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Palavras do Presidente

THIERS MONTEBELLO

Presidente

O 
tema da presente edição da 
Revista do TCMRJ enfrenta um 
dos problemas de maior reper-
cussão na esfera do direito 
público, ao confrontar, de um 

lado, o poder de tributação do Estado e, de 
outro, os direitos fundamentais coletivos 
à educação, à saúde, à habitação, ao meio 
ambiente sadio, ao transporte, ao saneamento 
básico — condições imprescindíveis para 
assegurar a dignidade da pessoa humana, 
valor matriz do Texto Constitucional.

O Estado, com limites e garantias legais, 
exerce o poder de tributação, ao qual corres-
ponde um dever de prestação por parte dos 
indivíduos, estabelecendo-se uma relação 
jurídica entre o Estado tributante e o contri-
buinte. Por meio da cobrança de tributo, o 
Estado gera receita para fazer face às des-
pesas com a prestação de serviços públicos, 
cujo beneficiário final é a coletividade. 

O que se percebe nesta relação é um des-
contentamento crescente e acirrado por parte 
da sociedade, insatisfeita com os serviços 
que recebe do Poder Público.  As críticas se 
concentram no desequilíbrio entre alta carga 
tributária e baixa qualidade dos serviços pres-
tados, agravado pelo desperdício de recursos, 
penalizando notadamente a população de 
baixa renda, que depende exclusivamente da 
contrapartida estatal para sua sobrevivência.

Os grandes vilões desta insatisfação são 
os governos, nas três esferas de poder, e 
suas administrações, que se revelam, aos 
olhos da sociedade, incapazes, incompe-
tentes e ineficientes para gerir os recursos 
públicos. No Brasil, infelizmente, é notório 
o consenso de que serviço público é sinô-
nimo de mau serviço.

Os tribunais de contas atuam na 
relação entre governo e sociedade 
como representante desta, a fim de 
assegurar ao contribuinte o cumpri-
mento dos princípios constitucionais 
balizadores da administração pública, 
que, em síntese, visam a assegurar a 
legalidade, a impessoalidade, a mora-
lidade, a publicidade e a eficiência na 
aplicação do dinheiro público, garan-
tindo maior benefício ao menor custo.

 Uma visão moderna de controle 
público não se atém apenas ao exame 
formal das atividades administrativas, 
mas alarga seus horizontes de atu-
ação para satisfazer as demandas de 
uma sociedade cada vez mais intole-
rante com desmandos e desvios de 
recursos públicos. Os contribuintes 
exigem a devida conduta ética com o 
dinheiro público, resultados efetivos e 
mais econômicos dos investimentos, 
e atendimento eficiente e de qualidade 
às suas necessidades, aspirações 
que convergem, na essência, para o 
direito fundamental à boa adminis-
tração pública.
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amplas e abrangem desde a detecção de fraudes e des-
perdícios, até suporte para tomada de decisões e, ainda, 
mensuração e o aprimoramento do desempenho de pro-
gramas e políticas públicas. 

23... O consultor e instrutor José Osvaldo Glock faz uma 
análise do apoio que o sistema de controle interno pode dar 
aos tribunais de contas no exercício de sua missão institu-
cional, ponderando sobre as competências, responsabilidades 
e atribuições de cada um.

04... Entre os 30 países com as mais altas cargas tributárias 
do mundo, o Brasil está em último lugar no Índice de Retorno 
de Bem-Estar à Sociedade. Entre impostos, taxas, contribui-
ções e empréstimos compulsórios - os brasileiros pagam 
em torno de 90 tributos. Para que essa obrigação pare de 
ser percebida, por muitos, como desproporcional, e garantir 
a contrapartida do Estado, no provimento de bons serviços 
para todos, os tribunais de contas têm para si uma expressiva 
responsabilidade.

09... Aumento de impostos versus contenção de gastos 
públicos: este é um eterno dilema no equilíbrio das contas 
públicas, especialmente nos dias de hoje, no Brasil. Sobre 
isto dissertam o assessor especial de controle externo, Marcio 
Sergio Fernandes e o coordenador de auditoria e desenvolvi-
mento, Roberto Mauro Chapiro, ambos do TCMRJ.

14... Para o desembargador federal e doutor em Direito 
Público Marcus Abraham, este é o momento certo para se 
ponderar sobre a tributação no Brasil. Para ele, aos governos 
cabe uma “ampla, profunda e consistente” reforma no sistema 
tributário nacional, reavaliando a carga fiscal, propondo a 
redução da produção legislativa e implementando uma efe-
tiva diminuição das obrigações fiscais acessórias.evitar um 
colapso nas contas

MATÉRIA DE CAPA

18... O datamining, assim como diversos outros sis-
temas inteligentes têm sido utilizados como ferramentas 
para a melhoria de serviços públicos. Suas funções são 

CONTROLE: NOVAS TENDÊNCIAS

TRIBUNAIS EM AÇÃO

29... Visando acabar com a subjetividade e a pessoalidade 
na realização de pagamentos pela Administração Pública, 
voto do conselheiro do TCMRJ Felipe Puccioni, acolhido pelo 
plenário, envolve uma série de medidas que configuram em 
reforma estrutural no Município do Rio de Janeiro

31... A ociosidade dos bens públicos pode ser resolvida 
com a economia colaborativa, como sugere o Procurador do 
TCMRJ Pedro de Hollanda Dionísio.

34... Destaques protagonizados pelos tribunais de contas 
evidenciam seus esforços para acompanhar a dinâmica do 
País e as necessidades da sociedade.
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48... Os aplicativos cívicos vêm articulando a socie-
dade para novas formas de engajamento e participação 
cidadã, a um toque na tela. A criação desses novos 
canais de comunicação entre as pessoas e o Estado tem 
gerado uma mudança profunda de paradigma na atuação 
do controle social

CONTROLE SOCIAL

RIO DE JANEIRO

52... Um ano após a realização da Rio 2016, um 
dos maiores temores do carioca corre o risco de se 
transformar em realidade. Arenas e parques olímpicos 
subutilizados e instalações degradadas somam-se às 
dificuldades financeiras enfrentadas depois do fra-
casso na realização de parcerias público-privadas para 
a administração do tão prometido legado. 

61... Quem se lembra das sementes plantadas pelos 
atletas na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos? 
Pois bem, elas germinaram e se desenvolveram e estão 
prontas para formarem a prometida Floresta dos Atletas. 
As 12 mil mudas de espécies da Mata Atlântica estão em 
Silva Jardim (RJ) à espera do sinal verde da Prefeitura 
para poderem ser transportadas para Deodoro. 

63... Guardiã da Floresta dos Atletas, a empresa 
Biovert é o maior viveiro de mudas nativas do Estado 
e, mesmo não contratando com a administração do 
Município, presta inúmeros serviços para o bem da 
cidade.

EM PAUTA

   78...Registro

   90...Visitas

   94..Livros

64...O BATE-PAPO CARIOCA
desta edição traz o historiador entusiasmado com o Rio de 
Janeiro, Luiz Antônio Simas, que cria formas inusitadas para 
contar a história da cidade e, que, como todo bom carioca, não 
se permite a pessimismos.

68... NO ENSAIO FOTOGRÁFICO
As praias da Zona Oeste do Rio, vistas de cima, fascinam e 
remetem à música de Dorival Caymmi: “é bonito, é bonito”.

74... VALE A PENA LER DE NOVO
S
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O que nos é  
IMPOSTO
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“Impostos são o preço que pagamos pela civilização”, dizia o jurista 
americano Oliver Wendell Holmes. A arrecadação de tributos tem origem 
longínqua, acompanhou a evolução do homem, a criação das primei-
ras sociedades e o surgimento de líderes tribais, chefes guerreiros e 
políticos. Os textos mais remotos encontrados, da Suméria e do Egito 

antigos, relatam cobranças extorsivas e dificuldades de pagamento dos 
tributos. Especula-se que somente na Grécia, no surgimento da demo-
cracia, é que se instituiu a coleta feita pelo Estado, de forma organizada 
e tendo como premissa a conversão dos impostos para o bem comum.
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Em tese, os recursos arre-
cadados pelos governos 
são revertidos para inves-
timentos e custeio de 
bens e serviços a todos 

os cidadãos, como saúde, segurança 
e educação. Mas não há vinculação 
entre receitas de impostos e determi-
nada finalidade, diferente das taxas 
e contribuições de melhoria, que 
são destinadas a um fim específico. 
Embora a lei brasileira obrigue o 
Estado a reservar parcelas mínimas 
da arrecadação a certos serviços 
públicos, em especial nas áreas de 
educação e saúde, o pagamento de 
impostos não confere ao contribuinte 
garantia de contrapartida. 

Contrapartida esta muito sensível à 
percepção dos brasileiros, especial-
mente no momento de crise atual. 
Nas ruas e nas redes sociais, multi-
plicam-se os comentários negativos 
quanto à qualidade da prestação de 
serviços públicos, nas áreas mais 
fundamentais. Esta percepção é cor-
roborada pelo estudo divulgado pelo 
Instituto Brasileiro de Planejamento e 
Tributação (IBPT), que mostra que, 
entre os 30 países com as mais altas 
cargas tributárias do mundo, o Brasil 
está em último lugar no Índice de 
Retorno de Bem-Estar à Sociedade. O 
resultado foi elaborado a partir do cru-
zamento, em 2015, dos percentuais 
de impostos arrecadados em relação 
ao Produto Interno Bruto (PIB) com os 
Índices de Desenvolvimento Humano 
(IDH) das nações pesquisadas.

Impostos, taxas, contribuições de 
melhorias, empréstimos compulsó-
rios e contribuições especiais são, 
todos, espécies do gênero tributo 
aplicados no País. Os brasileiros 
pagam, ao todo, em torno de 90 
tributos, que compõem a 14ª carga 
tributária mais alta do mundo. Este 
ano, especula-se que a coleta de 
impostos alcance cerca de 33% do 
PIB, ou seja, de tudo o que for pro-
duzido no período. 

Em outro estudo, o IBPT mos-
trou que o contribuinte trabalhou 
cinco meses, em 2016, só para 
pagar impostos exigidos pelos 
governos federal, estadual e 
municipal. Segundo o levanta-
mento, o tempo que os brasileiros 
precisam trabalhar todos os 
anos para pagar impostos vem 
aumentando desde o início da 
década de 1990, quando o peso 
da carga tributária começou a 
ser estudado.

Para o presidente do IBPT, João 
Eloi Olenike, os aumentos de 
tributos direcionados ao con-
sumo vão na contramão do que 
é feito ao redor do mundo e pre-
judicam a população mais pobre. 
“Infelizmente, a política arrecada-
tória do governo atinge quem tem 
menor poder aquisitivo. Essa é 
uma tributação agressiva e pune 
quem tem menos condições finan-
ceiras”, critica Olenike.

Com um rombo de R$ 150 bilhões 
nas suas contas, o governo vem 
anunciando um pacote de aumento 
de impostos. O consenso na equipe 
econômica é de que, sem novos 
aumentos de tributos, as contas 
não fecham no ano que vem. No 
entanto, a opinião pública acena 
um esgotamento de sua capaci-
dade de arcar com mais aumentos 
de impostos e clama pelo corte de 
gastos para o equilíbrio das contas 
públicas. O governo, no entanto, 
alega que, apesar da promulgação 
da Emenda Constitucional n. 95, 
de dezembro do ano passado (que 
limita os gastos públicos por 20 
anos), sozinha, ela não terá efeito, 
e que outras medidas precisam 
ser tomadas. Sobre o dilema entre 
aumento de impostos e corte de 
gastos para solucionar as contas 
públicas, veja artigo neste bloco.

No Rio de Janeiro, o aumento 
de impostos também está nos 
planos da Prefeitura. Tramita na 

Tributos nossos de 
cada dia

Impostos

São a principal fonte de fi-
nanciamento dos serviços 
públicos e podem incidir 
sobre o patrimônio (como o 
IPTU e o IPVA), a renda (Im-
posto de Renda) e o consu-
mo (IPI, ICMS), mas não há 
uma destinação específica. 

Taxas

São valores cobrados por 
um serviço específico, como 
a taxa de coleta de lixo ou a 
taxa para se emitir documen-
tos. E, diferentemente do im-
posto, nunca pode ser cobra-
da em função da capacidade 
financeira do contribuinte.

Contribuições

Têm finalidade específica e 
não podem ser utilizadas li-
vremente pelos governos. 
Elas costumam ser cobradas 
quando há uma destinação 
específica, como o PIS e o 
PASEP, que são direciona-
dos a um fundo para traba-
lhadores de menor renda. A 
Contribuição Provisória sobre 
Movimentações Financeiras 
(CPMF) foi criada em 1997 
para arrecadar verbas desti-
nadas à saúde pública. 
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 “Somos chamados de contribuintes, mas não somos, na medida em 
que a contribuição é uma atividade voluntária e o imposto é imposto. 

Um americano chama a si mesmo de 
taxpayer, ou seja, financiador” – Mario 
Sérgio Cortella, filósofo brasileiro

“Uma nação que tente prosperar à 
base de impostos é como um ho-
mem com os pés num balde tentando 
levantar-se puxando a alça” – Winston 
Churchill, estadista britânico

“As obras públicas não são construídas 
com o poder miraculoso de uma vari-
nha mágica. São pagas com os fundos 
arrecadados dos cidadãos” Ludwig von 
Mises, economista austríaco

“A diferença entre a morte e os impostos é que a morte não piora cada 
vez que o Congresso se reúne” – Will Rodgers, comediante norte-ame-
ricano

“A coisa mais difícil de compreender neste mundo é o imposto de renda” 
– Albert Einstein, físico alemão 
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Câmara (até o fechamento desta 
edição) o projeto de reajuste da 
tabela de valores estimados dos 
imóveis, que serve como base 
de cálculo do Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU). 

Paralelamente, o TCMRJ está 
debruçado em outro projeto, o 
Atualiza Rio, realizando uma audi-
toria não programada, proposta 
pelo conselheiro Ivan Moreira. 
A equipe de auditores inves-
tiga a metodologia utilizada pela 
Secretaria Municipal de Fazenda, 
iniciada em 2014, para rever sua 
base de dados de cadastros de 
imóveis, promover novos lança-
mentos de IPTU, e verificar o que 
impulsionou um aumento de quase 
5% na arrecadação do tributo, 
de 2015 para 2016. É com base 
nessa atualização que o projeto em 
tramitação no Legislativo carioca 
prevê um aumento do imposto, a 
partir do ano que vem.

“A atualização dessas informações, 
inclusive com imagens georrefe-
renciadas, envolve mais de 320 mil 
endereços”, conta Diogo Marques, 
auditor de controle externo do 
TCMRJ, um dos integrantes do 
grupo que inspeciona o Atualiza 
Rio. “Entre os principais escopos 
desta auditoria, tivemos preo-
cupação em avaliar o impacto 
financeiro que terá a arrecadação 
municipal do imposto e da taxa de 
coleta de lixo”, explica Diogo.  

O IPTU é a segunda maior arre-
cadação de receita tributária na 
cidade. No ano passado, os R$ 2,32 
bilhões em guias do imposto pagas 
representaram 8,21% da receita 
total do Município. Acima dele, o 
Imposto Sobre Serviços, outro tri-
buto municipal, foi responsável pela 
arrecadação de mais de R$ 5,5 
bilhões, quase 20% da receita total 
naquele ano.

Por outro lado, na mira do TCMRJ, 
estão também as renúncias de 

receitas, que implicaram na 
redução de tributos e contribui-
ções na ordem de quase R$1,5 
bilhão, ou seja, cerca de 15% da 
arrecadação das receitas tribu-
tárias, de acordo com a análise 
técnica do TCMRJ sobre as contas 
de gestão do ano passado.

Esse tipo de fiscalização vem 
se acentuando entre as cortes 
de contas do País, sobretudo, 
a partir da resolução normativa 
da Associação dos Membros de 
Tribunais de Contas do Brasil 
(Atricon), aprovada no último 
encontro nacional dos TCs, em 
novembro de 2016.

Na apreciação das contas de 
gestão da prefeitura do Rio, o 
TCMRJ tem alertado sobre a neces-
sidade de haver uma metodologia 
para estudo, avaliação e acompa-
nhamento dos efeitos decorrentes 
da concessão de tais benefícios, 
sob a ótica da sociedade. 

No último parecer prévio emitido 
pelo Tribunal, o relatório ressalta 
a importância da “existência de 
elementos para a verificação da 
conveniência da manutenção dos 
benefícios em vigor, sua efeti-
vidade e nível de publicidade, 
para que a sociedade conheça 
os efeitos sociais da renúncia, e 
que o gestor público tenha infor-
mações suficientes para decisão 
de continuidade ou interrupção 
de benefícios, de acordo com sua 
efetividade socioeconômica”.

Para que a obrigação de entregar 
parte de seus recursos ao Estado 
deixe de ser percebida, por 
muitos, como desproporcional, 
e corresponder a dinâmica dos 
tributos à responsabilidade que 
cabe a cada cidadão na delegação 
ao Estado do provimento do bem 
comum, e, finalmente, garantir a 
sua efetiva entrega a todos, os tri-
bunais de contas têm para si uma 
expressiva responsabilidade. 

O que aconteceria 
se os impostos 
passassem a 

ser constituídos 
de doações 

voluntárias ao 
Tesouro?

Pois isso foi feito na prática, re-
centemente, na Noruega. Com 
a queda do preço do petróleo, o 
governo de centro-direita recor-
reu a uma redução de impostos 
para tentar estimular a econo-
mia. Políticos de oposição cri-
ticaram a medida dizendo que 
ela beneficiava os mais ricos 
e afetava os mais pobres. Ato 
contínuo, o governo implantou, 
no início de junho deste ano, um 
programa de "contribuições vo-
luntárias" ao Tesouro. 

“Se alguém considerar que o 
imposto cobrado está muito 
baixo terá a chance de pagar 
mais”, comentou o Ministro de 
Finanças norueguês, Siv Jen-
sen, ao lançar o programa.

Passado o primeiro mês de 
vigência, o programa norue-
guês de doações voluntárias 
arrecadou pouco mais de 1 mil 
e 300 euros entre os mais de 
5,3 milhões de pessoas que 
residem no país, um dos mais 
ricos do mundo.
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Um dos temas mais 
debatidos na atua-
lidade é a crise que 
o Brasil enfrenta. 
Divulgou-se recen-

temente que houve retração no 
Produto Interno Bruto (PIB) pelo 
segundo ano consecutivo, sendo 
apresentado o pior resultado 
da economia já registrado pelo 
IBGE. Em 2016, a economia teve 
retração de 3,6%. Tal fato con-
trasta com o ocorrido em 2010, 
ano em que a economia brasileira 
obteve o maior crescimento do 
PIB em 20 anos, de 7,5%.

A retração na economia concorreu 
diretamente para o empobrecimento 
da população. Segundo dados 
do IBGE, houve, no período, uma 
redução de 9,1% do PIB per capita.

Uma grande incógnita a solucionar é: 
como atingir o equilíbrio das contas 
públicas? Segundo o site oficial do 
governo (www.brasil.gov.br), só há 
duas formas de equilibrar as contas: 
ou se controla a despesa, ou se 
aumenta imposto. O governo, ao fazer 
alusão à aprovação da PEC 241(55) 
– Redução de Gastos Públicos –, 
acenou para a redução de despesas, 
alegando que a tributação alcançou 
seus níveis máximos. Se houvesse o 
aumento de tributos, isso oneraria as 
famílias e as empresas, atrasando a 
recuperação econômica.

O Brasil teve um déficit  de R$ 
170 bilhões em 2016, e uma 

Aumento de impostos versus 
contenção de gastos públicos: 

um dilema no equilíbrio das 
contas públicas

Márcio Sérgio Fernandes 
Assessor especial de controle 
externo do TCMRJ 

Roberto Mauro Chapiro  
Coordenador de Auditoria e Desenvolvi-
mento do TCMRJ

dívida pública que alcançou o 
montante de R$ 4,3 tr i lhões, ou 
seja, 70% do PIB. 

O déficit se dá em função da rea-
lização de gastos em montantes 
superiores aos recursos arreca-
dados. Por seu turno, o governo, 
que gasta mais do que arrecada, 
acaba por aumentar sua neces-
sidade de financiamento, tendo 
que buscar recursos junto a ter-
ceiros para fazer face às suas 
despesas. Essa necessidade é a 
grande responsável pelo aumento 
do endividamento público. Além 
disso, é certo que, quanto maior 
for a demanda por esses recursos, 
maior será a taxa de juros, visto 
que o juro é o preço que se paga 
ao detentor do capital para que o 
mesmo conceda seus recursos 
a título de empréstimos e finan-
ciamentos. Se a procura por 
esta “mercadoria” (o dinheiro) 
aumenta, o seu preço (juros) certa-
mente aumentará. Acrescente-se, 
ainda, que o aumento da dívida 
pública também é fator motivador 
da elevação nos juros, pois, ao 
dever mais, o governo passa a 
apresentar, na visão dos credores, 
maior risco de inadimplência 
(calote); e, quanto maior for este 
risco, maior será a taxa de juros, 
tornando o dinheiro mais caro.

Vale ressaltar que os recursos 
obtidos por meio de empréstimos e 
financiamentos para cobrir o déficit 

do presente deixam, como contra-
partida, dívidas a serem pagas no 
futuro. Como já mencionado, além 
do valor principal da dívida, ficam 
também os respectivos juros e 
encargos a serem pagos. Isto sig-
nifica dizer que orçamentos futuros 
já estarão comprometidos com o 
pagamento dessas dívidas, pois 
terão que reservar recursos para o 
seu pagamento. Tal comprometi-
mento faz com que sobrem menos 
recursos para a atuação do Estado 
nas suas diversas áreas, tais como 
educação, saúde, segurança, infra-
estrutura, transporte, entre inúmeras 
outras, que visam, em última aná-
lise, a atender o interesse público. 

