autor,

“o raciocínio desenvolvido até aqui permite chegar, a 

pelo menos duas conclusões. A primeira é no sentido de 

que a perspectiva funcional da teoria das nulidades im-

plica, necessariamente, a releitura das regras previstas no 

Código Civil de 2002 – (...) -, devendo, assim, assumir no-

vos contornos de acordo com os valores espraiados pela 

Constituição da República”.

E prossegue a$rmando que “a segunda conclusão 
alcançada é a de que não é possível estabelecer uma 
regra prevendo as consequências de cada situação, já 
que não se sabe de antemão qual será o interesse mere-
cedor de tutela naquele caso especí$co.”

Vale a pena, ainda, transcrever partes do texto de-
dicadas aos três resultados práticos citados: 

“o primeiro resultado re�ete a hipótese mais comum em 

que se declara a nulidade de um negócio, desconstituindo-

-se os efeitos desde a sua origem; o segundo resultado que 

poderá decorrer da atividade hermenêutica é a declaração 

da nulidade do negócio jurídico, mantendo-se, porém, os 

efeitos até então produzidos”.

Encerrando o capítulo, a$ra que “o terceiro e úl-
timo possível resultado será a rejeição da declaração 
de nulidade, conservando o negócio jurídico em sua 
plena e$cácia”.

Ao quarto e último critério de ponderação foi de-
dicado o Capítulo III, por meio do qual o autor esta-
belece a relação entre o Tempo e o Direito. Pondera 
o autor no seguinte sentido: “se o tempo, no âmbito 
do direito penal, por exemplo, é capaz de extinguir a 
punibilidade de um crime hediondo, por que também 
não consolidaria uma situação decorrente de um ne-
gócio inválido?”

Nesse diapasão, nas páginas que se seguem, o lei-
tor é alertado para a existência de um confronto entre 
dois institutos de igual relevância: prescrição e nulida-
de. Ora, se o primeiro é responsável pela paz social e 
segurança jurídica, o segundo, por sua vez, resguarda 
qualquer violação a interesse de ordem pública. 

Depois de apresentar as quatro correntes envolven-
do a relação acima, e ressalvando as situações extra-
patrimoniais, conclui a obra a$rmando que o tempo 
também $gura como um relevante critério a ser consi-
derado pelo intérprete, quando da ponderação de inte-
resses e valores, a medida que funciona como elemen-
to de estabilização das relações jurídicas.

Em suma, debruçado no objeto central – a compa-
tibilidade entre o artigo 169 do Código Civil Brasileiro 
e a legalidade civil constitucional – o material consiste 
num trabalho instigante, produzido com base em ro-
busta doutrina, vasta jurisprudência e múltiplos exem-
plos práticos, que o elevam a uma categoria de mere-
cido destaque.

Nulidades Prescrevem? Uma perspectiva Funcional 
da Invalidade é uma daquelas obras que, ao $nal da 
última página, tem-se a convicção de ganho intelectu-
al, seja pela lucidez das inovações propostas pelo au-
tor, seja pelo rico e singular material que, certamente, 
amplia o conhecimento e aguça ainda mais a sede por 
novos saberes.

De fato, a publicação oferece contribuição ímpar 
para o mundo jurídico, especialmente no que diz res-
peito ao complexo estudo das nulidades frente à nova 
ordem constitucional, fortalecendo, a todo instante, a 
ideia de que não há para o julgador uma solução estan-
que e engessada, mas sim, a necessidade de uma inter-
pretação sistêmica do ordenamento e pormenorizada, 
diante das peculiaridades de cada caso concreto.
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Acabo de receber a Revista do TCMRJ que, como sem-
pre, contém excelentes artigos. Muito apreciei aquele refe-
rente à Cidade Olímpica, obra monumental que diaria-
mente vejo crescer, já que moro na Barra.

Espero que ela seja, de fato, um legado para o Rio após 
as competições. Muito temo que parte dessas obras virem 
“elefante branco”, em especial as de Deodoro.

Gen. Ex LUIZ GONZAGA SCHROEDER LESSA

Recebemos com muita satisfação, o exemplar da 
Revista do TCMRJ, desse respeitado Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro.

Agradecemos o envio e parabenizamos V. Exª pela rele-
vância do conteúdo ilustrado nas páginas da revista, o que 
vem demonstrar a seriedade e o compromisso que o TCM 
tem com o nosso País.

Temos certeza de que o Tribunal de Contas do Município 
do Rio de Janeiro vem desenvolvendo plenamente o seu im-
portante papel de proteção ao patrimônio público, neste 
complexo processo de preparação do Rio de Janeiro para 
sediar a Olimpíada de 2016.

Gostaríamos de ressaltar que a Revista do TCMRJ merece 
toda a nossa homenagem pelo seu compromisso e seriedade.

Externamos à V. Exª o nosso cordial, sincero e fraterno 
abraço, colocando o Sistema FAESP/SENAR-AR/SP à sua 
disposição.

FÁBIO DE SALLES MEIRELLES
Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do 

Estado de São Paulo

Com genuína satisfação em cumprimentá-lo, dirijo-me 
à Vossa Excelênciapara agradecer-lhe pela manifestação de 
apreço e gentileza com que me agraciou com o exemplar nº 
62 da Revista do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro que 
nesta edição, entre outros temas, trata sobre os preparativos 

para a Olimpíada de 2016, pauta muito atual e de grande 
relevância para a população do Rio de Janeiro.

Aproveito-me da oportunidade para manifestar-lhe, 
uma vez mais, minha estima e consideração.

Desembargador ANDRÉ FONTES
TRF-2º Região

Acuso recebimento de exemplar da Revista do TCMRJ 
nº 62 referente ao mês de setembro de 2015. Agradecemos 
pela gentileza e atenção e aproveito o ensejo para apresen-
tar meus cumprimentos, extensivos à equipe responsável 
pela edição do material que torna público parte do excelente 
trabalho desenvolvido por essa Corte de Contas.

Desejando que o TCMRJ seja cada vez mais reconhe-
cido pela sociedade como órgão de controle indispensável 
à melhoria da gestão pública e à defesa do interesse so-
cial, pelo seu trabalho no exercício do controle externo e 
na aplicação correta dos recursos públicos, reitero minha 
consideração.

Conselheiro WANDERLEY ÁVILA
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE/MG

Venho por meio deste, acusar o recebimento da Revista 
do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro nº 
62, setembro /2015, publicação de excelente qualidade e im-
prescindível para o acompanhamento da evolução do con-
trole externo brasileiro.

Aproveito o ensejo para agradecer a gentileza pela divulga-
ção e análise de meu livro intitulado “O Tribunal de Contas e o 
Controle de Políticas Públicas”, na última edição da revista, pela 
assessora jurídica Eliane Costa de Mello Alves, que sem sombra 
de dúvidas, servirá para dar ampla divulgação ao trabalho.

Sem mais para o momento, apresento votos de elevada 
estima e consideração.

Procurador RICARDO SCHNEIDER RODRIGUES
Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas

Cumpre-me agradecer à V. Exª a remessa do nº 62 da 
Revista do TCMRJ e relevar a qualidade técnica dos artigos 
nela inseridos.

Aceite, senhor Conselheiro Presidente, os meus melhores 
cumprimentos.

Conselheiro MIRA CRESPO
Tribunal de Contas de Portugal

Cartas
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