Diante deste cenário, não restam 
dúvidas de que, para cessar o 
crescimento da dívida, é preciso 
retomar o equilíbrio das contas 
públicas, obrigando os gestores 
públicos a pensar sobre a melhor 
forma de se atingir este objetivo, 
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seja pelo aumento de impostos ou pelo 
corte de gastos.

Nesse sentido, verificou-se, em 2015, 
que o governo federal, a fim de aumentar 
a arrecadação tributária e alcançar o 
superavit primário, resolveu expandir a 
carga tributária. 

Em linhas gerais, podemos entender o 
superavit primário como o resultado 
positivo obtido através do confronto das 
receitas com as despesas do governo, 
excetuando-se os gastos com pagamento 
de juros, que não entram nessa conta. A 
obtenção de tal superavit é importante 
para garantir recursos que servirão ao 
pagamento dos juros da dívida pública e 
reduzir o endividamento do governo de 
médio e longo prazos. Em sentido oposto, 
o déficit primário – que seria o resultado 
negativo – evidenciaria que não teriam 
sobrado recursos para o pagamento dos 
juros, indicando que não há perspectiva 
de redução do valor da dívida.

Mas, de volta a 2015. Entre outros 
impostos, o governo elevou o IPI sobre 
os automóveis, retornando para as “alí-
quotas cheias”, com elevação de 3% para 
7%; e majorou a alíquota de IOF, de 1,5% 
para 3%, em empréstimos bancários para 
pessoas físicas. 

Parecia que todo o esforço acenava para 
um aumento ou recomposição da receita 
em níveis outrora alcançados; porém, a 
elevação de impostos reduziu os inves-
timentos e, em consequência disto, a 
arrecadação caiu. Este fenômeno já foi 
demonstrado pela teoria econômica, 
notadamente na Curva de Laffer, que 
ensina que a arrecadação tributária cai 
quando a taxa de impostos alcança um 
certo ponto suficiente para desestimular 
o empresário a produzir. 

Vale destacar que a Curva de Laffer se 
baseia na premissa de que, se a alíquota 
dos tributos fosse igual a 0%, nada seria 
arrecadado pelo governo. Nada seria 

Na prática, toda 

austeridade fica por 

conta do setor privado, 

o qual terá de reduzir 

seus investimentos 

e fazer demissões, 

apenas para continuar 

sustentando o déficit 
do setor público. Uma 

real austeridade para 

o governo ocorre 

tão somente quando 

este corta gastos sem 

elevar impostos.
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arrecadado, também, se a alíquota estabelecida 
fosse igual a 100%, pois, neste caso, não haveria 
estímulo para que o sujeito passivo da obrigação tri-
butária produzisse, visto que toda a riqueza por ele 
gerada seria integralmente destinada ao governo. 
Desta forma, a tese defendida neste estudo é de que 
há, no intervalo que vai de 0% a 100%, uma alíquota 
que propicia o ponto máximo da arrecadação e, no 
caso de aumento desta alíquota, a arrecadação, ao 
invés de aumentar, diminui. Contudo, não é tarefa 
simples encontrar o ponto máximo da curva, ou 
seja, encontrar a carga tributária ideal para maxi-
mizar a arrecadação. Estudiosos sugerem que este 
ponto de equilíbrio está, normalmente, compreen-
dido no intervalo que vai de 30% a 70%, variando de 
acordo com as peculiaridades de cada economia. 

Apenas como ilustração, a curva do quadro da página 
a seguir – que retrata um cenário hipotético – indica 
que o maior nível de arrecadação foi atingido com o 
uso de uma carga tributária que gira em torno de uma 
alíquota intermediária de 40% a 60%.

Os reflexos da crise econômica iniciada em 2014 
podem ser examinados sob a ótica da sobredita 
curva. Entre 2009 e 2013, houve desoneração 
do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI 
incidente sobre automóveis. O resultado, com a 
redução do IPI, embora pareça contraditório, gerou 
aumento na arrecadação oriunda do PIS/COFINS 
sobre a venda de automóveis, concorrendo direta-
mente para um saldo positivo nas receitas federais 
em torno de R$ 3,49 bilhões. 

Nos anos de 2014 e 2015, o Brasil arrecadou menos 
que nos anos anteriores (em valores atualizados pela 
inflação), embora tenha aumentado a carga tribu-
tária nesse mesmo período. Houve uma queda de 
5,62% na arrecadação de 2015 em comparação a 
2014. Parte-se da ilação de que o Brasil, antes da 
crise, estava em algum ponto antes do ponto ótimo 
da arrecadação e, com a chegada da crise, houve 
um deslocamento da própria curvatura, de modo 
que o aumento da carga tributária brasileira 
se tornou deletéria, e continuará a ser, caso 
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se insista, neste momento, em 
aumentar a tributação. 

Há um ponto de equilíbrio entre 
tributação e o Produto Interno 
Bruto – PIB, no qual a arrecadação 
financeira é maximizada. O reco-
nhecimento deste equilíbrio visa 
a assegurar a eficiência arreca-
datória do Estado, bem como a 
garantir o livre desenvolvimento 
da iniciativa privada, uma vez que 
dela depende o Estado para sua 
própria subsistência. 

Enxergando sob a ótica da redução 
de gastos públicos, a dívida bruta do 
setor público não financeiro aumentou 
de R$ 4,547 trilhões, em abril, para 
R$ 4,633 trilhões, em maio, conforme 
dados do Banco Central. Em relação 
ao PIB, a dívida subiu de 71,3% para 
72,5%, novo recorde na série iniciada 
em 2006. 

A veneração pelos gastos do 
governo não é identificada em 
apenas alguns partidos políticos. 
Muitos governantes, independente-
mente de suas ideologias, raramente 
fazem um ajuste do setor público; 
eles preferem delegar o ajuste ao 
setor privado, aumentando a tribu-
tação. Na prática, toda austeridade 
fica por conta do setor privado, o 
qual terá de reduzir seus investi-
mentos e fazer demissões, apenas 
para continuar sustentando o déficit 
do setor público. Uma real auste-
ridade para o governo ocorre tão 

somente quando este corta gastos 
sem elevar impostos.

A dívida da União chegou, em 2016, 
à casa de R$ 2,8 trilhões. Ao mesmo 
passo, os governos dos estados do 
Rio de Janeiro e do Rio Grande do 
Sul começaram a sentir a falta do 
dinheiro, ocasionando, entre outros 
fatores, o atraso no pagamento 

do funcionalismo. Quase 90% do 
orçamento da União estão sendo 
aplicados em despesas obrigató-
rias. Desta composição, temos a 
despesa com a previdência como 
um dos componentes mais rele-
vantes em termos absolutos, 
consumindo em torno de 55% da 
despesa total. Segundo o governo 
federal, a reforma da previdência 
é determinante para a retomada 
do crescimento. Por seu turno, a 
despesa que o Brasil deveria ter em 
investimento e infraestrutura beira a 
parca monta de 12% do PIB. 

Ainda que, em curto prazo, um 
aumento de gastos estatais esti-
mule o crescimento, no longo 
prazo, o aumento da carga tribu-
tária e o aumento da dívida, para 
fazer face a estes gastos, acabam 
dando termo a propulsores do 
crescimento econômico, entre eles 
o aumento da produtividade, a fle-

CURIOSIDADES

• A expressão “santo do pau oco” surgiu da 
tentativa de escapar da cobrança dos impos-
tos, na época do Império no Brasil. Para tal, 
os mineradores escondiam o ouro e as pe-
dras preciosas, que teriam que dar à Coroa, 
dentro de estátuas de santos católicos talha-
das em madeiras.

• O pau brasil foi o primeiro produto a sofrer 
a incidência de imposto nos tempos coloniais 
do País. Um quinto de sua extração deveria 
ser pago à Coroa Real.
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xibilidade do mercado de trabalho e 
a concorrência. 

O Estado brasileiro expandiu forte-
mente suas despesas em relação 
ao PIB ao longo dos anos. Para 
sustento desta máquina grande e 
em expansão, foi preciso impor à 
sociedade uma avassaladora tribu-
tação. Como as fontes tradicionais 
de tributação (renda, patrimônio e 
consumo) são limitadas, o governo 
buscou por mais bases tributárias 
capazes de aumentar sua função 
arrecadadora, criando impostos 
de baixa qualidade que inibem o 
crescimento de investimentos na 
economia, por exemplo: impostos 
que incidam sobre o faturamento 
das empresas e sobre folha de 
pagamento. A tributação excessiva 
na folha de pagamento desesti-
mula a expansão da empresa e a 
contratação de empregados, além 
de torná-la com baixa competi-
tividade em relação às empresas 

externas. Não se está aqui defen-
dendo a ideia de Estado mínimo, 
porém, não se pode negar que, no 
atual cenário, os gastos públicos 
e a intervenção do Estado na 
economia chegaram a patamares 
alarmantes. Todavia, há de se 
compreender que a sociedade, 
ao se confrontar com o problema 
da desigualdade social, clama 
ao poder público implementa-
ções de iniciativas que busquem 
melhorar a distribuição de renda 
e a geração de oportunidades, as 
quais, conjuntamente à função 
estabilizadora da economia, são 
as principais funções que o Estado 
desempenha, sendo igualmente  
justificadoras de sua existência.

Além disso, há de se considerar 
também que nem todo gasto público 
é vilão. Gastos públicos em infraes-
trutura são capazes de estimular o 
investimento privado e, por conse-
guinte, o crescimento econômico. 

Entretanto, pondera-se que o 
aumento do gasto público em 
infraestrutura requer majoração 
da receita tributária ou redução 
de despesas correntes. O último 
caso, nas condições atuais do 
País, parece ser o mais prudente, 
por meio da revisão crítica dos 
gastos da máquina e da imple-
mentação de reformas suficientes 
para se conseguir alocar recursos 
em tais investimentos. Alguns 
modelos econômicos observaram 
que, enquanto a tributação sobre 
a folha de pagamento reduz o 
trabalho e a tributação sobre o 
capital reduz o capital, a tributação 
sobre a produção reduz ambos: 
capital e trabalho. Por sua vez, os 
gastos públicos em infraestrutura 
aumentam tanto o capital quanto 
o trabalho. 
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O planejamento tribu-
tário é o conjunto 
de atos (que podem 
ser de natureza eco-
nômica, contábil, 

jurídica ou meramente operacional) 
realizados pelo contribuinte, pessoa 
física ou jurídica, para reduzir de 
maneira lícita e legítima, total ou par-
cialmente, o pagamento de tributos.

Ocorre que, muitas vezes, tais pro-
cedimentos ganham contornos de 
irregularidade, seja por afrontarem 
direta e expressamente alguma 
norma legal, seja por atentarem 
contra os fins por ela pretendidos, 
ou, ainda, por violarem indireta-
mente o seu fundamento, expresso 
por um princípio. Tais atos recebem 
a tradicional denominação pela dou-
trina de elisão fiscal quando lícitos 
e legítimos, e evasão fiscal quando 
ilícitos. Temos, ainda, uma “zona 
cinzenta” na distinção dos efetivos 
limites entre o que constitui a elisão 
lícita e a evasão ilícita, nem sempre 
de contornos claros e patentes.

A questão-chave neste tema está 
em equacionar duas situações apa-
rentemente conflitantes: a liberdade 
individual do contribuinte para orga-
nizar suas atividades econômicas 
versus o seu dever de cumprir as 
normas e obrigações tributárias1. 

Isto ocorre porque, de um lado, 
temos que reconhecer a autonomia 
conferida ao contribuinte para estru-
turar seus negócios e patrimônio, 
certos de que ninguém está obrigado 
a realizar tais operações da maneira 
mais onerosa em favor do Fisco; de 
outro lado, ressalvando-se os casos 
de procedimentos lícitos e legítimos, 
não podemos ignorar que algumas 
formas abusivas ou irregulares de 
planejamento fiscal ensejam a sub-
tração total ou parcial do pagamento 
de tributos pela violação – direta 
ou indireta – das normas tributá-
rias, cujas consequências, prima 
facie, podem ocasionar: evasão de 
receitas tributárias; enriquecimento 
indevido do contribuinte; vantagem 
econômica e violação da isonomia; 
desrespeito à capacidade contri-
butiva; não cumprimento do dever 
fundamental de pagar tributos.

Ética fiscal no 
planejamento 

tributárioMarcus Abraham

Desembargador federal no TRF2

Doutor em Direito Público – UERJ

Professor de Direito Financeiro e Tributário – UERJ

A questão-chave 
neste tema está 
em equacionar 
duas situações 
aparentemente 
conflitantes: a 
liberdade indi-
vidual do con-
tribuinte para 
organizar suas 
atividades eco-
nômicas versus 
o seu dever de 
cumprir as nor-
mas e obriga-
ções tributárias

1. ABRAHAM, Marcus. O planejamento tributário e o direito privado. São Paulo: Quartier Latin, 2007..
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Dentre estes citados efeitos 
decorrentes dos planejamentos 
tributários abusivos, sob a ótica 
da Administração Pública, um dos 
maiores danos é a redução de 
receitas dos cofres públicos, pre-
judicando a sociedade como um 
todo e o cidadão individualmente, 
por diminuir a arrecadação tributária 
e a disponibilidade de recursos 
financeiros destinados 
a satisfazer os inte-
resses coletivos.

Afinal, para 
realizar suas 
atividades e 
atender às 
demandas 

não é um direito absoluto e incon-
trastável, uma vez que possui 
limites na sua realização.

Atualmente, em tempos de neo-
constitucionalismo, em que os 
valores passam a ter preponde-
rância no ordenamento jurídico, 
é inegável reconhecer a preocu-
pação com a ética fiscal, o dever 
fundamental de pagar tributos 
e com o debate dos direitos 
humanos, sendo o Estado o guar-
dião dos direitos individuais e, em 
especial, da dignidade da pessoa 
humana, recolocando o cidadão 

no centro dos interesses 
sociais, assumindo o 

c o m p r o m i s s o 
de erradicar 
a pobreza e 
as desigual-
dades, sem 

descuidar da man-
tença do equilíbrio 
econômico e da 

prosperidade, tudo 
isso com o respeito 

das liberdades e garan-
tias individuais.

O dever fundamental de pagar 
tributos decorre dos deveres de soli-
dariedade previstos expressamente 
na Constituição Federal, assim 
como dos deveres correlatos aos 
respectivos direitos fundamentais, 
sobretudo pela realização da capa-
cidade contributiva, transcendendo 
a característica de mera obrigação 
para tornar-se a garantia da liber-
dade do cidadão, oferecendo ao 
Estado a melhor maneira de obter 
meios financeiros para atender às 
necessidades coletivas.

financeiros derivados do patrimônio 
da população, sendo a tributação a 
principal fonte de receitas públicas. 

O tributo, desde que arrecadado de 
maneira equitativa, justa e equili-
brada, permite ao Estado afiançar 
ao cidadão o acesso aos Direitos 

Humanos Fundamentais e Sociais 
previstos e garantidos em nossa 
Constituição Federal.  

Assim, embora se deva reconhecer 
que o contribuinte tem o direito de 
organizar sua vida – desde que o 
faça atendendo aos requisitos de 
licitude dos meios, anterioridade em 
relação ao fato gerador, inexistência 
de simulação e sem distorções ou 
agressões ao ordenamento –, este 

da socie-
dade, o 
E s t a d o 
n e c e s -
sita de 
recursos. 
Já houve 
é p o c a s 
em que 
se usava 
a força para 
obter os meios 
necessários para 
satisfazer à demanda 
estatal de dinheiro e 
bens. Conquistas, confiscos, 
cobranças extorsivas e até mesmo 
escravidão foram impostos por 
estados autoritários aos seus 
súditos e aos povos que a eles eram 
subjugados pelo poder da força e do 
domínio. Hoje, porém, esta forma 
de obtenção de recursos não se 
enquadra nos princípios do Estado 
de Direito. Ou o Estado obtém os 
meios necessários para cumprir 
suas funções através da exploração 
dos seus bens e rendas ou o faz 
através da arrecadação de recursos 
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Para enfrentar os planejamentos 
tributários considerados ilegais, 
ilegítimos ou abusivos, o Estado 
brasileiro se utiliza de mecanismos 
jurídicos conhecidos como normas 
antielisivas, cuja finalidade é permitir 
a aplicação eficaz das leis tributárias. 

As normas antielisivas são instru-
mentos legais criados para questionar 
e coibir a prática de atos, negócios 
ou procedimentos realizados no 
bojo de um planejamento tributário 
irregular ou ilegítimo feito pelo con-
tribuinte. Podem-se utilizar regras 
ou princípios jurídicos para este fim. 
Podem ser genéricas, empregando-
-se normas gerais que contenham 
expressões amplas, flexíveis e inde-
terminadas (porém determináveis), 
como “abuso de formas”, “fraude à 
lei” ou “falta de propósito mercantil”, 
ou utilizar técnicas sub-rogatórias, 
adicionando-se ao tipo específico 
uma regra genérica (por exemplo: 
“e congêneres” ou “da mesma natu-
reza” etc.). Não podemos deixar de 
mencionar a “norma geral antieli-
siva” prevista no parágrafo único do 
artigo 116 do CTN, introduzida pela 
Lei Complementar nº 104/2001. 
Outro método comumente adotado 
é o uso de presunções legais, sejam 
juris et de jure, sejam juris tantum, 
em que o legislador presume que, 
encoberto por um fato ostensivo, há 
um outro, oculto, de natureza evasiva 
(por exemplo: distribuição disfar-
çada de lucros; regras de preços de 
transferência etc.). Podem, ainda, 
ser aplicadas regras específicas ou 
pontuais, que visam atacar práticas 
concretas que já se consolidaram, 
denominadas, por Heleno Taveira 
Torres,2 de “normas de prevenção 
ou correção à elusão”. 

Nesta linha, podemos identificar dois 
métodos básicos no combate aos 
planejamentos fiscais indesejados: 
a) através da criação normativa, em 
que se busca utilizar tipos tributá-
rios fechados para proibir a prática 

No caso da criação normativa, 
através da utilização de tipos espe-
cíficos, ocorre o fenômeno do 
“excesso legal”, que acaba por 
criar um sistema tributário exces-
sivamente complexo e detalhado, 
deixando-se, sempre, ao final, 
brechas legais (loopholes) que per-
mitem ao contribuinte encontrar 
alternativas indesejadas pelo Fisco. 
Já no caso das presunções legais, 
em que o Fisco se socorre de fatos 
previamente conhecidos (por experi-
ência, por estatísticas ou pela prática 
negocial) para determinar anteci-
padamente a ocorrência de outros 
fatos, superam-se as dificuldades 
quanto às questões probatórias que 
normalmente impedem a ampla atu-
ação e efetividade do Fisco, porém, 
ainda que de forma reduzida, deixa-
-se margem para manipulações por 
parte do contribuinte, pelo uso de 
manobras financeiras, societárias ou 
jurídicas que podem ser camufladas 
através de simulações, abuso de 
direito ou de formas. 

Na identificação de planejamento tri-
butário abusivo ou ilegítimo, passível 
de sofrer uma desconsideração e 
respectiva requalificação a partir da 
aplicação de normas antielisivas, 
temos que identificar: i) o prévio e 
intencional estudo de viabilidade da 
operação a ser implementada, cuja 
aparência ostensiva oculte a sua ver-
dadeira finalidade; ii) que a sua forma 
irregular ou não usual seja passível 
de se subsumir a uma norma tribu-
tária menos onerosa do que aquela 
que normalmente seria aplicável se 
o planejamento não fosse levado a 
cabo; iii) que a escolha dos meios 
adotados tenha como razão exclu-
siva ou preponderante a vantagem 

2. TORRES, Heleno Taveira. Direito tributário e Direito privado: autonomia privada, simulação e elusão tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 276.

Aos governos, cabe 
a análise de uma 
ampla, profunda e 
consistente reforma 
no sistema tributário 
nacional, reavalian-
do a nossa carga 
fiscal, propondo a 
redução da pro-
dução legislativa 
e implementando 

uma efetiva diminui-
ção das obrigações 
fiscais acessórias. 

do planejamento ou através da ins-
tituição de presunções legais; b) 
através da interpretação normativa, 
em que se utilizam tipos abertos ou 
normas gerais. 
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fiscal pretendida; iv) que seja evi-
dente a dissintonia entre a hipótese 
de incidência aplicável e o resultado 
econômico obtido; v) que a forma 
adotada tenha uma aparente pro-
teção pelo ordenamento jurídico; vi) e 
que reste demonstrada a violação ao 
princípio da capacidade contributiva, 
da função social do ato ou negócio 
jurídico realizado, ausência de boa-fé 
objetiva e o descumprimento do 
dever fundamental de pagar tributos.

Mas, apesar dos mecanismos jurí-
dicos que podem ser utilizados 
pela Administração Tributária para 
combater os planejamentos tributá-
rios abusivos, fato é que estes nem 
sempre são eficazes para cumprir 
em sua plenitude o seu propósito.

Por isto, há que se ter em mente 
que, hodiernamente, a realização 
das atividades pelo contribuinte no 
cumprimento de suas obrigações 
tributárias devem atender aos pre-
ceitos da ética e da boa-fé fiscal, os 
quais possuem uma tríplice função: a 
hermenêutica-integrativa, para con-
duzir a interpretação dos atos e fatos 
jurídicos, preenchendo as lacunas 
normativas, especialmente quanto 
aos conceitos jurídicos indetermi-
nados ou tipos abertos; a instituidora 
de deveres jurídicos aos sujeitos de 
direito, no sentido de satisfazerem 
não apenas os seus interesses indi-
viduais, mas também os coletivos; 
a limitadora do exercício de direitos 
subjetivos, subordinando-os aos 
valores da justiça social.

Garantir o respeito do interesse 
público e o cumprimento do dever 
de pagar tributos sem ferir os direitos 
fundamentais do contribuinte, acei-
tando a sua liberdade e autonomia 
privada, combinando segurança jurí-
dica e legalidade com a utilização de 
uma metodologia de interpretação 

pluralística das normas tributárias 
e antielisivas, e fazer valer os prin-
cípios da igualdade, da capacidade 
contributiva, da solidariedade, da 
dignidade da pessoa humana, da 
função social da propriedade e 
dos contratos, da boa-fé, da etici-
dade e da moralidade dos atos e 
negócios jurídicos são todos impe-
rativos fundamentais para manter 
equilibrado e eficiente o sistema 
tributário nacional.

Devemos perceber que os tributos 
não são uma forma de penalidade 
ou uma exceção ao princípio da 
proteção à propriedade privada 
desprovidos de fundamentos jurí-
dicos e valores morais e éticos. Ao 
revés, há que se compreender que 
representam um dever necessário à 
manutenção da estabilidade social e 
o legítimo mecanismo que o Estado 
Democrático de Direito detém para 
garantir a conservação dos direitos 
humanos fundamentais do cidadão.

Assim, eventuais injustiças exis-
tentes nas normas tributárias não 
podem servir de fundamento para o 
seu descumprimento, sendo sempre 
possível encontrar a harmonia neces-
sária e o balanceamento suficiente no 

ordenamento jurídico para apaziguar 
os conflitos de interesses existentes, 
equilibrar os bens protegidos e fazer 
valer os objetivos estabelecidos na 
carta constitucional brasileira, que 
não são normas meramente pro-
gramáticas, mas, sim, desígnios a 
serem atingidos, na pretensão de se 
efetivar a verdadeira justiça.

Já é o momento de se meditar com 
maior ponderação sobre a tribu-
tação no Brasil. Aos governos, cabe 
a análise de uma ampla, profunda e 
consistente reforma no sistema tri-
butário nacional, reavaliando a nossa 
carga fiscal, propondo a redução da 
produção legislativa e implementando 
uma efetiva diminuição das obriga-
ções fiscais acessórias. Porém, mais 
do que isso, impõe-se seriedade 
no emprego dos fundos públicos, 
de forma transparente, racional e, 
sobretudo, responsável. Aos contri-
buintes cabe uma reflexão sobre o 
cumprimento dos seus deveres fun-
damentais, especialmente o de pagar 
tributos, analisando-o sob uma ótica 
dotada de ética, moral e boa-fé.
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Como melhorar os serviços 

públicos por meio de 

sistemas inteligentes
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Alguém que já tenha entrado em uma 
mega loja em promoção e se depa-
rado com uma alucinante variedade 
de roupas e acessórios consegue 
imaginar o tamanho do desafio de 

garimpar, associar e produzir conhecimento no meio 
da imensa massa de dados que é gerada pela tecno-
logia, ininterruptamente. Para se ter uma ideia, só nas 
principais redes sociais, no espaço de 60 segundos, 
3,3 milhões de “posts” são publicados, 29 milhões de 
mensagens são trocadas e 500 horas de vídeos são 
carregadas, segundo a consultoria Smart Insights.

O que isto tem a ver com o título desta matéria? Data 
mining, ou mineração de dados, tem sido utilizada 
para encontrar informações úteis dentre um enorme 
amontoado de dados digitais, a fim de prover ferra-
mentas para tomadas de decisões, não só no setor 

privado, mas também nas instituições públicas. 
Inicialmente, este método, que envolve técnicas de 
análise estatística, entre outras, vem sendo utilizado 
para detectar fraudes e desperdícios, mas suas pos-
sibilidades vêm se ampliando no sentido de tornar 
possível, por exemplo, a mensuração e o aprimo-
ramento do desempenho de programas e políticas. 
Além disso, o data mining tem sido cada vez mais 
citado como um importante instrumento nas áreas 
de segurança pública, saúde e educação, com apli-
cações para reduzir custos, aumentar a eficiência de 
serviços e dar suporte a pesquisas.

Marco Aurélio Loureiro, fundador e presidente do 
Instituto Loureiro de Desenvolvimento Humano, 
explica o data mining como um processo de gestão 
de informação que permite que os serviços públicos 
entendam melhor os seus dados. 
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— Ele investiga grandes 
volumes de dados e extrai cor-
relações escondidas entre eles, 
descobre padrões ocultos con-
sistentes ao longo do tempo e 
revela tendências de ameaças 
e oportunidades. A questão é 
que estamos imersos em um 
conjunto gigantesco de dados 
existentes e sendo gerados a 
cada segundo. É humanamente 
impossível analisar e entender 
todos eles sem ferramentas 
mentais e tecnológicas. Sem o 
data mining, as análises correm 
sempre o risco de serem 
superficiais, parciais e mais 

custosas do que o necessário 
– diz o professor.

Para Marco Aurélio, qualquer 
gestor precisa transformar dados 
em informação, e informação em 
conhecimento. Quanto mais conhe-
cimento sobre a estrutura que está 
sendo gerenciada, mais os toma-
dores de decisão conseguem ter 
uma visão ampla e profunda, capaz 
de embasar suas escolhas. 

— E, quando estamos falando de 
serviços públicos, existe espaço 
para aprimoramento nas mais 
variadas áreas. Tudo se resume ao 
quanto o gestor público conhece 
o que está sendo gerenciado. 
Quais são os padrões existentes 
no atendimento à saúde pública? 
Existe alguma tendência no apro-
veitamento escolar dos alunos 
na educação básica? Como se 
comportam os pagamentos dos 
impostos ao longo do tempo? 

Existe algum fator relevante 
ainda não conhecido que 

influencia essa questão? 
São questões que não 

podem ser respon-
didas com uma 

análise superficial 
dos números ou 
das pesquisas 
de opinião. 
Para que os 
padrões apa-
reçam, é 
necessár io 
um conjunto 
robusto de 

ferramentas matemáticas e de téc-
nicas de data mining. Tudo isso nas 
mãos de profissionais capacitados 
e capazes de traduzir este saber de 
forma que possa ser aproveitado 
na prática – observa Marco Aurélio. 

O professor considera, ainda, que 
os serviços públicos tendem a 
melhorar naturalmente quando 
existe conhecimento associado 
às ações. 

— Tomemos como exemplo um 
capitão de navio. Se ele conhece 
bem a sua embarcação e o mar, 
pode navegar até pelas águas mais 
turbulentas. Se for o contrário, cer-
tamente todos ali estão em perigo 
– compara o especialista. 

O data mining permite, ainda, a 
racionalização de recursos, dire-
cionamento de estudos e projetos, 

Marco Aurélio Loureiro

Data mining, ou 
mineração de dados, 

tem sido utilizada 
para encontrar 

informações úteis 
dentre um enorme 

amontoado de 
dados digitais, 
a fim de prover 

ferramentas 
para tomadas de 

decisões
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melhor atendimento às neces-
sidades da população e mais 
resultados em gerenciamento de 
crises, segundo Marco Aurélio. 

— Trazendo essa utilização para 
a cultura da gestão pública, o 
tomador de decisão tem nas mãos 
as condições para entender com 
mais profundidade os novos dados. 
Compreendendo o que passou, o 
que está acontecendo, e tendo uma 
visão do futuro, ajuda na decisão 
para empreender ações corretivas 
e preventivas. Com conhecimento, 
todos saem ganhando. Saber 
nunca é demais – conclui o pro-
fessor Marco Aurélio Loureiro.

Para a matemática Magda Lisboa, 
a Tecnologia da Informação e 
Comunicação é o grande trunfo 
que os gestores têm para ino-
vação e presteza na tomada de 
decisões do dia a dia e, também, 
em longo prazo.

No entanto, Magda alerta que a 
TIC só poderá ser efetiva se os 
problemas a serem resolvidos esti-
verem muito claros, assim como o 
propósito para suas soluções. 

— Muito importante é identificar 
se os desafios são problemas 
simples, complicados ou com-
plexos, e entender que, no caso 
dos problemas complexos, não 
temos respostas imediatas e 
devemos aprender com os des-
dobramentos até o desfecho 
esperado – pondera Magda.

Ela cita os sistemas inteli-
gentes apoiados nas soluções 
de georreferenciamento e 
soluções de colaboração e 

workflow, como exemplos de 
consolidação dos processos 
básicos de trabalho apoiados 
em ferramentas inteligentes.

À frente do projeto Nudge, que a 
prefeitura do Rio, em parceria com 
diferentes organizações interna-
cionais, vem desenvolvendo nos 
últimos dois anos, José Moulin 
Neto, presidente da Fundação João 
Goulart, explica:

— A ciência comportamental com-
prova que a grande maioria das 
decisões que tomamos no dia a dia 
são automáticas: não paramos 
para pensar. Usamos 
atalhos mentais (ou 
heurísticas) desen-
volvidos ao longo da 
vida. Estes atalhos 
mentais são muitas 
vezes compartilhados 
entre pessoas da 
mesma cultura, ou do 
mesmo estrato – diz o 
engenheiro.

José Moulin Neto 

Assim, o Nudge é um “empur-
rãozinho” que leva pessoas a 
mudarem, previsivelmente, seus 
hábitos ou comportamentos, 
beneficiando a si e à sociedade, 
como um todo, como explica 
Moulin Neto. Hoje, vários países e 
cidades criaram ou estão criando 
suas próprias unidades de ciência 
comportamental aplicada.

Os projetos Nudge, no caso da 
prefeitura do Rio, são conduzidos 
pelos próprios servidores em 
Grupos Transversais de Trabalho, 
os conhecidos GTTs. Alguns já 

foram concluídos, outros 
estão estruturados e 

prontos para a pes-
quisa, ou em testes 
controlados e rando-
mizados (RCTs). Eis 
alguns dos projetos 
e resultados obtidos:
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ENTREVISTA

O secretário municipal de Saúde, Mar-
co Antonio Mattos, explicou ao jorna-
lista Luciano Clemente, da Revista do 
TCMRJ, como novos sistemas podem 
ajudar na gestão de custos nos hospi-
tais do Rio e na melhoria do atendimen-
to à sociedade.

REVISTA DO TCMRJ : A Secretaria 
recentemente encerrou a primeira 
fase de implantação do APURASUS. 
Como funciona o sistema?

O mecanismo, desenvolvido pelo Pro-
grama Nacional de Gestão de Custos, 
do Ministério da Saúde, é um sistema 
de informação web que tem como 
objetivo auxiliar no processo de apu-
ração e gestão de custos de equipa-
mentos públicos. Além de prever o 
custo total de um hospital, o sistema 
possibilita conhecer o custo dos se-
tores e dos procedimentos realizados. 
Com base nessas informações, os 
gestores podem planejar mais suas 
ações e tomar medidas mais eficazes 

para a me lhor ia  do a tend imento. 
Es te  sof tware  será implantado, ini-
cialmente, em cinco unidades de saúde: 
os hospitais municipais Souza Aguiar, da 
Piedade e Jesus; o Instituto Municipal 
Philippe Pinel e o Hospital Maternidade 
Carmela Dutra. Outras sete unidades, 
que funcionam administradas por orga-
nizações sociais, também receberão o 
programa – hospitais municipais Pedro 
II, Albert Schweitzer, Rocha Faria, Ronal-
do Gazolla, Hospital da Mulher Mariska 
Ribeiro e Hospital Maternidade Maria 
Amélia Buarque de Hollanda. Nesta 
primeira fase, os gestores estão sendo 
treinados para a utilização do sistema.

REVISTA DO TCMRJ -  Que outros sis-
temas a Secretaria pretende implantar 
para facilitar a vida dos usuários?

 A Secretaria tem investido em meca-
nismos que ajudem na gestão das uni-
dades e dos serviços oferecidos, me-
lhorando a qualidade da assistência e a 
relação com os usuários, evitando tam-
bém demandas judiciais. No Hospital 
Municipal Lourenço Jorge, por exemplo, 

um projeto piloto foi implantado, por 
meio de um software, e tem apresen-
tado resultados positivos no controle e 
otimização das cirurgias realizadas na 
unidade. O aplicativo, semelhante ao 
que é utilizado em aeroportos, proces-
sa diferentes tipos de informações e 
organiza o mapa cirúrgico da unidade. 
Só nessa fase de testes, o programa 
permitiu o aumento no número de ci-
rurgias da ordem de 40%, com queda 
de suspensão desses procedimentos 
em torno de 45%. 

Além disto, a instalação do prontuário 
eletrônico em toda a rede de atenção 
básica é outra meta que alcançare-
mos até 2020.

• Reduzir os contribuintes que deixam dívidas com IPTU passarem do ano de vi-
gência;
• Reduzir o número de contribuintes que entram em dívida ativa de IPTU;
• Aumentar a adesão às inscrições no site da Secretaria Municipal de Educa-
ção, na primeira etapa da matrícula, a fim de reduzir as longas filas presenciais;
• Aplicações de Nudge para reduzir as reprovações por absenteísmo no 1º Ano 
do Ensino Fundamental;
• Reduzir o índice de desistência de pacientes ao tratamento da Tuberculose, 
uma das principais causas de letalidade, por esta doença, no Rio de Janeiro;
• Aumentar a assiduidade de idosos em espaços públicos para a prática de 
atividades físicas;
• Reduzir o bloqueio de cruzamentos por motoristas de veículos particulares e 
coletivos com uma solução não punitiva e de baixo custo;
• Aumentar a adesão ao portal Carioca Digital – de prestação de serviços da Prefei-
tura –, aumentando o acesso do cidadão a serviços da Prefeitura e diminuindo filas;
• Reduzir possíveis situações de risco a integridade física dos pedestres em 
torno do VLT – Veículo Leve sobre Trilhos.

• Uma carta ao fim do ano conseguiu arrecadar 200% a mais de IPTU em 
atraso do que a carta padrão;
• A melhor carta foi 60% mais efetiva que a carta padrão;
• Usando e-mails, aumentou-se em 57% a matrícula online;

• Usando cartas, o projeto piloto teve resultados insuficientes.  Um novo 
projeto Nudge será conduzido nesta área;
• Projeto em andamento em parceria com o Banco Mundial. Estão sendo 
utilizados um call center e uma cartilha explicativa e motivadora;
• Pesquisa (RCT) estruturada, mas ainda não iniciada. Serão abordados os 
formadores de opinião utilizando-se Whatsapp;
• Pesquisa (RCT) estruturada, mas ainda não iniciada. Serão utilizadas faixas,; 
pinturas em perspectiva no asfalto e temporizadores junto aos semáforos;
• Pesquisa (RCT) estruturada, mas ainda não iniciada. Serão utilizadas cartas;

• Pesquisa (RCT) estruturada, mas ainda não iniciada. Serão utilizados sinais 
luminosos com mensagens.

Nudge Resultados

Marco Antonio Mattos
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Tomando como base 
o disposto no inciso 
IV, do art. 74, da 
Constituição Federal, 
que inclui dentre 

as competências do Sistema de 
Controle Interno (SCI) a de: “Apoiar 
o controle externo no exercício 
de sua missão institucional”, os 
Tribunais de Contas estão cada vês 
mais imputando novas responsa-
bilidades à unidade que atua como 
órgão central do Sistema, sem con-
siderar que esta é apenas uma das 
competências do SCI.

No caso do Tribunal de Contas do 
Estado de Santa Catarina (TCE/
SC), por exemplo, isto fica bas-
tante evidenciado na Instrução 
Normativa TC n.0020/2015, a qual 
estabelece critérios para organi-
zação e apresentação da prestação 
de contas anual e normas relativas 

à remessa de dados, informações 
e demonstrativos por meio ele-
trônico. Mas a maior parte dos 
Tribunais de Contas tem baixado 
normas desta natureza.

Cabe ressalvar que, no caso do 
TCMRJ, a Deliberação n. 219, 
de 09 de novembro de 2015, 
que dispõe sobre a remessa de 
atos e documentos ao Tribunal 
de Contas do Município do Rio 
de Janeiro, se limita a apresentar 
o rol de documentos e as orien-
tações para a composição dos 
mesmos, sem destacar atribui-
ções ao órgão de controle interno 
dos jurisdicionados. 

A postura da maior parte dos 
Tribunais de Contas em relação ao 
apoio do controle interno ao con-
trole externo vem gerando algumas 
dúvidas, tais como:

a) Os Tribunais de Contas teriam 
competência para normatizar pro-
cedimentos (e criar obrigações) 
para as unidades de controle interno 
municipais e estaduais?

b) Com a edição destas normas, 
não estariam os Tribunais de Contas 
buscando transferir aos jurisdicio-
nados a execução de atividades que 
lhe competem?

Embora o art. 70 da Constituição 
Federal tenha aplicação direta ao 
âmbito da União, serve de refe-
rência, como regra geral, também 
aos estados, já que é traduzido para 
este âmbito nas respectivas consti-
tuições estaduais e igualmente aos 
municípios, neste caso, combinado 
com o art.31. Um aspecto impor-
tante é que o art. 70 insere no âmbito 
da fiscalização, além das questões 
contábeis, financeiras, orçamentá-

Controle Interno e o 
 apoio aos Tribunais de Contas 
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rias e patrimoniais, a fiscalização 
operacional, significando dizer 
que deve haver controle em qual-
quer operação executada na esfera 
pública, seja de caráter finalístico ou 
de apoio.

Por isso mesmo, determina que 
essa fiscalização seja exercida, além 
do controle externo, pelo Sistema de 
Controle Interno, e não por uma uni-
dade de controle interno. O que faz 
completo sentido, pois diante de sua 
limitação, por maior que fosse sua 
estrutura, uma única unidade central 
de controle não conseguiria efetiva-
mente controlar, no dia a dia, todas 
as operações da Instituição. 

As ações de fiscalização em 
âmbito interno, a que se referem os 
dispositivos legais mencionados, 
portanto, são de responsabilidade 
também do Sistema de Controle 
Interno, na forma de um autocontrole 
exercido por todas as unidades que 
respondem pelos diversos assuntos, 
segundo a sua natureza; sem 
prejuízo, naturalmente, dos controles 
centralizados, de responsabilidade 
do órgão central do sistema, 
como a Controladoria Interna (ou 
denominação equivalente), no caso 
de um município. 

Desta forma, ao incluir no âmbito da 
fiscalização a natureza operacional 
das instituições, essa ação de fis-
calização é expandida para todas as 
unidades, as quais possuem, efeti-
vamente, as condições de exercer 
os devidos controles, mediante ade-
quados controles administrativos de 
caráter preventivo, em geral estabe-
lecidos para mitigar riscos.

Depreende-se, então, que deve 
haver controle (por parte do con-
trole externo e do interno) sobre 
qualquer operação, seja ela rela-

cionada a atividades finalísticas 
ou de apoio. Também os objetivos 
do controle não ficam limitados à 
questão da legalidade dos atos; 
devem fiscalizar a busca da efici-
ência, eficácia e economicidade na 
gestão dos recursos públicos por 
parte dos órgãos e entidades sob 
sua supervisão. 

coordenado, concorrem para a 
obtenção de algum objetivo ou situ-
ação; o que se aplica ao SCI, onde 
o objetivo é o fortalecimento dos 
mecanismos de controle interno.

Assim, além dos conceitos con-
sagrados na doutrina, com uma 
conotação técnica também pode-se 
conceituar o Sistema de Controle 
Interno como sendo: um conjunto de 
procedimentos de controle especifi-
cados em instrumentos normativos 
próprios, executados no dia a dia ao 
longo da estrutura organizacional, 
visando salvaguardar os ativos, a 
busca da eficiência operacional, o 
cumprimento das normas legais e 
regulamentares e a exatidão e fide-
dignidade dos dados e informações.

A partir deste conceito, verifica-se 
que o controle interno de um muni-
cípio ou de qualquer órgão público 
não é exercido isoladamente por 
uma pessoa, ou mesmo por um 
departamento integrante da estru-
tura organizacional, mas sim, por 
todos aqueles que respondem pelas 
diversas operações, em especial os 
que têm funções de comando. 

Desta forma, não existe a figura do 
responsável pelo controle interno; 
todos são responsáveis, cada um 
em relação à sua área de atuação. 
Existe, sim, a figura do responsável 
pelo órgão central do Sistema de 
Controle Interno ou pela Unidade de 
Coordenação do Controle Interno 
– UCCI (Controladoria-Geral ou deno-
minação equivalente), formalmente 
constituída, a qual, por imposição 
legal, deverá assumir, também, o 
exercício de alguns controles rele-
vantes e desenvolver a atividade de 
auditoria interna. Motivo de não pro-
ceder a responsabilização a titular de 
Controle Interno, por atos da com-
petência de terceiros ou por não ter 

É preciso, portanto, repensar a 
questão do controle interno na 
Administração Pública. É neces-
sário visualizar o controle mais 
como um sistema e menos como 
atividade da competência de única 
unidade (Controladoria-Geral ou 
equivalente) e passar a considerar o 
SCI como um instrumento de apoio, 
que se soma às demais ações vol-
tadas à eficiência da gestão pública.

A adesão a esta proposta pode ser 
facilitada na medida em que for apli-
cado o próprio conceito de sistema, 
o qual, da forma mais simplifi-
cada, pode ser entendido como um 
conjunto de partes que, de modo 

É preciso, portanto, 
repensar a questão 
do controle interno 
na Administração 

Pública. É 
necessário 

visualizar o controle 
mais como um 

sistema e menos 
como atividade da 
competência de 
única unidade
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sido apurada eventual irregularidade, 
em avaliações feitas - em regra - por 
amostragem.Independentemente da 
denominação que lhe for atribuída 
(Controladoria Geral, UCCI, UCI, 
Auditoria Interna, etc.) o órgão cen-
tral do Sistema de Controle Interno é 
a unidade que detém a competência 
para responder pelo assunto no 
âmbito da instituição.

Havendo um órgão central, pres-
supõe-se a existência de órgãos 
setoriais (ou unidades executoras 
do SCI), residindo aí uma dife-
rença entre o que ocorre com a 
estrutura de controle da União e 
dos Estados com a realidade dos 
Municípios de menor porte, assim 
como, dos órgãos integrantes dos 
três Poderes dos Estados, vistos 
de forma isolada. Enquanto, na 
estrutura da União e dos Estados, 
as unidades integrantes do SCI 
são formalmente instituídas, nos 
Municípios pequenos deve haver, 
no mínimo, uma unidade na estru-
tura organizacional com, ao menos, 
um cargo devidamente formalizado, 
que atue como órgão central. Já as 
unidades executoras do sistema são 
as próprias unidades integrantes 
da estrutura organizacional, que 
assumem o dever de seguir as 
orientações atinentes ao SCI.. 

Contudo, nos municípios de grande 
porte, nada impede, se justificável, 
que os órgãos setoriais de controle 
sejam, também, formalmente insti-
tucionalizados, ficando geralmente 
subordinados a cada secretaria 
municipal e vinculados, tecnica-
mente, ao órgão central do SCI. A 
constituição oficial dessas unidades 
lhes assegura o status de “órgãos 
setoriais” do sistema, enquanto que, 
não havendo tal formalização, é tec-
nicamente mais adequado que as 

unidades sejam identificadas como 
“unidades executoras” do SCI.

No caso, o órgão central do 
Sistema de Controle Interno é a 
unidade constituída para, dentre 
outras competências, viabilizar 
a implementação e exercer a 
coordenação do Sistema, cuja 
operacionalização, através do 
exercício dos procedimentos de 
controle que forem estabele-
cidos, será exercida por todas 
as unidades integrantes da 
estrutura organizacional, como 
unidades executoras (ou seto-
riais) do Sistema.

Neste sentido, a responsabilidade 
básica dessa unidade central é a de 
promover e coordenar o funciona-
mento do Sistema, exercer alguns 
controles essenciais e, através 
da atividade de auditoria interna, 
avaliar a eficiência e eficácia dos 
demais controles, e, desta maneira, 
apoiar o controle externo no exer-
cício de sua missão institucional. 
Já a responsabilidade primária pelo 
exercício das atividades de con-
trole inerentes às suas atribuições 
recai sobre as diversas unidades da 
estrutura organizacional.

É necessário que não se confunda 
a expressão "apoiar o controle 
externo", originária do inciso IV, do 
art. 74 da CF, com "apoio às ativi-
dades de controle externo exercidas 
pelo Tribunal de Contas”, con-
forme consta em normas de alguns 
Tribunais de Contas.

A análise da base legal sobre a 
fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patri-
monial da União, dos estados e 
dos municípios, permite depre-
ender que esta atividade decorre 
da conjugação das ações de con-

trole externo e de controle interno. 
Portanto, não existe hierarquia entre 
os controles externo e interno, mas, 
sim, complementação.

Forçoso reconhecer que o controle 
externo, graças ao aparato jurídico 
que o cerca, é mais contundente 
que o interno, no tocante à parte 
cabível aos Tribunais de Contas, em 
decorrência do seu exercício das 
funções condenatória e sanciona-
tória. Já o controle interno possui 
a vantagem de ter contato mais 
próximo com o objeto controlado. 
Diferentemente do controle externo, 
assume um papel mais voltado para 
a gestão do que sobre a gestão; em 
especial, orienta suas ações para o 
exercício do controle preventivo de 
forma sistêmica. 

Não restam dúvidas de que a atri-
buição que ao controle interno foi 
designada pela Constituição Federal 
e pela legislação infraconstitucional, 
no sentido de "apoiar o controle 
externo no exercício de sua missão 
institucional" (diferente de "apoiar 
as atividades do controle externo 
exercidas pelo Tribunal de Contas"); 
aumenta a responsabilidade e dá 
maior força à atuação da unidade 
de controle interno. Mas, por outro 
lado, atribui-lhe um caráter fisca-
lizador, o que colide frontalmente 
com o enfoque de órgão de asses-
soramento da Administração.

Além das disposições constantes 
das constituições federal e estadual 
e demais legislação que trata do 
assunto, existem as normas relacio-
nadas à atuação do controle interno 
nas unidades jurisdicionada dos res-
pectivos Tribunais de Contas. Neste 
âmbito, porém, devem respeitar a 
autonomia constitucional assegu-
rada a cada município para legislar 
sobre assuntos de interesse local 
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(art. 30, I1 , da C.F.) - princípio a 
ser respeitado também no tocante 
à normatização do Sistema de 
Controle Interno. Invariavelmente 
esta legislação inclui, dentre as 
finalidades do controle interno, 
a de apoiar o controle externo no 
exercício de sua missão institu-
cional, especificando, a partir daí, 
as atividades a serem desenvol-
vidas neste sentido. 

Portanto, ao legislador municipal 
é que cabe dispor sobre o SCI do 
respectivo ente federado, é ele que 
detém a competência para definir 
a forma de funcionamento do pró-
prio Sistema e as atribuições de 
seu órgão executante, incluindo 
a maneira pela qual deve prestar 
o apoio ao controle externo. Esta 
competência fica bastante evi-
dente, já que a redação do art. 
31, da CF é concluída com a 
expressão: “...na forma da lei”, 
que, neste caso, é a lei municipal.

Da pesquisa a inúmeras leis muni-
cipais sobre o respectivo Sistema 
de Controle Interno, verifica-se que 
a grande maioria tipifica adequa-
damente a forma como se dará o 
apoio ao controle externo e a res-
ponsabilidade da unidade que atua 
como órgão central do Sistema em 
relação a isso. Mas além dessas 
atividades específicas, esta unidade 
desempenha o papel de órgão de 
coordenação e monitoramento do 
Sistema de Controle Interno, asse-
gurando-lhe eficácia, o que já é, 
talvez, a melhor maneira de apoiar o 
controle externo no exercício de sua 
missão institucional. Isto porque, 
uma vez inseridos nos processos 
os necessários controles preven-
tivos sobre os atos de gestão, o 

foco da fiscalização externa pode 
ser direcionado a outros patamares.

Ainda em relação aos municípios, 
o art. 31 da C.F. não confere aos 
Tribunais de Contas a titulari-
dade do controle externo - que é 
da Câmara de Vereadores; nem a 
atribuição de editar ato normativo 
que defina a forma de se instituir, 
organizar e funcionar dos órgãos 
de controle interno.

Fica evidente, pois, que o apoio 
do controle interno será prestado 
ao titular do Controle Externo, ou 
seja, no caso dos municípios, as 
câmaras municipais e, desta forma, 
apenas o titular do Poder Legislativo 
dispõe de capacidade originária 
para ditar normas sobre a matéria 
em comento, pois ele é o órgão 
competente para tanto. 

Daí, também ser questionável a 
eficácia de normas dos Tribunais 
de Contas, principalmente estabe-
lecidas através de resoluções que 
estabelecem competências para 
os órgãos de controle interno, com 
disposições destinadas a dar sus-
tentação às suas exigências, em 
especial que tratam das informações 
a serem juntadas às prestações de 
contas anuais. Disposições do tipo:

"Art. xx. Em apoio ao controle 
externo, os órgãos de con-
trole interno devem:

(...)"

É pertinente, no entanto, que os 
Tribunais de Contas estabeleçam 
algumas orientações de caráter 
operacional, para padronizar a orga-
nização e forma de apresentação 
das prestações de contas e definir 
o tipo de informações que deverão 

ser incluídas nos relatórios. Logo, 
estas não servem de amparo para 
que sejam estabelecidas atividades, 
extensão de exames e outras obri-
gações a cumprir, pelos órgãos 
de controle interno dos jurisdi-
cionados. Exames estes que, em 
princípio, devem ser executados 
rotineiramente pelas unidades téc-
nicas do próprio Tribunal, visando 
à emissão de parecer prévio sobre 
contas anuais, em auxilio ao Poder 
Legislativo, no exercício do con-
trole externo.

Outro aspecto que se tem constatado 
é que, ao estabelecer estas obriga-
ções, muitas vezes o tribunal tem se 
fixado em parâmetros inerentes ao 
estado ou a municípios de grande 
porte, olvidando a real capacidade 
de estruturação das unidades de 
controle interno na grande maioria 
dos municípios, de reconhecidas 
limitações. Ignorar esta questão é 
afrontar o princípio da razoabilidade, 
bem como o do almejado equilíbrio 
do custo-benefício na adoção de 
medidas administrativas - inclusive 
no tocante à extensão de controles 
a serem praticados.

Neste contexto, ao invés de centrar 
a atenção no órgão central de con-
trole interno dos jurisdicionados, 
imponde-lhes cada vez mais atri-
buições e responsabilidades, 
poderiam os Tribunais de Contas 
passar a exigir dos gestores, com 
maior ênfase, a institucionalização 
de um efetivo Sistema de Controle 
Interno, na forma que já foi apre-
sentada no item 2, onde a unidade 
central é apenas um dos compo-
nentes do Sistema.

Se a lei local e respectivo ato de 
regulamentação definir com cla-

1.  Art. 30. Compete aos Municípios: I - legislar sobre assuntos de interesse local; (...).
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reza a forma de funcionamento 
do sistema, assim como, o papel 
do órgão central e das unidades 
executoras dos controles, não há 
porque exigir do órgão de controle 
interno a realização de atividades 
que vão além de suas condições 
e competências. São as próprias 
unidades executoras, as quais 
detêm o conhecimento da legis-
lação e dos processos, que devem 
exercer os controles administra-
tivos necessários. 

A inversão desta ordem é preju-
dicial à instituição, simplesmente 
pelo fato de não existir forma de 
se executar um adequado controle 
preventivo em todas as atividades 
relevantes de forma centralizada, 
por maior que seja a estrutura 
do órgão central de controle. 
Outrossim, esta prática provoca 
diluição de responsabilidades e a 
perda da independência do órgão 
de controle interno para o exercício 
da atividade de auditoria interna, 
esta sim de sua competência, a 
ser exercida com independência 
e segundo planejamento anual 
próprio; nos limites dos recursos 
humanos disponíveis e/ou con-
forme as circunstâncias exigirem. 
Também não cabe aos Tribunais 
de Contas determinar às unidades 
de controle interno a progra-
mação de auditorias para atender 
aos fins que são dele próprio, já 
que a legislação não o autoriza a 
repassar a terceiros sua compe-
tência constitucional de realizar as 
auditorias, precisas às suas finali-
dades institucionais.

Além da questão legal, essas 
normas dos Tribunais de Contas, 
ao criar competências que só 
poderiam se dar por meio de Lei, 
impõem aos jurisdicionados um 
aumento de despesas, diante da 

ampliação de atribuições das 
unidades de controle interno, 
pela consequente necessidade 
de contratação de mais profis-
sionais. Não se pode ignorar, 
em especial no caso dos muni-
cípios, a grande dificuldade 
que já existe para a nomeação 
e manutenção de profissio-
nais para exercerem atividades 
nestas unidades, considerando 
o infindável aumento do nível 
de atribuições e de responsabi-
lidades que lhes são impostas.

As competências, responsabili-
dades e atribuições das unidades 
de controle interno, tanto as que 
atuam como órgão central ou 
como unidades executoras (ou 
setoriais) do Sistema de Controle 
Interno, são estabelecidas na 
legislação local. As obrigações e 
a forma de funcionar do SCI, com 
os respectivos procedimentos, são 
detalhadas nos atos de regulamen-
tação da lei local, inclusive quanto 
ao que deve ser executado em 
apoio ao controle externo.   

Obviamente, essa legislação deve 
incorporar disposições constitu-
cionais, da Lei Complementar nº 
101/2000 e legislação federal apli-
cável, atinentes ao controle interno, 
assim como pode fazê-lo (embora 
nada obrigue a que seja assim) em 
relação à Lei Orgânica e Resoluções 
do respectivo Tribunal de Contas.

No que se refere, especificamente, 
à prestação de contas anual, que 
em geral é o principal objetivo 
das normas dos Tribunais aqui 
comentadas, destaca-se que as 
regras relacionadas às unidades 
de controle interno, constantes 
das Leis Orgânicas dos Tribunais, 
normalmente se restringem ao 
encaminhamento da prestação de 
contas anual de governo. Neste 
caso, estabelecendo “... critérios 
para a organização e apresentação 
da prestação de contas anual...” 
e detalhando “...o conteúdo dos 
relatórios e demais demonstrativos 
indispensáveis à sua formali-
zação...”. Na expressão “conteúdo 
dos relatórios” obviamente deve ser 
entendido como sendo somente o 
tipo de informação a ser prestada. A 
definição da abrangência e extensão 
dos exames necessários para gerar 
a informação já se caracterizaria 

CONCLUSÃO

Diante da análise, pode-se opinar 
sobre os questionamentos 
apresentados no item 1, nos 
seguintes termos:

a) Os Tribunais de Contas teriam 
competência para normatizar proce-
dimentos (e criar obrigações) para 
as unidades de Controle Interno 
Municipal e Estadual?
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como ingerência indevida a Corte de 
Contas sobre os jurisdicionados.

b) Com a edição dessas normas, 
não estariam os Tribunais de Contas 
buscando transferir aos jurisdicio-
nados a execução de atividades que 
lhe competem?

Nada impede que as normas dos 
Tribunais de Contas contenham 
matérias que se coadunam com as 
responsabilidades e competências 
do Sistema de Controle Interno, em 
regra previstas na legislação local 
e que, por conseguinte, devem ser 
objeto de acompanhamento pelo 
órgão central do sistema, de forma 
a assegurar fiscalização sobre elas. 
Basicamente são matérias contem-
pladas como da abrangência do SCI 
nas disposições constitucionais, 
na Lei de Responsabilidade Fiscal 
(art.59) e na legislação municipal.

O que merece melhor avaliação são 
as regras para a composição do 
conteúdo dos chamados "Relatório 
do Órgão de Controle Interno sobre 
a Prestação de Contas de Gestão", a 
ser elaborado pelos órgãos centrais 
do SCI de todos os municípios, na 
grande maioria dos quais, de estru-
tura reduzida, muitas vezes limitada 
a apenas uma pessoa. Em vários 
casos, algumas atividades a serem 
desenvolvidas para poder prestar 
essas informações são de compe-
tência do próprio Tribunal de Contas, 
de execução através de inspeções, 
auditorias e fiscalizações, conforme 
estabelecido na sua lei orgânica.

A despeito de o mandamento cons-
titucional prever que o Sistema 
de Controle Interno, entre as suas 
finalidades, deve apoiar o controle 
externo no exercício de sua missão 
institucional, é evidente que isso 
não significa que a Corte de Contas 

possa passar a outrem as próprias 
competências de controle externo, 
estabelecidas na Carta Magna e na 
legislação infraconstitucional; em 
face do princípio da legalidade ínsito 
no art. 37, caput, da C. F.

Neste caso, consoante o raciocínio 
desenvolvido ao longo deste estudo, 
pode-se dizer que, se apresentar 
exigências que vão além de sua 
competência e criar obrigações que, 
na forma como forem redigidas, 
demandem as unidades de controle 
interno a executar exame de 100% 
das operações ou situações vincu-
ladas a certas matérias, o Tribunal 
de Contas estaria, de certa forma, 
transferindo atividades de sua com-
petência legal.

Destaque-se, também, que essas 
atividades, quando impostas ao 
órgão central do Sistema de Controle 
Interno, afrontam o princípio básico 
do controle interno da segregação 
das funções, pois em diversos 
casos se requer a função executiva, 
o que incompatibiliza a participação 
de quem tem o encargo de fisca-
lizar; ou ainda, envolvem atribuições 
ou competências que legalmente 
foram atribuídos a outros órgãos ou 
entidades da instituição.

Evidencia-se, neste caso, a ausência 
de uma visão sistêmica do controle 
interno, deixando a impressão de 
que apenas um órgão da estrutura 
deveria responder por todos os con-
troles necessários; condição que 
demandaria uma superestrutura e 
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conhecimentos aprofundados sobre 
toda a diversidade de matérias tra-
tadas na Administração Pública - o 
que, obviamente, é impossível.

Parece-nos que ao invés de os 
Tribunais de Contas se valerem 
da expressão "apoio ao controle 
externo", para direcionar a exe-
cução de suas ações às unidades 
de controle interno e impor-lhes 
obrigações outras que não as que a 
legislação aplicável prevê; poderia 
ser mais incisivo em demonstrar 
aos Administradores ser motivo de 
agravamento de sua responsabili-
dade por eventuais impropriedades 
encontradas nas respectivas 
contas, a sua negligência em estru-
turar e operacionalizar eficiente 
Sistema de Controle Interno, como 
instrumento assecuratório de con-
tínua avaliação da gestão pública.

Neste artigo estão sendo apre-
sentadas as inúmeras vantagens 
desta alternativa, que culmina com 
o fortalecimento dos controles nas 
instituições públicas, aspecto que 
deve ser o objetivo comum dos 
controles interno e externo.

José Osvaldo Glock
Controle Interno e o apoio aos 
Tribunais de Contas
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Ordem cronológica de 
PAGAMENTOS

O 
Tribunal de Contas do Município 
do Rio de Janeiro, em sessão ple-
nária do dia 06 de julho, decidiu, 
por unanimidade, nos termos do 
voto proferido por mim [conse-

lheiro Felipe Puccioni], pela adoção de medidas 
que envolvem uma verdadeira reforma estrutural 
na Administração Pública do município do Rio 
de Janeiro – que tem um orçamento público esti-
mado para 2017 de 29 bilhões de reais – visando 
acabar com a subjetividade e a pessoalidade na 
realização de pagamentos pela Administração 

Pública. Esta decisão vai ao encontro da 
orientação da Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), especi-
ficada no Anexo Único da Resolução ATRICON 
nº 8/2014, sobre a necessidade das cortes de 
contas controlarem o cumprimento do artigo 5º 
da Lei de Licitações.

A partir de uma representação, o TCMRJ verificou 
que a ordem cronológica de pagamento na cidade 
do Rio de Janeiro era feita segundo a liquidação 
e, não, segundo a exigibilidade (momento que 
nasce para o credor o direito de receber da admi-
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nistração seu pagamento) do 
crédito, conforme fixa o artigo 5º 
da Lei 8.666/93. Isto gerava uma 
grande margem de manobra para 
o gestor público decidir o que era 
enviado à liquidação ou não, che-
gando ao absurdo de casos como 
o da aludida representação em 
que o contratado prestou devida-
mente o serviço em 2008 e, até 
o momento, não teve sequer a 
despesa referente ao seu crédito 
liquidada. Ou seja, entre a entrega 
do produto, obra ou serviço e 
a liquidação, a administração 
pública municipal agia livremente, 
o que desvirtuava o espírito de 
objetividade fixado pelo art. 5º da 
Lei de Licitações.

Esta conduta infringia diretamente 
princípios como o da moralidade, 
da impessoalidade e da boa-fé 
objetiva, além de ser contrária ao 
disposto no art. 5º da Lei federal 
nº 8.666 (ordem cronológica de 
pagamentos segundo a exigibili-
dade). O tema é tão sério que o 
artigo 92 da referida lei carac-
terizou como conduta típica 
criminal a quebra da ordem 
cronológica de pagamentos con-
forme a exigibilidade do crédito. 
Ainda, não havia no Município 
qualquer prazo razoável definido 
para se liquidar obras, serviços 
ou produtos a partir da entrega 
ou prestação.

Diante da situação, o plenário 
do TCMRJ determinou que a 
Prefeitura do Rio de Janeiro regu-
lamentasse, no prazo de 60 dias, 
o art. 5º da Lei de Licitações, com 
vistas à observância da ordem 

cronológica de pagamentos 
segundo a exigibilidade das obri-
gações. Determinou, ainda, que 
a Prefeitura, a Câmara Municipal 
e o próprio Tribunal implemen-
tassem as regras, no âmbito de 
suas próprias esferas administra-
tivas, dentro do prazo de 90 dias, 
contados da regulamentação 
mencionada anteriormente, e que 
dessem ampla divulgação das 
diversas ordens cronológicas e 
das respectivas listas de credores 
por meio de sistema informati-
zado, em atenção à Lei federal nº 
12.527/11 (Lei da Transparência).

Essa decisão da corte de contas 
carioca visa a evitar manobras 
que possibilitem ações pessoais, 
com a definição de parâmetros 
objetivos de pagamento con-
forme o artigo 5º da Lei 8.666/93, 
garantindo às empresas contra-
tadas pelo Município redução de 
riscos e aumento de confiança 
nas relações jurídicas firmadas 
com a administração municipal, 
conforme princípio da boa-fé 
objetiva, gerando, consequente-
mente, melhores preços ofertados 
à Cidade Maravilhosa.

Felipe Galvão Puccioni

Conselheiro do TCMRJ
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ECONOMIA COLABORATIVA  

e ociosidade dos bens públicos

O Estado brasileiro é proprietário de 
numerosos bens não destinados 
a qualquer função econômica. 
Somente a União possui mais de 
18 mil imóveis desocupados. A ine-

ficiência na exploração do patrimônio público não 

decorre apenas da ociosidade, mas também da 

subutilização. É o caso de imóveis públicos que são 

aproveitados apenas para a realização de eventos; 

veículos oficiais que ficam parados a maior parte do 

tempo; e escolas e universidades públicas que fun-
cionam somente durante o ano letivo.

Ao mesmo tempo, é sabido que o Poder Público 
despende vultosos recursos na aquisição e locação 
de diversos bens. De acordo com estudos divul-
gados pela Associação Contas Abertas, nos últimos 
anos, a União tem desembolsado uma média anual 
de quase dois bilhões de reais apenas em aluguéis 
de imóveis. Com veículos, o gasto é semelhante: 1,6 
bilhão de reais, somente em 2016.
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Como resolver essa contradição 
entre a ociosidade do amplo patri-
mônio público e a permanente 
necessidade da Administração em 
adquirir e alugar bens?

Uma abordagem que promete ser 
útil ao Poder Público para atenuar 
o problema vem com a economia 
colaborativa. Trata-se de modelo 
de organização econômica que tem 
por objetivo aumentar a eficiência 
da exploração de bens de con-
sumo e serviços por meio de seu 
compartilhamento, o que somente 
é possível mediante a assistência 
de uma estrutura tecnológica de 
conexão entre consumidores e 
fornecedores. A abordagem é lar-
gamente utilizada no mundo dos 
negócios, por pequenas e grandes 
empresas de tecnologia, como a 
Über e Airbnb.

Ora, o Estado também pode se 
valer da economia colaborativa 
para racionalizar a gestão de 
seus bens.

Uma ideia é a criação de plata-
forma tecnológica em que seriam 
inventariados os bens públicos 
ociosos. Diante desta informação, 
outros órgãos ou entidades da 
Administração poderiam requerê-
-los para suprir suas demandas, 
sem que seja necessário adquirí-
-los ou alugá-los de particulares.

A plataforma poderia envolver um 
único ente federativo ou, preferen-
cialmente, vários deles, de modo a 
aumentar o número de opções e de 
interessados. A contrapartida, por 
sua vez, viria pelo pagamento de 
remuneração, pela utilização de um 

sistema de créditos ou por meio de 
simples agradecimento público à 
entidade colaboradora.

Os usuários poderiam avaliar a 
qualidade do bem público utilizado 
e especificar problemas. Tais ava-
liações serviriam de critério para 
seu futuro emprego por outras 
entidades estatais, bem como para 
identificação e conserto de falhas 
pelo proprietário.

Além das óbvias vantagens eco-
nômicas, o recurso do Estado à 
economia compartilhada pode gerar 
outros tipos de benefícios, como a 
redução do déficit habitacional, por 
meio da oferta de imóveis públicos 
desocupados ou subutilizados para 
pessoas desabrigadas, e a redução 
do consumo de bens poluentes.

O compartilhamento é, enfim, meca-
nismo eficiente de gestão de ativos 
escassos e, diante dos benefícios 
gerados, merece ser aproveitado 
pelo Estado para reduzir a ociosi-
dade de seus bens.

Uma ideia é 

a criação de 

plataforma 

tecnológica 

em que seriam 

inventariados os 

bens públicos 

ociosos. Diante 

desta informação, 

outros órgãos 

ou entidades da 

Administração 

poderiam requerê-

los para suprir 

suas demandas, 

sem que seja 

necessário 

adquirí-los ou 

alugá-los de 

particulares.

Pedro de Hollanda Dionisio

Procurador do TCMRJ
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IBGE ajuda fiscalização em 
EDUCAÇÃO

Os tribunais de contas 
do País solicitaram 
ao Instituto Brasileiro 
de Geografia e 
Estatística (IBGE) a 

realização de estimativas populacio-
nais dos municípios, segundo faixas 
etárias detalhadas, para atender as 
especificidades dos indicadores 
das metas do Plano Nacional de 
Educação (PNE). De acordo com 
o vice-presidente do Instituto Rui 
Barbosa e conselheiro do TC do 
Rio Grande do Sul, Cezar Miola, 
as informações são necessárias 
para que os gestores públicos e os 
órgãos de controle possam balizar 
suas ações através de parâmetros 
oficiais seguros e padronizados. 
“A concretização dos planos edu-
cacionais poderá gerar a efetiva e 
duradoura transformação da rea-
lidade brasileira. Para tanto, são 
necessárias ações consistentes de 
monitoramento e de controle, con-
texto no qual a confiabilidade dos 

dados é um pressuposto funda-
mental”, disse Miola. 

Os dados devem ser utilizados pelos 
órgãos de controle no sistema infor-
matizado de acompanhamento da 
execução dos planos de educação 
que irá subsidiar as ações fiscaliza-
tórias. Para verificar a quantidade de 
crianças de 4 e 5 anos fora da escola, 
por exemplo, é necessário saber qual 
a população com a respectiva faixa 
etária naquele determinado muni-
cípio, que pode ser calculada pelo 
IBGE, e confrontar com os dados do 
censo escolar, que informa o número 
de matrículas.  

O pedido de geração das informações 
foi formulado pelo vice-presidente 
da Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil 
(Atricon) e presidente do TCM-RJ, 
Thiers Montebello, e pelo vice-pre-
sidente do Instituto Rui Barbosa e 
conselheiro do TCE-RS, Cezar Miola, 
em audiência com o presidente do 

IBGE, Roberto Luiz Olinto Ramos, no 
dia 11 de julho, na sede do Instituto, 
no Rio de Janeiro. O secretário de 
Controle Externo do Tribunal de 
Contas da União no Rio de Janeiro, 
Márcio Pacheco, também participou 
do encontro.

A iniciativa integra uma série de ações 
previstas pelo Grupo de Trabalho 
Atricon-IRB. Criado por uma por-
taria conjunta da Atricon e do IRB, o 
grupo foi instituído para propor ações 
de acompanhamento das metas dos 
planos de educação e de análise da 
qualidade dos gastos na área.

Durante o encontro, também foi tra-
tada a possibilidade de os tribunais de 
contas oferecerem sugestões para as 
questões que deverão ser examinadas 
nas próximas pesquisas do IBGE, 
envolvendo aspectos como estrutura, 
dinâmica e funcionamento das institui-
ções públicas estaduais e municipais, 
incluindo temas como saúde, edu-
cação e assistência social. 

IBGE e TCs: juntos para acompanhar as metas do PNE



Setembro de 2017 • Nº 68 • Revista TCMRJ34

Atricon define planejamento 

para novo ciclo de 

ESTRATÉGIAS
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A diretoria da Atricon 
realizou no dia 21 de 
junho, em Brasília, 
reuniões no TCU e no 
TC-DF para subsidiar 

a elaboração do planejamento estra-
tégico da entidade para o novo ciclo 
2018-2023. As audiências integram 
uma série de encontros conduzidos 
pelo vice-presidente da Atricon, Valter 
Albano, em todos os 34 tribunais de 
contas do País, com o objetivo de 
levantar informações que fortaleçam o 
próximo planejamento de longo prazo.

Do TCU, participaram os ministros 
Raimundo Carreiro (presidente) e 
Benjamin Zymler. Do TC-DF, esti-
veram presentes a conselheira 
Anilcéia Machado (presidente), e os 
conselheiros Renato Rainha e José 
Roberto de Paiva Martins. Por parte 
da diretoria da Atricon, estiveram 
presentes o presidente Valdecir 
Pascoal, o 1º vice-presidente Valter 
Albano, o 2º vice-presidente Thiers 
Montebello, e os diretores Gilberto 
Jales, Renato Rainha e Luiz Henrique 
Lima, além do conselheiro Cezar 
Miola (que é vice-presidente do IRB e 
representante da Atricon na Enccla).

O presidente da Atricon elogiou  o 
trabalho realizado pelo conselheiro 
Valter Albano à frente da elaboração 
do novo planejamento. “Desde 
2013, a Atricon tem privilegiado, 
em seu planejamento, projetos 
relacionados ao aperfeiçoamento 
institucional do sistema de controle 
externo brasileiro. Este trabalho 

conduzido pelo 
conselheiro Valter 
Albano assegura 
que aqueles pro-
jetos continuarão a 
ser o alvo principal 
da Atricon pelos 
próximos cinco 
anos”, declarou.

Tribunais de contas 
definem estratégias 

para período de 
2018 a 2023

O conselheiro Valter Albano res-
saltou a importância do trabalho 
de escuta dos membros de todo 
o País. Ele explicou que o obje-
tivo é “avaliar os ambientes interno 
(forças e fraquezas) e externo 
(oportunidades e ameaças) afetos 
ao Sistema Tribunais de Contas, de 
modo a subsidiar a elaboração de 
um plano estratégico coerente com 
o atual contexto e que possibilite o 
real alcance da nossa visão de futuro 
no médio e longo prazos”. Explicou 
ainda que o planejamento segue 
a metodologia recomendada pelo 
Balanced Scorecard – BSC, de modo 
a “ampliar significativamente a parti-
cipação dos tribunais de contas”.

O presidente do TCU, Raimundo 
Carreiro, destacou as ações reali-
zadas em conjunto pelo TCU e pela 
Atricon, como a análise das presta-
ções de contas dos partidos políticos 
(feita por solicitação do TSE), e disse 
que o “TCU estará sempre junto para 
colaborar com o projeto da Atricon 
de fortalecimento do sistema”. O 
ministro Benjamin Zymler ressaltou 
que a gestão da Atricon tem conse-
guido integrar o sistema e “elevar o 
debate necessário sobre assuntos 
comuns aos tribunais de contas”.

A conselheira Anilcéia Machado, presi-
dente do TC-DF, defendeu o aumento 
das fiscalizações em tempo real e 
afirmou que ainda “é preciso deixar 
claro para a sociedade qual o papel dos 
tribunais de c ontas”. O conselheiro 
Renato Rainha concordou quanto à 
necessidade de ampliar a auditoria 
concomitante. Além disso, sugeriu que 
a Atricon continue envidando esforços 
para atuar cada vez mais no Legislativo 
e no Judiciário na defesa de suas com-
petência e prerrogativas”.
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Conselheiros e ministros  discutiram temas 
ligados à inteligência e inovação

Os conselheiros Francisco Neto (TCM-BA), Valdir Neves 

(TCE-MS), Antonio Joaquim (TCE-MT), Raimundo Car-

reiro (TCU), Thiers Montebello (TCMRJ), Aroldo Cedraz 

(TCU) e Gilberto Jales (TCE-RN) – na foto ao lado – es-

tavam entre os presentes na reunião do IRB
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Tribunais de contas se 
reúnem em Brasília

Durante os dias 03 e 04 de agosto, o Instituto Rui Barbosa realizou o primeiro Encontro Nacional de 
2017, com o tema “Inteligência e tecnologia: soluções estratégicas para os tribunais de contas”, 
em Brasília, na sede do Instituto Serzedello Corrêa / TCU.

Além das palestras, o Encontro promoveu o momento das “Boas Práticas” onde 10 tribunais de contas 
puderam compartilhar soluções e ferramentas inovadoras e úteis ao Controle Externo brasileiro. O pre-

sidente do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, Thiers Montebello, esteve presente ao evento.

O responsável pela Assessoria de Informática 

do TCMRJ, Rodolfo Pardo (ao centro, entre o 

ministro Aroldo Cedraz e o presidente Thiers 

Montebello), também participou do encontro.
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Administração Pública 
pode contratar Uber e 
congêneres

O Tribunal de Contas 
da União entendeu 
que o Ministério do 
Planejamento errou 
ao não incluir trans-

porte individual privado em pregão 
que contratou empresa de táxi para 
atender ao governo federal. O ple-
nário considerou que houve falha 
ao não incluir empresas como Uber, 
Cabify e congêneres na seleção 
para contratação de serviço de 
transporte para servidores, empre-
gados e colaboradores dos órgãos 
da Administração Pública federal do 
Distrito Federal e entorno.

No processo, julgado em 14 de 
junho, o relator, ministro Benjamin 
Zymler, apontou que o transporte 

do tipo Uber está regularizado no 
DF desde 2016, representando um 
importante modal de mobilidade 
urbana. Segundo Zymler, esse 
tipo de transporte privado desem-
penha atividade econômica sujeita 
ao regime da livre iniciativa, apli-
cando a ele o disposto no parágrafo 
único do art. 170 da Constituição 
Federal: “é assegurado a todos o 
livre exercício de qualquer atividade 
econômica, independentemente de 
autorização de órgãos públicos, 
salvo nos casos previstos em lei”.

Dessa forma, o plenário do TCU, 
acompanhando o ministro-relator, 
considerou que a exigência da pres-
tação de serviços terrestres por meio 
exclusivo de táxi restringe indevida-

mente a competitividade do certame. 
Zymler destacou que a decisão do 
Tribunal não vale onde existe lei local 
(municipal ou estadual), vedando 
o funcionamento de transporte do 
tipo Uber. Além disto, de acordo 
com o ministro, é necessário que 
a Administração Pública avalie 
os riscos decorrentes da centrali-
zação da contratação em um único 
fornecedor, devendo ser levado 
em consideração, por exemplo, o 
credenciamento de empresas agen-
ciadoras de transporte individual de 
passageiros, entre outras medidas.

O TCU autorizou, excepcio-
nalmente, que o Ministério do 
Planejamento dê continuidade à 
execução do contrato celebrado 
em decorrência do pregão ele-
trônico. Porém, tornou definitiva 
a medida cautelar que proibia à 
pasta prorrogar o contrato. Além 
disto, o Tribunal determinou à 
central de compras do órgão que 
faça constar, em seus próximos 
estudos preliminares, os serviços 
de transporte individual privado 
de passageiros, baseado em tec-
nologia de comunicação em rede, 
que estiverem em operação no 
Distrito Federal.

Fonte: Atricon
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Ouvidorias  
e Corregedorias em foco

“As ouvidorias e corregedorias são 
instituições importantíssimas 
para o funcionamento dos tri-
bunais de contas e podem ser 
instrumentos de maior aproxi-

mação com a sociedade e melhora da Administração 
Pública do Brasil”. Esta foi a projeção do presidente 
do Instituto Rui Barbosa (IRB), conselheiro Sebastião 
Helvecio (TCE/MG), ao abrir o Encontro Nacional/
Região Sul do IRB, no último dia 17 de agosto, na sede 
do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. 

Cerca de 190 pessoas, entre membros e servidores 
das cortes de contas do País, gestores públicos, 
professores e estudantes universitários e demais 
interessados em temas relacionados ao controle e 
à administração pública, participaram do evento. 
Representando o TCMRJ, o ouvidor e secretário-geral 
da presidência, Sergio Aranha, classificou o encontro 
como “muito produtivo”.

Realizado numa parceria do IRB — associação civil de 
estudos e pesquisas dos TCs — e do TCE/SC, o evento 
abriu espaço para o debate sobre boas práticas das 
ouvidorias e corregedorias, tanto no atendimento às 
demandas dos usuários de serviços públicos, como na 
governança dos tribunais de contas do País. 

A estruturação e a atuação das corregedorias, como res-
ponsáveis pelo controle de prazos processuais, adoção 
de práticas de governança e apuração de condutas de 
membros e servidores dos tribunais de contas foram 
discutidas no primeiro dia do encontro. O tema, apre-
sentado pela coordenadora da Corregedoria do TCE/ES, 
Karina Ramos Travaglia, teve como principal enfoque a 
elaboração da cartilha “Boas Práticas de Corregedoria 
dos Tribunais de Contas”.

Lançada pela Associação dos Membros dos Tribunais 
de Contas (Atricon), a publicação elenca os principais 
instrumentos necessários para o aprimoramento das 
corregedorias, como os regimentos internos, as normas 

Presidente do IRB, Sebastião Helvécio, abre o encontro realizado em Santa Catarina, nos dias 17 e 18 de agosto
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próprias das comissões processantes (processo admi-
nistrativo disciplinar e sindicância), os procedimentos de 
correição ordinária e extraordinária, os termos de ajusta-
mento de conduta, os requisitos para posse de conselheiros 
e os termos circunstanciados administrativos.

No dia seguinte, ao abordar a “Participação do cidadão no con-
trole externo”, o conselheiro emérito do TCE de Santa Catarina, 
Salomão Ribas Junior, destacou a relevância das experiências 

relatadas durante o evento, em relação às demandas direcionadas aos canais de 
Ouvidoria e Corregedoria dos tribunais de contas. “Me anima perceber que não 
estamos tão à margem da confiança popular quanto à possibilidade de servirmos 
como instrumento de fiscalização e controle”, disse. Ele lembrou que as instituições 
públicas, em especial as que atuam no controle externo, devem estar cada vez 
mais atentas à voz popular, para cumprir sua missão com eficiência e celeridade. 
“Precisamos mostrar o que fazemos, de forma adequada”, reiterou Ribas Jr.

No mesmo dia, foi lançada a “Cartilha das Ouvidorias Públicas”, pelo conse-
lheiro ouvidor do TCE/RS, Cezar Miola.

“Vamos fazer das nossas ouvidorias 
um canal de diálogo, de comunicação, 
entre os atores públicos e a socie-
dade”, registrou o conselheiro Miola. 
A cartilha — editada em parceria com 
o IRB — tem como objetivo oferecer 
subsídios voltados ao aprimoramento 
dos serviços públicos e ao estímulo 
da instalação de ouvidorias, principal-
mente nos municípios que ainda não 
as possuem. A publicação aborda os 
requisitos mínimos para o funciona-
mento eficaz dessas estruturas, além 
de orientações sobre regramento 
interno, público atendido, carta de 
serviços ao cidadão, canais de comu-
nicação, proteção das informações, 
tratamento das demandas, e como ela-
borar relatórios gerenciais.

O conselheiro Cezar Miola apresenta a cartilha editada em parceria com o IRB

Auditora do TCE/ES, Karina Ramos Travaglia, fala sobre boas 
prática das Corregedorias

O auditório do TCE de San-

ta Catarina recebeu cerca 

de 190 participantes
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29º Congresso  
dos TCs será em Goiás

Os presidentes da Atricon, Valdecir Pascoal; do TCE-GO, Kennedy Trindade; do TCM-GO, Joaquim 
Castro Neto; e da Audicon, Marcos Bemquerer (na foto), assinaram, no dia 18 de agosto, o termo 
de cooperação para realização do XXIX Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil. O congresso 
acontecerá de 22 a 24 de novembro, nas dependências do TCE-GO, em Goiânia. 

Os líderes das entidades realizadoras aprovaram as linhas gerais da programação e a temática “Controle 
Externo: aprimoramento na adversidade”. Essa temática ficou caracterizada na escolha do ipê amarelo, árvore típica do 
cerrado, como elemento principal da logo do evento. “O ipê amarelo é uma árvore que floresce na seca, quando toda a vege-
tação do cerrado já perdeu sua folhagem, o que o torna uma metáfora perfeita do momento pelo qual passam os tribunais 
de contas: reconhecemos as adversidades, mas queremos mostrar que não estamos parados; vamos perceber a crise 
como uma oportunidade para nos aprimorar ainda mais”, explicou Valdecir Pascoal. 

O escritor moçambicano Mia Couto é o primeiro palestrante confirmado do XXIX Congresso dos Tribunais de Contas 
do Brasil. Mia Couto fará a conferência magna. 

Fonte: Atricon



Setembro de 2017 • Nº 68 • Revista TCMRJ42

Contas eleitorais sob 
controle

A Atricon e o 
Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) 
a s s i n a r a m 
acordo que per-

mite aos tribunais de contas 
analisarem as prestações 
de contas em vias de pres-
crição dos partidos políticos, 
referentes aos anos de 2014 
e 2015. O convênio foi assi-
nado, no dia 08 de agosto, 
pelos presidentes da Atricon, 
Valdecir Pascoal, e do TSE, 
Gilmar Mendes, e já recebeu 
a adesão de 23 tribunais de 
contas. O convênio prevê que 
o trabalho seja concluído até 
dezembro deste ano. 

A estimativa é que, nessa 
primeira fase, o convênio 
promova a análise das presta-
ções de contas dos exercícios 
de 2014 e 2015 dos 35 par-
tidos políticos que receberam 
recursos do Fundo Partidário. 

São 92 processos, que somam 
1.231 anexos e perfazem o mon-
tante de R$ 1.233.243.210,01 
em recursos públicos repas-
sados aos diretórios nacionais 
das legendas. O trabalho será 
executado por auditores de con-
trole externo designados pelos 
tribunais de contas e capaci-
tados pelo TSE para o exame das 
contas eleitorais. 

O presidente da Atricon disse 
que a parceria entre controle 
externo e justiça eleitoral é ponte 
republicana entre instituições 
essenciais à democracia brasi-
leira. “A expertise do controle é 
mais uma vez colocada à dispo-
sição da Justiça Eleitoral para, 
desta vez, verificar a regularidade 
de contas de partidos políticos. 
Essa expertise só existe porque 
os tribunais de contas, como 
de resto todas as instituições 
públicas e de controle do País, se 

aperfeiçoaram sobremaneira 
neste período pós-redemocra-
tização”, afirmou. 

“Ao tempo em que os 
enfrentamos abertamente e 
procuramos os devidos apri-
moramentos – lembro aqui a 
PEC 22/2017 –, somos sabe-
dores de nossas fortalezas, 
dos nossos avanços susten-
táveis e sabemos também que 
uma parte considerável das 
críticas que são feitas hoje aos 
tribunais de contas decorrem 
justamente do cumprimento 
dos seus deveres constitucio-
nais, ou seja, partem daqueles 
que estão incomodados com 
o exercício efetivo do controle 
externo”, completou Valdecir 
Pascoal.

O presidente do TSE, Gilmar 
Mendes, afirmou que a parceria 
com os tribunais de contas per-
mitirá ao TSE examinar todas 
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as prestações de contas antes 
de sua prescrição. “Se nós não 
fizermos essa análise num dado 
prazo, tudo fica prejudicado, 
prescreve. De modo que essa 
foi a engenharia institucional 
que conseguimos conceber, 
porque contamos com o apoio 
do Tribunal de Contas da União 
e de todos os tribunais de 
contas do Brasil. E isto vai nos 
permitir analisar com exper-
tise, com técnica, com a devida 
presteza e a devida celeridade 
as contas que estão subme-
tidas à Justiça Eleitoral”, disse.

O presidente do TCU, Raimundo 
Carreiro, classificou como “his-
tórica” a colaboração entre TSE 
e Atricon.  “A celebração desse 
convênio entre  duas institui-
ções parceiras de longa data do 
TCU retrata bem o espírito de 
colaboração e de supremacia 
do interesse público que nos 

anima e que, com certeza, vem 
somar-se ao esforço das nossas 
Casas nesse sentido”, afirmou. 

Estiveram presentes à cerimônia:  
Valter Albano, vice-presidente da 
Atricon e conselheiro do TCE-MT; 
Valmir Gomes Ribeiro, presidente 
do TCE-AC; Carlos Porto, presi-
dente do TCE-PE; Rosa Maria de 
Albuquerque, presidente do TCE-
AL; Ricardo Soares de Souza, 
presidente do TCE-AP; Inaldo 
da Paixão Araújo, presidente do 
TCE-BA; Edilberto Pontes Lima, 
presidente do TCE-CE; Anilcéia 
Machado, presidente do TC-DF; 
Sebastião Carlos Ranna, conse-
lheiro do TCE-ES (representando 
o presidente Sérgio Aboudib); 
Kennedy Trindade, presidente do 
TCE-GO; José Ribamar Caldas 
Furtado, presidente do TCE-MA; 
Gilberto Pinto Monteiro Diniz, 
conselheiro do TCE-MG (represen-
tando o presidente Cláudio Terrão); 

Ronaldo Chadid, vice-presidente 
do TCE-MS (representando o pre-
sidente Waldir Neves); Antonio 
Joaquim, presidente do TCE-MT; 
Olavo Rebelo Filho, presidente 
do TCE-PI; Joaquim Kennedy 
Barros, conselheiro do TCE-PI; 
Jaylson Campelo, conselheiro 
substituto do TCE-PI; Gilberto 
Jales, presidente do TCE-RN; 
Edilson Silva, presidente do 
TCE-RO; Manoel Dantas Dias, 
presidente do TCE-RR; Herneus 
João de Nadal, conselheiro do 
TCE-SC (representando o pre-
sidente Dado Cherem); Clóvis 
Barbosa de Melo, presidente 
do TCE-SE; Sidney Estanislau 
Beraldo, presidente do TCE-SP; e 
Manoel Pires dos Santos, presi-
dente do TCE-TO (na foto).

Fonte: Atricon
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Aperfeiçoamento e 
divulgação

Os presidentes do 
TCMRJ e da Asso-
ciação Brasileira de 
Tribunais de Contas 
dos Municípios 

(Abracom), Thiers Montebello; 
e da Associação dos Membros 
dos Tribunais de Contas do Brasil 
(Atricon), Valdecir Pascoal, visi-
taram a redação do jornal O Globo, 
no Rio de Janeiro, no dia 17 de 
julho, onde se encontraram com 
o editor-executivo Paulo Motta 
e a repórter Selma Schmidt. Na 
pauta, a necessidade de aprimo-
ramentos no Sistema de Controle 
Externo brasileiro. 

“Estamos reconhecendo que o 
Sistema precisa de aperfeiço-
amentos, mas sem deixar de 
lembrar os enormes avanços que 
vivenciamos desde a Constituição 

Estamos re-

conhecendo 

que o Siste-

ma de Con-

trole Externo 

brasileiro pre-

cisa de aper-

feiçoamentos

de 1988. O modelo atual é muito 
melhor do que era há 30 anos. Isto 
nos mostra que o aprimoramento é 
realmente um processo contínuo, 
nunca acabado”, afirmou Valdecir 
Pascoal, na ocasião.

Em defesa da Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) n. 22/2017, 
recentemente protocolada no 
Congresso Nacional, as asso-
ciações de classe dos tribunais 
de contas vêm empreendendo 
esforços na divulgação das 
propostas internas para o fortaleci-
mento do controle externo no País. 
A PEC garante a maioria das vagas 
de conselheiros para oriundos das 
carreiras técnicas, cria o Conselho 
Nacional dos Tribunais de Contas, 
e ainda prevê uma Lei Nacional do 
Processo de Controle Externo.
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Ações do TCE-RS aumen-
tam OUVIDORIAS 

As ações de orientação e de indução 
da Ouvidoria do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE-RS) resultaram no 
aumento no número de ouvidorias 
públicas nos municípios do Rio 
Grande do Sul. Em 2016, 27% das 
prefeituras e 21% das câmaras de 
vereadores possuíam esse canal 
de comunicação com a população. 
Após o lançamento das ações, 50% 
dos executivos e 48% dos legisla-
tivos passaram a adotar a prática.

Portal do TCE-RO concorre 
ao INNOVARE 2017 

Considerado uma boa prática no 
âmbito dos tribunais de contas, o 
portal “Tô no Controle”, ferramenta 
eletrônica de transparência pública e 
exercício do controle social disponi-
bilizada pelo Tribunal de Contas de 

 TCE-PB quer destaque em 
CONSULTAS 

O presidente do Tribunal de Contas 
da Paraíba (TCE-PB), conselheiro 
André Carlo Torres Pontes, anunciou 
o propósito de, em breve, dispor à 
consulta popular as execuções orça-
mentárias municipais, “com destaque 
para as emendas parlamentares”. O 
anúncio foi feito durante a abertura 
de encontro promovido pela Câmara 
de Vereadores de João Pessoa e o 
Programa Interlegis para a discussão 
do Orçamento Impositivo.

TCE-RJ cria núcleo de 
INTELIGÊNCIA

Ações de inteligência com acesso 
aos principais bancos de dados 
do País, cruzamento de informa-
ções em nível nacional e criação 
de ferramentas tecnológicas sob 
medida para a Secretaria-Geral de 
Controle Externo (SGE); estas são 
algumas das propostas do Núcleo 
de Informações Estratégicas para 
o Controle Externo (Nice), uma das 
mais novas iniciativas do Tribunal de 
Contas do Estado do Rio de Janeiro 
(TCE-RJ), criada para modernizar e 
até mesmo modificar o atual con-
ceito de auditoria adotado pelo TCE.

SOB CONTROLE

Rondônia (TCE-RO), está concor-
rendo ao 14º Prêmio Innovare, que 
será realizado este ano.

STF reconhece poder de 
CAUTELA dos TCs 

A presidente do Supremo Tribunal 
Federal, ministra Carmem Lúcia, 
reconheceu o “poder geral de cau-
tela” dos tribunais de contas ao 
julgar um pedido de suspensão de 
segurança ajuizado pelo TCE do 
Maranhão, questionando decisão do 
Tribunal de Justiça daquele Estado 
relativa à contratação de um escri-
tório de advocacia, por parte de 
prefeituras, para pleitear judicial-
mente uma complementação de 
recursos do Fundeb.

Fonte: Atricon
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DESTAQUE

Fantasmas da Saúde terão 
que devolver R$ 615 mil à 

Prefeitura

O Globo – 02/05/2017 – Uma ope-
ração “caça fantasmas”, inédita 
na Prefeitura, vai punir quatro fun-
cionários que, há anos, recebiam 
salários sem trabalhar, e outros 
dois que faziam vista grossa para a 
irregularidade. O Tribunal de Contas 
do Município do Rio de Janeiro 
(TCMRJ) condenou, na semana 
passada, três médicos e uma enfer-
meira, que já foram lotados na 
Secretaria Municipal de Saúde, a 
devolverem à Prefeitura um total de 
R$ 615.200,30.

TCM aponta rombo de R$ 
30 milhões na Saúde 

Uol Política – 15/07/2017 – Um 
relatório do Tribunal de Contas 
do Município (TCM) aponta que 
duas organizações sociais (OSs) 
causaram um prejuízo aos cofres 
públicos de R$ 30,1 milhões. 
Com este dinheiro, seria possível 
custear o pleno funcionamento 
de um hospital do tamanho do 
Souza Aguiar, no Centro, durante 
um ano inteiro. O contrato inspe-
cionado pelo Tribunal se refere 
à administração da Maternidade 

Maria Amélia Buarque de Hollanda 
e da Coordenação de Emergência 
Regional (CER) Centro, ambas 
no Centro. Estas unidades muni-
cipais são geridas desde julho de 
2015 pela OS Instituto Gnosis. De 
acordo com o relatório, ela é res-
ponsável por causar um prejuízo de 
R$ 10 milhões. Nesta semana, no 
entanto, o contrato com a OS foi 
renovado por mais dois anos. Já a 
OS Instituto SAS, que era a respon-
sável pela gestão das unidades de 
2012 a 2015, teria causado rombo 
de R$ 20 milhões apenas no pro-

cesso de rompimento de contrato, 
em julho de 2015.

O DIA – 05/06/2017 – COLUNA 
ESPLANADA – A 4ª Inspetoria 
de Controle Externo do Tribunal de 
Contas do Município determinou que 
a Secretaria Municipal de Saúde escla-
reça 19 pontos sobre a municipalização 
dos hospitais Rocha Faria e Alberto 
Schweitzer. Relatório do conselheiro 
Ivan Moreira aponta irregularidades no 
processo, ocorrido na gestão do ex-
-prefeito Eduardo Paes (PMDB).
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DESTAQUE
impresso

Em 2016, prefeitura 
abriu mão de cobrar 

R$ 1,6 bilhão de 
imposto

TCM aponta rombo 
de R$ 30 milhões 

na Saúde

DESTAQUE
online
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Cidadania na ponta 
dos dedos

“No início é 
fácil: é só 
baixar o 
aplicativo, 
de graça, 

no celular e sair por aí fotografando 
o buraco da rua, o sinal apagado e 
a falta de rampas de acessibilidade, 
por exemplo, e escrevendo uma 
breve legenda, quase sempre termi-
nando com as palavras ‘vergonha’, 
‘alerta’, ‘descaso’ e por aí vai. Se 
tiver sorte, aquela ‘contribuição’ 
vai receber apoio de meia dúzia 
de pessoas e, mais uns dias, você 
recebe – ou não – algum alento com 
a resposta de que seu pedido será 
encaminhado para o órgão com-
petente. No meu caso, ainda não 
consegui que removessem definiti-
vamente os acampamentos ilegais 
nas praias do meu bairro.” O relato 
de Alexandre Guimarães, morador 
de Barra de Guaratiba, pode não ser 
muito animador, mas é interessante 
e positivo o fenômeno do qual ele faz 
parte – a cidadania digital – que se 
tornou possível com as plataformas 
desenvolvidas para a participação da 
sociedade em questões de política, 
gestão e administração públicas, 
entre outros assuntos que impactam 
a vida das pessoas.

Os aplicativos cívicos vêm articu-
lando a sociedade para novas formas 

de engajamento e variadas possibili-
dades de participação cidadã, a um 
toque na tela. A criação desses novos 
canais de comunicação entre as pes-
soas e o Estado tem gerado uma 

“A Força do Povo”, quando algumas 
prefeituras pioneiras adotaram reu-
niões com a população para ouvir 
diretamente dos interessados as 
suas necessidades, como estra-
tégia de formulação orçamentária. 
No entanto, no campo digital, o País 
ainda está engatinhando. Segundo 
pesquisa da TIC Governo Eletrônico, 
ligada ao Comitê Gestor da Internet 
no Brasil, só 33% dos órgãos fede-
rais implementaram instrumentos de 
participação efetiva e apenas 4% dos 
municípios criaram suas próprias 
plataformas digitais.

Por outro lado, um número crescente 
de desenvolvedores de tecnolo-
gias móveis tem investido esforços 
no desenvolvimento dessas fer-
ramentas digitais, servindo-se de 
dados abertos do governo, como a 
Nuvem Cívica, do Tribunal de Contas 
da União - TCU. A plataforma do TCU 
foi criada justamente para estimular a 
criação de novos aplicativos cívicos 
e já serve a diversos deles, ofere-
cendo dados de diversas áreas. No 
tema da saúde, por exemplo, disponi-
biliza dados completos descrevendo 
os estabelecimentos de saúde do 
SUS, inclusive com seu georrefe-
renciamento, os profissionais que 
neles atuam e especialidades que 
atendem. No tema da educação, 
coloca, à livre consulta, diversas 

mudança profunda de paradigma 
na forma de atuação do controle 
social, especialmente no mundo 
em que vivemos hoje, de ques-
tionamento da autoridade, como 
nunca havia acontecido.

Vanguarda em participação “off-line”, 
o Brasil guarda experiências desde a 
década de 1970, segundo o jornalista 
Marcio Moreira Alves, em seu livro 

A plataforma 
do TCU foi 

criada justa-
mente para 
estimular a 

criação de no-
vos aplicativos 

cívicos
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mentos de ensino das redes pública 
e privada, avaliações e censos rea-
lizados nessas redes. No tema da 
assistência social, disponibiliza 
dados descrevendo sua rede pública 
de postos de atendimento. 

Esse apoio também provê ao 
Tribunal um feedback, na medida em 
que recebe os dados gerados pelos 
cidadãos pelo uso dos aplicativos. 
Este crowdsourcing cívico, como 
é chamada essa massa de dados 
captados, constitui uma fonte de 
informação útil, em particular, para 
a criação de indicadores capazes de 
avaliar serviços e políticas públicas, 
de acordo com as necessidades do 
cidadão e sua percepção a respeito 
dos serviços a ele prestados. Este 
conhecimento serve como insumo 
no planejamento de ações de con-
trole externo exercido pelo TCU.

No entanto, para tornar efetiva a 
mobilização da sociedade como 
elemento estratégico de controle 
social sobre a política e a gestão 
governamental, um dos maiores 
desafios que se impõe é o de, jus-
tamente, atrair a participação ativa 
da população. Todas as comuni-
dades em grande escala e redes 
sociais on-line, que dependem 
de usuários para contribuir com 
conteúdo ou criar serviços, com-
partilham uma característica: a 
maioria das pessoas não participa 
muito. O cientista de computação 
Jakob Nielsen vem estudando isto 
há anos e descobriu que 90% dos 
internautas apenas observam, 
sem contribuir; 9% contribuem 
de vez em quando; e somente 1% 
participa muito. 

“As pessoas precisam reconhecer 
valor em sua participação para se 
mobilizarem. Para isto, é importante 
que as discussões se constituam 
como legítimas, e os participantes 
estejam envolvidos e bem infor-
mados. Se percebem que estão 
participando simplesmente para 
fazerem novos amigos, 
não veem tanto valor e, 
como consequência, 
não se cria um ciclo vir-
tuoso de fortalecimento 
do processo partici-
pativo”, explica Marco 
Konopacki, coordenador 
da empresa ITS Rio, que 
desenvolveu o aplicativo 
Mudamos.

Este aplicativo para coleta de assi-
naturas eletrônicas para criação de 
leis de iniciativa popular foi desen-
volvido com recursos do prêmio 
Desafio Impacto Social Google e 
lançado em abril de 2017. Ele pode 
ser usado não apenas para propor 
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novas leis no plano federal (em que 
são necessárias cerca de 1,5 milhão 
de assinaturas) como também nos 
planos estadual e municipal. 

A iniciativa popular é hoje baseada 
em formulários em papel, mas, a 
coleta de assinaturas realizada desta 
forma, além de ser muito custoso, 
tem sérios problemas relacionados 
à transparência do processo. Na 
prática, nenhum projeto de lei de ini-
ciativa popular teve, até o momento, 
suas assinaturas verificadas, dada 
a impossibilidade técnica. Todo 
projeto de lei de iniciativa popular 
teve que ser “adotado” por um 
parlamentar para ser apresentado, 
conforme explica Konopacki.

A tecnologia utilizada pela Mudamos 
é a mesma usada por empresas de 
segurança da informação, em que 
cada assinatura é verificada por um 
par de chaves pública e privada, 
o que garante a autentici-
dade e unicidade de cada 
assinatura. Para garantir 
a isonomia no processo 
de coleta de assinaturas, 
todas as listas de assinantes 
são registradas em um car-
tório virtual (blockchain) que 
autentica a lista a cada dia, garan-
tindo a proteção contra fraudes. 
Nem a desenvolvedora do aplicativo 
nem qualquer outra pessoa tem o 
poder de manipular as listas depois 
de registradas.

Além da segurança, a desenvolve-
dora também está preocupada com a 
qualificação da participação. “Nunca 
se falou tanto em política no nosso 
cotidiano como se fala agora. Mas, 
geralmente, os diálogos produzem 

poucos resultados pela sua superfi-
cialidade”, pondera Konopacki. 

É o mesmo que relata o comunicador 
Marcelo Tas, em livro escrito em 
parceria com o filósofo 
Mario Sergio Cortella, 
intitulado “Basta de 
Cidadania Obscena!”, 
quando fala que “a par-
ticipação livre e aberta 
conquistada com a 
internet pode produzir 
revolta, indignação, mas 
não necessariamente 
mudança”. Nesta linha, 
Cortella alerta, também, 
para as argumentações 
pouco embasadas, e 
mesmo os boatos, que são 

espalhados inadvertidamente pelas 
redes sociais. “A revolução digital 
permite, de um lado, o aclaramento; 
e, de outro, o obscurecimento, na 
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medida em que ela favorece o ano-
nimato”, reflete o filósofo.

Há ainda muitas outras fragilidades 
a enfrentar para que as plataformas 
de participação social se consolidem 
nos processos de empoderamento 
da sociedade e de construção de 
políticas públicas, como bem res-
salta Marco Konopacki. 

Neste sentido, ele acredita que, colo-
cando à disposição farta informação, 
podem-se estabelecer debates quali-
ficados e, com isto, um envolvimento 
de fato. Parece que tem dado certo. 
Os ciclos de mobilização, como são 
denominadas as propostas de ações 
populares, como “Voto Limpo”, para 
acabar com a compra de apoio polí-
tico no Brasil, ou “Transparência”, 
pedindo a reforma dos partidos polí-
ticos, até o início de julho, já haviam 
alcançado mais de 118 mil assi-
naturas, com 81% da meta, para o 
primeiro; e quase 38 mil adesões e 
80% da meta, para o segundo.

A capacidade de ser responsivo é 
algo que também não pode faltar 
nos aplicativos cívicos. Segundo 
Alexandre Guimarães, personagem 
do início da matéria, se o usuário 
não recebe resposta, ele deixa de 
acreditar na efetividade de sua par-
ticipação.  Por vezes, são frágeis os 
aplicativos que se promovem como 
pontes de ligação entre o governo e o 
cidadão, uma vez que dependem da 
disposição dos órgãos públicos em 
atender às demandas apresentadas 
nessas plataformas, especialmente 
se eles já contam com os seus pró-
prios canais de comunicação.

A gamificação é outra mecânica que 
diversos aplicativos têm lançado 
mão para atrair participantes e esti-
mular a consciência colaborativa. 
Criando um ambiente de 
jogos para tornar 
as experiências 
de participação 
digitais mais 
“divertidas”, engaja-
doras e envolventes, 
ela atua diretamente 
na motivação das pes-
soas, apropriando-se 
de algumas teorias da 
psicologia, no intuito de 
aumentar as chances de 
usuários fazerem algo que 
normalmente não fariam. Esta 
estratégia aposta que as pes-
soas ficam mais motivadas 
quando há uma crença de que 
uma determinada causa é impor-
tante, e conseguem visualizar o 
progresso da sua participação e 
ainda se conectam com pessoas 
que pensam de forma semelhante.

Afora os mecanismos de estímulo, a 
questão da inclusão é um obstáculo 
prevalecente para o aumento da par-
ticipação popular. “É fundamental 
estar atento às desigualdades 
existentes quando criamos tecno-
logias inclusivas. Isto, inclusive, 
está inscrito na agenda de grandes 
desafios globais, evidenciado pelo 
10º Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável, da ONU, cuja meta é 
empoderar e promover a inclusão 
social de todos. As tecnologias de 
informação e comunicação têm 
papel preponderante na realização 
desse objetivo”, afirmam Henrique 
Carlos Parra Parra Filho e Ricardo 
Augusto Poppi Martins, do Instituto 
Cidade Democrática.

A questão da 

inclusão é 

um obstáculo 

prevalecente 

para o aumento 

da participação 

popular
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E agora? 
O futuro do legado 
olímpico

A Olimpíada passou e um dos maiores temores do 
carioca corre o risco de se transformar em realidade. 
Um ano depois dos Jogos, arenas e parques estão 
subutilizados, quando não, em estado de abandono. 
A equipe da Revista do TCMRJ sobrevoou o Parque 

Olímpico da Barra e o Complexo de Deodoro, nos dias 26 e 31 
de julho, e encontrou instalações já degradadas, especialmente 
as pistas de BMX e o Estádio de Canoagem Slalom, no Parque 
Radical de Deodoro, como mostram as imagens desta reportagem. 
Ambos seriam abertos à população, logo após o final dos Jogos, 
para atender a um público de cerca de 1,5 milhão de pessoas que 
residem naquela área, que é uma das mais pobres e com a maior 
concentração de jovens da cidade.
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Nas alturas: o fotógrafo Bráulio Ferraz e a editora Maria Saldanha, da 

Revista do TCMRJ, com o comandante Ricardo Assad
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Fotos: Bráulio Ferraz 

Em dificuldades, após 
fracassar a solução 
prometida de reali-
zação de parcerias 
público-privadas para 

a administração do legado, em 
dezembro do ano passado, a prefei-
tura do Rio de Janeiro repassou a 
gestão de quatro arenas do Parque 
Olímpico da Barra para a União: o 
Velódromo, o Centro Olímpico de 
Tênis e as Arenas Cariocas 1 e 2.  O 
Complexo Esportivo de Deodoro, por 
sua vez, foi assumido pelo Exército.

Para administrar parte das ins-
talações esportivas, foi criada a 
Autoridade de Governança do Legado 
Olímpico (AGLO), autarquia federal, 
com atuação temporária, também 
responsável por definir o modelo de 
gestão sustentável das arenas olím-
picas, sob os aspectos econômico, 
social e ambiental. É com a AGLO 
que o Tribunal de Contas da União 
assinará um Termo de Ajustamento 
de Gestão (TAG). Segundo o secre-
tário de controle externo do TCU 
Regional do Rio, Marcio Emmanuel 
Pacheco, este documento firmará um 
compromisso de dar cabo às provi-
dências que deverão ser tomadas 
para a utilização perene das insta-
lações esportivas. “No TAG, serão 
definidas as tarefas, os responsáveis 
e os prazos de execução das ações”, 
explicou o secretário. A necessidade 
de assinatura do TAG foi manifes-
tada em acórdão do TCU, em abril 
deste ano, quando os ministros da 
Corte decidiram aplicar multa aos 
gestores do Ministério do Esporte 
por não apresentarem o plano de 
legado relativo aos Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos. Eles concluíram que 
o documento inicialmente apresen-
tado continha diversas falhas, entre 
as quais a não especificação dos 
custos de manutenção dos equipa-

Em audiência pública realizada no dia 
14 de junho último, a AGLO apre-
sentou o plano de legado do Parque 
Olímpico da Barra e do Complexo Es-
portivo de Deodoro. Na mesma oca-
sião, entregou a última atualização da 
Matriz de Responsabilidade, com os 
dados sobre os custos da União e dos 
outros entes federativos e da iniciati-
va privada, relativos à Olimpíada Rio 
2016, aplicados em instalações es-
portivas e outras obrigações indispen-
sáveis à realização do megaevento. 

De acordo com a matriz apresentada, 
R$ 7,232 bilhões foram investidos nos 
Jogos, divididos entre os poderes pú-
blico federal, estadual e municipal, e a 
iniciativa privada, que bancou 58,6% 
dos custos. Do total, R$ 2,222 bilhões 
vieram da União, recursos usados na 
construção e em obras no Parque 
Olímpico da Barra e no Complexo de 
Deodoro, valor que inclui também as 
despesas com energia elétrica nas 
regiões da Barra, Deodoro e Copaca-

Jogos Rio 2016: conta da AGLO soma pouco mais 
de R$ 7 bilhões

bana, além de instalações complementa-
res (arquibancadas temporárias e outros 
itens). Há controvérsias quanto aos nú-
meros apresentados. Até o fechamento 
desta edição, os documentos estavam 
sendo analisados pelo TCU e pelo Minis-
tério Público Federal.

A AGLO afirma que, até novembro deste 
ano, a Arena 2 do Parque Olímpico da 
Barra será reformada para se transformar 
em centro de treinamento poliesportivo.

De acordo com o presidente da au-
tarquia, Paulo Márcio Mello, já foram 
feitos acordos com as confederações 
Olímpica e Paralímpica brasileiras, além 
da Confederação Brasileira de Clubes, 
para que as arenas sejam utilizadas em 
treinamentos e preparações de atletas 
de alto rendimento.

Além disto, a AGLO aposta em eventos: 
nove já foram realizados nas arenas da  
Barra e 17 estão confirmados, segundo 
Mello.

Águas paradas comprometem o circuito de canoagem slalom, em Deodoro 
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recursos públicos federais.

O presidente da AGLO, Paulo 
Márcio Dias Mello, explicou à 
Revista do TCMRJ que o plano de 
legado vem sendo desenvolvido 
desde janeiro deste ano.

“O plano de legado já vem sendo 
desenvolvido desde quando a União 
assumiu as instalações e identifi-
camos quais as necessidades de 
adequações para, posteriormente, 
começarmos a colocar em prática 
aquilo que a gente já estava pla-
nejando, que era a ocupação das 
arenas. Já tivemos, por exemplo, 
mais de 15 eventos realizados 
nas nossas estruturas do Parque 
Olímpico da Barra da Tijuca, inclusive 
projetos de inclusão social. Cerca de 
10 eventos já estão confirmados, e 
outros 40 – inclusive de porte inter-
nacional – aguardam nossa análise”, 
afirmou Paulo Marcio Dias Mello.

O Ministério Público Federal também 
vem cobrando da AGLO, tanto a 
definição da destinação e do aprovei-
tamento das instalações construídas 
para a Rio 2016, como a prestação 
de contas da realização do megae-
vento. Para o procurador da República 
Leandro Mitidieri, "não basta apenas 
constatar que não houve o devido pla-
nejamento. As responsabilidades e os 
danos são objeto de apuração, mas 
temos também que pensar juntos o 
destino e o uso dessas caras instala-
ções que estão aí".

Nas audiências públicas realizadas 
este ano para discutir o legado 
olímpico, e que reuniram diversos 
representantes da sociedade civil 
e da comunidade esportiva, muitas 
vozes expressaram o desejo de 
que as arenas sejam destinadas 
para projetos sociais e esportivos 
não lucrativos.

“Como atleta olímpica, sempre 
esperei que todas as promessas 
fossem cumpridas, e minha grande 
esperança era que – mais do que 
dispor de instalações próprias 
para a preparação de atletas de 
alto rendimento para as próximas 
Olimpíadas – as portas do Parque 
Olímpico fossem abertas para as 
crianças como uma oportunidade 
de se desenvolverem através do 
esporte”, falou a ginasta Daniele 
Hypólito, durante audiência pública 
realizada em maio.

Enquanto isto, a subsecretária muni-
cipal de Esportes e Lazer informa que 
está trabalhando para preservar e dar 
destinação adequada às instalações 
que estão sob sua responsabilidade.

“Neste momento, estamos cons-
truindo um modelo jurídico que vai 
atender à participação da inicia-
tiva privada, tendo em vista que já 
estamos em tratativas com diversas 
confederações e federações espor-
tivas, além de representantes de 
grupos educacionais e instituições 
de ensino superior”, anunciou a 
subsecretária Patrícia Amorim, em 
entrevista à Revista do TCMRJ.

 Patrícia Amorim disse também que, 

enquanto a licitação que vai permitir 
a abertura dos espaços está sendo 
preparada, algumas providências já 
estão sendo tomadas. “No Parque 
Radical, fizemos o emergencial 
de limpeza e estamos em estágio 
avançado nas negociações com a 
Confederação de Canoagem e as 
entidades de BMX e de escalada, 
visando à gestão e ao funcionamento 
destes equipamentos”, completou a 
subsecretária.

Ela alega que, desde março deste 
ano, algumas atividades já vêm 
sendo realizadas na Arena 3, nos 
finais de semana. “Nosso objetivo 
será transformar aquele espaço em 
um centro de excelência esportivo e 
acadêmico, direcionado aos novos 
talentos esportivos”. No entanto, 
Patrícia não informou quando será 
concluído o plano de gestão de 
longo prazo dos equipamentos sob a 
responsabilidade da Prefeitura.

Além da gestão direta e perma-
nente da Arena 3 e do Parque 
Radical de Deodoro a seu cargo, 
a Prefeitura deverá ainda provi-
denciar a desmontagem da Arena 
do Futuro e do Centro Aquático, 
que serão transformados em 
escolas públicas, de acordo com 
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o anunciado durante as obras de 
preparação para a Rio 2016.

“Estes encargos podem influenciar 
nas finanças municipais nos pró-
ximos anos, devendo ser objeto de 
análise e transparência, quando das 
propostas orçamentárias, e alvo de 
controle do TCMRJ”, alertou Marcio 
Emmanuel Pacheco.

O TCMRJ, por sua vez, criou um 
grupo de trabalho multidisciplinar 
para fiscalizar o legado dos Jogos, 
dando continuidade às ações de 
controle que já vinha desenvolvendo 
durante a construção do que seria o 
legado dos Jogos Olímpicos.

O modelo de atuação conjuga várias 
inspetorias, cada qual atuando em 
sua área de expertise. Isto já havia 
sido implementado com sucesso 
na fiscalização do legado dos 
Jogos Pan-Americanos Rio 2007. 
Também foi a forma de acompanhar 
a execução da parceria público-pri-
vada para a construção do Parque 
Olímpico da Barra, que envolveu 
obras e modelagens financeiras com-
plexas e a participação de diferentes 
órgãos e entidades municipais (con-
forme matéria publicada na Revista 
do TCMRJ n. 62 - setembro/2015).

De olho no legado olímpico, os 
auditores de controle externo do 
TCMRJ apontam as constantes 
alterações em relação ao projeto de 
legado inicial, por questões orça-
mentárias, como um dos desafios 
mais importantes da auditoria (veja 
entrevista ao lado).

“O que se espera é evitar que as insta-
lações olímpicas não se transformem 
em elefantes brancos, a exemplo do 
que aconteceu em Atenas, e que os 
Jogos de 2016 deixem uma herança 
positiva para o País e, em particular, 
para a cidade do Rio de Janeiro, sob 
os aspectos esportivo, social, econô-
mico, urbano e ambiental”, salientou 
Marcio Emmanuel Pacheco.

A auditora Maria Claudia Lameira Gar-

cia, que compõe o grupo multidisci-

plinar do tribunal de contas carioca, 

explica o que envolve a fiscalização 

do legado dos Jogos Rio 2016.

REVISTA DO TCMRJ: Porque 
houve a necessidade de se criar 
um grupo de trabalho para fiscali-
zar especificamente o legado olím-
pico Rio 2016?

Sua criação foi decorrente da per-

cepção de que os projetos esporti-

vos, educacionais ou de lazer, entre 

outros, que serão implementados 

nos equipamentos construídos para 

os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 

Rio 2016, incluem desde a licitação 

e contratação para desmontagem de 

arenas provisórias, finalizando com a 

implementação de novos modelos 

de gestão educacional/esportiva, não 

sendo possível fiscalizar estas ações 

individualmente, considerando-se que 

cada uma destas etapas se refere a 

uma Inspetoria distinta, que atua em 

sua área específica.

REVISTA DO TCMRJ:  Quais pro-
jetos serão considerados no escopo 
da auditoria do legado dos Jogos?

Em vista da extensão dos projetos li-

gados aos Jogos, que incluem, além 

dos equipamentos esportivos, obras 

de infraestrutura viária e aspectos 

financeiros de transferências de re-

cursos, a auditoria tem como foco os 

Legado na mira do TCMRJ

projetos incluídos na Matriz de Res-

ponsabilidade dos Jogos, elaborada 

pela Autoridade Olímpica, bem como 

aspectos de aporte financeiro do mu-

nicípio do Rio de Janeiro ao Comitê 

Rio 2016. 

REVISTA DO TCMRJ:  Quais os pro-
jetos incluídos na Matriz de Respon-
sabilidade dos Jogos sob gestão do 
município do Rio de Janeiro? 

Desmontagem e remontagem da Arena 

do Futuro e do Centro Olímpico de Es-

portes Aquáticos; manutenção e gestão 

da Arena Carioca 3, do Estádio Olím-

pico de Canoagem Slalom, do Centro 

Olímpico de BMX, do domínio comum 

do Parque Radical de Deodoro e dos 

equipamentos de lazer instalados na 

Via Olímpica da Barra da Tijuca. 

REVISTA DO TCMRJ:  Quais os 
principais desafios quanto ao acom-
panhamento do legado dos Jogos?

Em primeiro lugar, cita-se a multiplicida-

de de entes envolvidos na propriedade 

e gestão dos equipamentos olímpicos. 

No Parque Olímpico da Barra da Tijuca, 

por exemplo, tem-se a União, o muni-

cípio do Rio de Janeiro e o Consórcio 

Rio Mais dividindo a propriedade e ges-

tão dos imóveis do Parque. Em adição, 

percebe-se a necessidade de acompa-

nhamento regular do assunto, devido 

às constantes alterações em relação ao 

projeto inicial de legado, principalmente 

por questões orçamentárias.
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Na madrugada do dia 30 de julho, o Velódromo 

teve parte de sua cobertura danificada por 

incêndio, aparentemente provocado por um 

balão. Segundo comunicado da AGLO, não 

houve dano de natureza hidráulica ou elétrica, 

assim, a temperatura da madeira siberiana da 

pista de ciclismo foi preservada. A qualidade da 

pista depende do funcionamento 24 horas por 

dia do sistema de ar-condicionado. Segundo 

o Ministério do Esporte, a manutenção do 

Velódromo custa R$ 11 milhões ao ano com 

despesas como a refrigeração e limpeza.

REVISTA DO TCMRJ: Serão 
acompanhados somente os equi-
pamentos cuja gestão é municipal 
ou também aqueles que estão sob 
concessão do governo federal ou 
entes privados?

Os equipamentos que estão sob a 

concessão do governo federal e de 

outras concessionárias serão acom-

panhados seguindo a modelagem já 

utilizada na fiscalização do legado dos 

Jogos Pan-Americanos Rio 2007.

REVISTA DO TCMRJ:  Este traba-
lho de fiscalização do legado sob 
gestão municipal tem prazo para 
terminar?

Entende-se que este trabalho se ex-

tinguirá quando todos os equipamen-

tos olímpicos estiverem com seus 

planos de legado efetivamente imple-

mentados.

(O grupo de trabalho multidisciplinar 

é composto, além de Maria Cláudia 

Lameira, pelos auditores Rodrigo 

Eugênio da Silva, Salim Jacuru, José 

Renato Moreira de Oliveira, Flavio 

Anache e pelos inspetores-gerais 

Carlos Trillo Negreira, Simone de Sou-

za Azevedo e Marta Varela da Silva).
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O QUE FOI PROMETIDO
PARQUE OLÍMPICO DA BARRA

Arena Carioca 1

Após a Olimpíada, o local seria 
transformado em um espaço para 
treinamento de alto rendimento 
e para receber eventos. Contaria 
ainda com uma grande academia, 
área médica, auditório e vestiário.

Estádio Aquático

Foi projetado de maneira a se 
transformar em dois centros de 
treinamento com piscina olímpica. Arena do Futuro

Seria transformada em 
escolas depois dos Jogos.

DEODORO

Seria aberto ao público, para lazer, com previsão de:

• pista de BMX permaneceria e a de canoagem slalom viraria um canal e um lago, ambos 
para recreação. Também teria quadras esportivas;

• ciclovia, trilhas ecológicas para caminhada e áreas para a prática de ginástica; 

• minipista de mountain bike e áreas de lazer com churrasqueiras;

• espaço para prática de esportes radicais, como skate e BMX, para iniciantes; 

• polo de inclusão digital, uma Clínica da Família e espaço sobre educação ambiental.
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Arena Carioca 2

Seria um espaço de treinamento 
olímpico para atletas de alto rendi-
mento em dez modalidades: judô, 
lutas, badminton, esgrima, levanta-
mento de peso, tênis de mesa, tae 
kwon do, boxe, ginástica rítmica e 
ginástica de trampolim.

Arena Carioca 3

No local, seria criada uma escola 
voltada para os esportes, rece-
bendo cerca de mil alunos em 
horário integral. Seriam 24 salas 
de aula, cozinha, refeitório, vesti-
ários e espaço para a prática de 
mais de dez modalidades espor-
tivas no Ginásio Experimental 
Olímpico e Paralímpico.

Velódromo

Após os Jogos, faria parte do 
Centro Olímpico de Treinamento 
e contaria com espaço de treina-
mento, seja em alto rendimento 
ou em projetos sociais, das 
modalidades boxe, tae kwon do, 
esgrima e levantamento de peso. 
A pista de ciclismo seria mantida.

Arena Rio

Continuaria recebendo shows e 
eventos culturais e esportivos como: 
basquete NBA e lutas de MMA. 

Centro de Tênis

A quadra principal seria mantida 
e o local poderia receber eventos 
internacionais. Das 16 quadras, 
nove permaneceriam.

Parque Aquático Maria Lenk

A estrutura seria mantida e funcionaria para receber 
atletas de alto rendimento, das escolas e de pro-
jetos sociais.
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REVISTA DO TCMRJ: Por que se che-
gou a esta situação?

Leandro Mittidieri – O que se verificou é 
que não houve um documento específi-
co e formal de planejamento do plano 
de legado e do plano do uso de legado, 
detalhando os equipamentos esportivos e 
complexos esportivos adquiridos e cons-
truídos com verbas públicas, identificando 
o ente público ou privado responsável pela 
destinação de cada empreendimento, seus 
custos previstos de manutenção, a forma 
de gestão de cada empreendimento, sua 
finalidade após a realização dos Jogos , 
bem como os benefícios esperados, nos 
termos do Protocolo de Intenções firmado 
entre a União, o estado do Rio de Janeiro 
e o município do Rio de Janeiro. O que 
havia era um conjunto de promessas vei-
culadas na imprensa.

REVISTA DO TCMRJ: Quais as princi-
pais promessas que não foram cumpri-
das, ainda?

Leandro Mittidieri – Primeiro, a despolui-
ção de 80% da Baía de Guanabara, que 
não aconteceu, principalmente, em razão 
das estações de tratamento de esgoto 
funcionarem muito abaixo da sua capa-
cidade máxima, pela falta de conclusão 
do sistema, que inclui o tronco e as redes 
coletoras domiciliares. Depois, a parceria 
público-privada para a operação e manu-
tenção das instalações esportivas, que não 
teve interessados, por questões que estão 
sendo apuradas. 

REVISTA DO TCMRJ: Quais são os re-
sultados do grupo de trabalho formado 
pelo MPF?

Diante deste quadro de falta de planeja-
mento, o Grupo de Trabalho Olimpíadas 
2016 do MPF passou a sustentar a ne-

cessidade da discussão do legado com 
representantes da sociedade civil, e não 
só com empresas privadas interessadas 
no negócio. A ideia defendida pelo MPF 
é que o legado traga retorno e benefícios 
para a população, principalmente a que 
sofreu com as obras e remoções.  Insis-
timos que este investimento altíssimo não 
pode ser voltado apenas para projetos vi-
sando ao lucro. 

Realizamos três audiências públicas; na 
última, realizada no Parque Olímpico, a 
Autoridade de Governança do Legado 

A Rio 2016 foi vendida seguindo-se uma 
cartilha reproduzida em várias outras ci-
dades que pretenderam sediar grandes 
eventos esportivos.  O evento sempre foi 
anunciado como sendo de orçamento bai-
xo, sem aportes de recursos públicos e com 
um grande legado a deixar.  O orçamento 
acaba sempre sendo muito acima do anun-
ciado, há muito recurso público investido e 
o legado vira um problema. A transparência 
é uma das questões mais cobradas pelo 
GT Olimpíadas do MPF.  Chegamos a ajui-
zar uma ação civil pública exigindo isto das 
contas do Comitê Organizador. 

REVISTA DO TCMRJ: De onde se con-
clui que....

A transparência dos custos destes megae-
ventos esportivos, aliada à opinião pública, 
vem gerando a recusa de candidatura por 
várias cidades no mundo, sendo, o maior 
exemplo, o caso de Boston, nos Estados 
Unidos. No Brasil, faltaram transparência e 
participação popular na avaliação dos prós 
e contras de um evento que dá muito lucro 
às entidades organizadoras e um custo alto 
para a cidade-sede, principalmente em um 
país tão desigual e um estado que agora 
nem consegue pagar seus servidores.

“O que havia era um conjunto de promessas veiculadas 
 na imprensa”,

afirma o procurador da República e coordenador do Grupo de Trabalho Olimpíadas 2016, 
Leandro Mittidieri, em entrevista que concedeu à jornalista da Revista do TCMRJ, Denise Cook.

"A transparência é
 uma das questões
 mais cobradas"

Olímpico apresentou um plano de lega-
do, que está sob análise do TCU e do 
MPF. Caberá, ainda, ao Ministério, a fis-
calização sobre a execução do que está 
escrito neste documento.

REVISTA DO TCMRJ: É também da 
competência do Grupo de Trabalho 
Olimpíadas 2016 investigar a aplicação 
das verbas públicas federais para a re-
alização dos Jogos?

Sim.  Além das investigações ainda em 
curso, o MPF deflagrou, junto com a Polí-
cia Federal, a Operação Bota Fora, sobre 
fraudes nas obras, e a Operação Nemeus, 
sobre desvio de verbas por confederações.

REVISTA DO TCMRJ: Projetos e con-
tratos vinculados ao legado olímpi-
co têm impacto sobre as finanças da 
União. Já existem estudos sobre a dívi-
da contraída? E quanto à transparência 
da administração destes recursos?
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Floresta dos Atletas 
à espera de um lugar
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Quem se lembra das 
sementes plantadas 
pelos atletas na ceri-
mônia de abertura 
dos Jogos Olímpicos, 

no ano passado? Pois bem, elas 
germinaram, se desenvolveram 
e estão prontas para formarem a 
prometida Floresta dos Atletas. 
As 12 mil mudas de 207 espécies 
da Mata Atlântica (representando 
os 206 países participantes da 
Rio 2016, mais a delegação de 
refugiados) cresceram e, hoje, só 
esperam o sinal verde da Prefeitura 
para poderem ser transportadas 
para o Parque Radical de Deodoro. 
Pelo plano original, elas deveriam 
ter sido levadas para lá em agosto, 
mas a crise de gestão do legado 
olímpico adiou a mudança por 
tempo indeterminado.

“A Floresta dos Atletas foi pen-
sada para Deodoro, para restaurar 
aquela área. Existe por trás deste 
projeto toda uma concepção de 
paisagismo própria para aquele 
local. Não ir para lá não é uma 
opção para nós”, afirmou Dudu 
Saramago, um dos diretores da 
Cerimônias Cariocas, empresa que 
realizou a abertura da Rio 2016.

Por enquanto, as plantas per-
manecem a cerca de 150 km 
do Rio de Janeiro, no muni-
cípio de Silva Jardim.  É lá 
que fica o viveiro da Biovert, 
empresa contratada para 
tornar a floresta viável. 

“Meu compromisso é cuidar 
delas, seja qual for o local 
de destino. Nossa expec-
tativa é que, em 2020, na 
Olimpíada de Tóquio, nós 
apresentemos ao mundo a 
floresta que foi prometida”, 
diz o engenheiro florestal 
Marcelo de Carvalho Silva, 
dono da Biovert. 

Quando a ideia surgiu de 
conversas entre o cineasta Fernando 
Meirelles, um dos diretores da festa 
de abertura dos Jogos Olímpicos, 
e o diretor da Fundação SOS Mata 
Atlântica, Mário Mantovani, sobre 
a importância de deixar um legado, 
deu-se início a um trabalho com-
plexo. A partir de 2014, a Biovert, 
empresa contratada pela Cerimônias 
Cariocas, por recomendação da 
Fundação SOS Mata Atlântica, 
começou a organizar a colheita 
das sementes, em sua totalidade, 
nativas do bioma que representa o 
Rio de Janeiro. As espécies selecio-
nadas contemplam um projeto de 
plantio numa área de 60 mil metros 
quadrados, numa das regiões mais 
quentes da cidade, no local onde 
foram montados o circuito de cano-
agem slalom e as pistas de ciclismo 
BMX e mountain bike, no Parque 
Radical de Deodoro, que deverá ser 
aberto ao público. 

De acordo com a arquitetura do pro-
jeto, dentro da Floresta dos Atletas 
haverá o Bosque dos Medalhistas, 
que conterá árvores com folhagens 
amarelas, cinzas e vermelhas — 
cores do ouro, da prata e do bronze 
das medalhas olímpicas. Entre as 
espécies selecionadas, algumas 
estão ameaçadas de extinção, 

como o pau-brasil, que representa 
o País. A maioria das árvores é 
frutífera, pensadas para atrair de 
volta a fauna afastada daquela área 
degradada, contando, especial-
mente, com os pássaros, que irão 
ajudar na dispersão das sementes 
dentro e fora da mata. Outros 
impactos positivos que a floresta 
trará são a redução da temperatura 
e o aumento da absorção de gases 
tóxicos, tornando o ar mais limpo 
naquela região.

Na Fazenda Plathymenia, viveiro 
da Biovert, em Silva Jardim, as 
plantas estão crescendo em con-
dições climáticas perfeitas. Para se 
adaptarem em Deodoro, no entanto, 
Marcelo de Carvalho Silva explica 
que elas estão em processo de rus-
tificar, mais expostas ao sol e com 
menos hidratação, para se fortale-
cerem e necessitarem do mínimo de 
manutenção, no futuro.

“A manutenção é uma coisa cara. 
Por isto, também programamos um 
plantio de modo que a cobertura da 
área se faça rapidamente, com pre-
visão de um ano e meio para estar 
fechada. Além disso, conjugaremos 
espécies pioneiras, que colonizam e 
dão sombra para as espécies climá-
ticas, que precisam disto, no início, 
para se desenvolverem e, depois, 
dominarem a mata. Com dois anos 
de plantio, a floresta terá condi-
ções de se estabelecer e seguir 
seu caminho sem necessidade de 
manutenção”, conta Marcelo.

Diante das mais de 4 bilhões de 
pessoas que assistiram à ceri-
mônia de abertura da Rio 2016, foi 
firmado o compromisso de realizar 
este legado, que é certamente um 
dos mais importantes e representa-
tivos da mensagem de conciliação 
mundial com a natureza que o 
Brasil quis transmitir para o mundo 
inteiro. Resta agora esperar que 
Deodoro esteja pronto para receber 
a Floresta dos Atletas.
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Responsável por tornar 
real a criação da Floresta 
dos Atletas, prome-
tido legado dos Jogos 
Olímpicos Rio 2016, 

a Biovert possui o maior viveiro de 
mudas nativas da Mata Atlântica do 
Estado. Com importância reconhe-
cida pelos principais organismos 
defensores deste bioma, a empresa 
do engenheiro florestal Marcelo de 
Carvalho Silva, embora não tenha 
contratos firmados com o governo, 
traz beleza e benefícios para a cidade 
do Rio de Janeiro. 

“Mais de 90% dos nossos ser-
viços são prestados para atender 
às medidas ambientais compensa-
tórias, que têm como destinação 
final o espaço público”, explica 
Marcelo. Seus maiores clientes 
são da indústria da construção 
civil, que têm obrigação de 
plantar árvores ou recuperar áreas 
degradadas para compensar os 
impactos gerados pelas grandes 
obras, e para obter concessões 
de licenças, como por exemplo, 
o Habite-se, sem o qual não pode 
ser feita a entrega de um empreen-
dimento comercial ou residencial.

O trabalho que a Biovert faz pode 
ser visto, por exemplo, nas dunas 
recuperadas das praias de Ipanema, 
Leblon, Barra da Tijuca, Recreio, 
Prainha e Grumari. Também são 
seus feitos a recuperação e o enri-
quecimento das encostas do Projac, 
uma área de cerca de um milhão de 
metros quadrados, na Zona Oeste da 
cidade. A Biovert contabiliza o plantio 
de mais de 50 mil árvores destinadas 
à arborização urbana.

O cultivo das mudas é feito na 
bela Fazenda Plathymenia, vizinha 
à Reserva Biológica de Poço das 

Antas, em Silva Jardim, no estado do 
Rio. A propriedade, de 750 hectares, 
foi comprada em 1983 por Marcelo, 
que já naquela época pensava em 
desenvolver atividades de recupe-
ração ambiental. 

A coleta das sementes é feita na pró-
pria floresta da fazenda. “Trabalhamos 
com cerca de 130 espécies nativas 
da Mata Atlântica, algumas delas 
ameaçadas de extinção, e contamos 
com 800 matrizes catalogadas e 
marcadas por GPS”, conta a bió-
loga Úrsula Taveira, que trabalha no 
viveiro. As sementes passam pelo 
processo de beneficiamento, em uma 
estufa, e depois são armazenadas em 
uma câmera refrigerada. 

Úrsula explica que são necessárias 
diversas fases para transformar a 
semente em fruto e que envolvem 
um controle acurado para a tempe-
ratura estar de acordo com o que 
cada espécie necessita, bem como 
para evitar a proliferação de fungos e 
parasitas.

“Levam, no mínimo, um ano e meio 
para que as mudas estejam pre-
paradas para ir a campo. Para as 
espécies ameaçadas, este processo 
é ainda mais lento”, diz a bióloga.

UM TRABALHO QUE COMPENSA PARA O RIO

Marcelo de Carvalho Silva: suas ações beneficiam diretamente o Rio de Janeiro

Fazenda Plathymenia: cultivo de espécies 
nativas, muitas delas, ameaçadas de extinção

As sementes de ivitinga em processo de 
beneficiamento...

 ... darão origem a esta bela flor
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O 
historiador apresenta, 
na Rádio CBN, o pro-
grama “Cultura Popular 
Carioca”, que investiga 
as representações cul-

turais de rua do Rio de Janeiro. Também 
professor, Simas coordena o projeto 
“Raízes”, disciplina extracurricular ofere-
cida aos alunos do colégio Ao Cubo, em 
que são estudadas personagens emble-
máticas e estórias do Rio. Filho de mãe 
pernambucana e pai catarinense, o nosso 
personagem carioca desta edição acredita 

na cidade do Rio de Janeiro. 

Em bate-papo descontraído, o também 
músico e compositor Luiz Antônio Simas 
comenta a experiência de levar o cavaqui-
nho para a sala de aula. “Acho impossível 
ensinar História do Brasil sem falar da 
música popular”. Escritor consagrado 
com dois prêmios Jabuti, o versá-
til carioca traça paralelos entre a 
História e a Literatura, e analisa a 
atual conjuntura da Cidade, “que 
sempre cria mecanismos de 
reinvenção, na fresta”. 

TCMRJ: Como começou a sua 
história no Rio de Janeiro?

Luiz Antônio Simas: Meu pai e 
minha mãe vieram para o Rio de Janei-
ro, quando ainda era a Capital Fede-
ral. Meu pai trabalhava no salão 
de cabeleireiros do shop-
ping Cassino Atlântico, 
em Copacabana. 
Na loja em frente, 
minha mãe tra-
balhava como 
balconista. Eles 

se conheceram ali. Eu cresci circulando 
por toda a cidade do Rio de Janeiro, e 
também Nova Iguaçu e Baixada Flumi-
nense. Minha avó materna exercia um 
sacerdócio religioso; era yalorixá, tinha 
uma casa de Xambá, em Nova Iguaçu.

TCMRJ: Você segue a religião de 
sua avó?

Luiz Antônio Simas: Sim; é uma he-
rança cultural muito forte, embora não 
pratique sistematicamente a religião.

TCMRJ: Por que você escolheu 
História?

Luiz Antônio Simas: Nunca soube 
exatamente o que queria ser; eu sabia 
o que não queria ser de jeito nenhum. 
Quando estava na fase de definição do 
vestibular, fui afastando o que era invi-
ável para mim. Sobraram três opções: 
Letras, Filosofia e História. Acabei op-
tando por História. Mas levei muito meu 
curso para o caminho que cruzava com 
a Literatura, tanto que a minha mono-
grafia de conclusão de graduação foi 
sobre a Revolta da Armada, a partir da 
obra de Lima Barreto, intitulada “O triste 
fim de Policarpo Quaresma”.

Bate-papo Carioca com...
Luiz Antônio Simas

“A história 

do Rio não 

me permite 

pessimismos”

Por Denise Cook



Revista TCMRJ • Setembro de 2017 • Nº 68 65

Na monografia, discuti a possibilidade 
de usar a Literatura como fonte para 
a História. No mestrado, aprofundei 
mais este estudo sobre a Revolta 
da Armada. O que gosto muito do 
meu trabalho com a História é a 
interdisciplinaridade, ou seja, este 
trânsito que você pode promover 
com a Antropologia, com a Filosofia 
e com a Literatura.

TCMRJ: Você também é escritor.

Luiz Antônio Simas: Sim. Tenho 12 ou 
13 livros publicados. Ganhei dois prêmios 
Jabuti com o livro “Dicionário da história 
social do samba”, que escrevi em parceria 
com o Nei Lopes, no ano passado. Este 
trabalho esteve mais ligado à pesquisa 
rigorosa, mais acadêmica; trabalhamos 
com todos os critérios exigidos para ela-
boração de um dicionário. Assim, ganhei o 
prêmio de livro do ano e, com este mesmo 
livro, ganhei o prêmio na categoria teoria/
tese mais acadêmica do Prêmio Jabuti. 

O livro não fala exatamente do samba, mas 
é um dicionário que trabalha com a pers-
pectiva de que o samba está ligado a um 
complexo cultural que inclui gastronomia, 
religiosidade, vestimenta; inclui também 
cultura de rua, performance corporal. Fize-
mos assim um dicionário em cima desses 
conjuntos de saberes.

TCMRJ: E os outros livros? Tinham 
também este viés acadêmico?

Luiz Antônio Simas: Outro livro de 
que me orgulho foi redigido em parceria 
com o grande caricaturista Cássio Lore-
dano, pela Editora Folha Seca. O livro, in-
titulado “O vidente míope”, se originou da 
pesquisa sobre o desenhista J. Carlos, a 
partir do levantamento dos trabalhos dele 
na Revista “O Malho”. Depois, eu escrevi 
“Samba de enredo, história e arte”, tra-

balho em parceria com Alberto Mussa, 
grande escritor carioca, que reuniu o 
levantamento de 3323 sambas-enredo – 
para se entender o samba-enredo como 
um gênero muito peculiar da canção ur-
bana; para discutir que o samba-enredo 
não é lírico, e sim épico. Em 2012, publi-
quei o livro “Portela – tantas páginas be-
las”, e, no ano seguinte, lancei “Pedrinhas 
Miudinhas”, que reúne ensaios sobre 
ruas, aldeias e terreiros.

Tenho um livro sobre futebol chamado 
“Ode a Mauro Shampoo e outras histó-
rias da várzea”, sobre a cultura do futebol 
brasileiro. Estou lançando agora outro 
livro, chamado “Coisas nossas”, com 
crônicas sobre o Rio de Janeiro, que fala 
um pouco sobre a história do subúrbio do 
Rio, a partir de uma cidade de rua; conto 
um pouco da história dos botequins, das 
quitandas, e da tradição carioca das reza-
deiras. E tenho no prelo um livro que vai 
se chamar “Almanaque de brasilidade”, 
em homenagem a Luiz da Gama Cascu-
do, autor do “Dicionário do folclore bra-
sileiro” – trabalhei por uns oito ou nove 
anos coletando material. 

Tenho trabalhos também sobre o Império 
Serrano, sobre a Estácio de Sá e outras 
várias escolas de samba.

TCMRJ: Você também é ligado à mú-
sica.

Luiz Antônio Simas: Sim, sou músico. 
Aprendi a tocar cavaquinho e violão, mas 
acabei não seguindo a carreira da música; 
até porque é bom você reconhecer suas 
limitações. Componho. Inclusive, o cantor 
de música popular Lúcio Sanfilippo gravou 
composições minhas num CD com can-
ções ligadas a ritmos da cultura popular 
brasileira, como samba, toada de boi, ci-
randa, ijexá e zanza, ritmo característico da 
região central da África.

A música entra mesmo quase como um 
hobby. Neste momento, estou fazendo 
uma parceria com o cantor e compositor 
Moisés Marques. Trouxe a música para a 
História... todos os meus trabalhos escri-
tos dialogam muito com a música.

TCMRJ: Você costuma levar o cava-
quinho para as suas aulas. É verdade? 
Como funciona isto?

Luiz Antônio Simas: Eu sempre gostei 
muito de usar o cavaquinho nas minhas 
aulas. Porque eu trabalho com a história 
do Brasil. Acho impossível ensinar Histó-
ria do Brasil sem falar da música popular, 
até porque a música popular sempre foi 
canal de expressão muito significativo do 
povo brasileiro. No Rio de Janeiro, por 
exemplo, existe o ambiente das artes, 
onde se desenvolvem o samba urbano e 
a crônica, gênero literário muito carioca, 
que é aquela conversa sobre o cotidiano.

O samba, de certa maneira, foi o canal 
de expressão de expectativa de vida, de 
anseios, de visões sobre o cotidiano da 
cidade, de uma camada da população 
que não teve acesso aos canais formais 
de expressão. Então, para conhecer um 
pouco da história do Brasil e do Rio de 
Janeiro, a música é crucial. Como falar 
do Brasil da década de 30, por exem-
plo, sobre a crise de 29, que derrubou a 
cafeicultura do nosso País? Como houve 
a percepção popular desta crise? Noel 
Rosa compôs “Com que roupa”, que é 
uma crônica cantada sobre o aperto eco-
nômico da época, com uma curiosidade: 
em cima da melodia do Hino Nacional. 
No final, ele teve que modificar a modu-
lação original. Levar isto para a sala de 
aula é uma maneira de colocar o aluno 
em contato com a fonte, que é mais lú-
dica, facilita o aprendizado e tem tudo a 
ver com o Brasil e com o Rio de Janeiro.
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O trabalho com música é muito voltado para 
a ideia da fonte histórica: você entender a 
canção popular brasileira como um docu-
mento, um testemunho importante sobre 
determinada época da nossa história.

TCMRJ: E a sua parceria com o proje-
to Ágoras Cariocas?

Luiz Antônio Simas: O Ágoras Cario-
cas começou, em 2011, com a ideia de 
falarmos sobre a cidade na cidade – o Rio 
de Janeiro como cidade de rua. Precisamos 
entender que existe um debate colocado 
no Rio de Janeiro acerca de dois possíveis 
modelos de cidade; e este debate é colo-
cado a partir da rua. Existe um certo mo-
delo de expectativa de cidade que vê a rua 
como um ponto de passagem, e a nossa 
perspectiva é de que a rua é um ponto de 
encontro. Isto é muito característico do Rio 
de Janeiro, que tem, por exemplo, um co-
mércio afetivo, ligado ao açougue de rua, à 
quitanda de rua, ao botequim... enfim, estes 
encontros promovidos pela rua. De certa 
maneira, esta rua foi perdendo potência. O 
açougue de rua está acabando; a barbearia 
de rua perdeu espaço para a barbearia de 
shopping; a quitanda perdeu espaço para o 
hortifrúti, e o cinema de rua está morrendo.

A ideia do Ágoras Cariocas era promover 
reuniões em botequins – eu defendi, num 
texto, que o botequim era uma espécie de 
ágora do Rio de Janeiro. E esta ideia veio 
numa sala de aula por acaso, porque eu 
estava falando para turma o que era uma 
ágora grega, aquele espaço público onde 
você discutia a cidade. Mal comparando, 
o botequim no Rio de Janeiro funcionou 
por muito tempo como uma ágora; era o 
espaço onde você encontrava as pesso-
as, falava sobre a cidade. Onde surgiram 
ideias, debatia-se e eventualmente se bri-
gava, ou seja, a cidade circulava por ali. 

O Ágoras é um projeto de escuta: a gente 

entrava em contato com as pessoas do 
bairro, sobretudo com os moradores da 
Zona Norte do Rio, que era a área mais 
visada neste projeto. O projeto esteve no 
Largo do Estácio, na Penha, em Ramos, 
Olaria, Quintino, Méier, Lins de Vascon-
celos, Rio Comprido, Tijuca, Engenho de 
Dentro. A gente ocupava uma praça; eu 

Luiz Antônio Simas: O projeto do mu-
seu foi quando da transição do MIS para 
Copacabana. Eles montaram uma equipe 
de consultoria para fazer uma avaliação 
do acervo, e eu fiquei responsável pela 
área do carnaval. E quanto a ter sido jura-
do do estandarte de ouro, foi porque sou 
muito ligado a escolas de samba.

TCMRJ: Você ensina sobre as refor-
mas urbanísticas que ocorreram no Rio 
de Janeiro. Como você analisa estas 
mudanças recentes na cidade? 

Luiz Antônio Simas: O Rio de Janei-
ro é uma cidade complicada. Porque o 
Rio é uma cidade que sempre teve cer-
ta tendência de apagar alguns dos seus 
lugares de memória mais significativos. 
Eu que estudo samba, por exemplo, di-
ria que, para o samba do Rio de Janeiro, 
os lugares mais relevantes talvez tenham 
sido o Largo do Estácio, a Praça Onze e 
a casa de tia Ciata. No entanto, nenhum 
desses lugares existe mais; esta memória 
urbana, como registro material, não foi 
preservada. Estes registros sumiram. Só 
que os registros imateriais permanece-
ram muito sólidos e, na lógica da reforma 
urbana, o Rio já é uma cidade complexa 
nos seus aspectos geográficos: para você 
construir, por exemplo, tem que aterrar o 
mar, arrasar um morro, abrir a montanha.

Em sã consciência, ninguém diria que 
este era um lugar para se fazer uma 
cidade. E esta lógica das reformas vem 
sempre dentro de um embate entre um 
discurso de civilização e barbárie; isso 
que eu acho muito complicado. Na re-
forma Passos, por exemplo, vieram com 
a ideia de modernizar/civilizar o espaço 
urbano contra a barbárie. As pessoas 
removidas do Centro foram obrigadas a 
subir os morros ou ir para os subúrbios.

Sempre na história do Rio de Janeiro, as 

fazia uma breve apresentação sobre a 
história daquele bairro e o microfone era 
aberto para que os moradores viessem 
dar depoimentos sobre o bairro.

TCMRJ: Este material está registrado?

Luiz Antônio Simas: Tudo gravado. 
Estamos organizando todo o material, 
com a intenção de disponibilizá-lo. Esti-
vemos até na Vila Mimosa, onde falamos 
e mostramos como a própria região do 
meretrício está vinculada à lógica do pro-
cesso urbano da cidade. O deslocamento 
desta região obedece de certa maneira a 
uma lógica da geografia carioca.

TCMRJ: Você também foi consultor 
do acervo do Museu da Imagem e do 
Som - MIS e, em 2013, acabou jurado 
do estandarte de ouro do Globo. Que 
versatilidade!

Em sã consciên-

cia, ninguém diria 

que este era um 

lugar para se fazer 

uma cidade.
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reformas geraram desde a remoção mais 
explícita - como aconteceu na década de 
60, com a remoção das favelas do Es-
queleto, da Catacumba, da Praia do Pinto, 
de Maria Angu, e a consequente forma-
ção de áreas como Cidade de Deus, Vila 
Kennedy, Vila Aliança, e Cidade Alta –, até 
a questão não tão explícita assim, a que 
chamo de remoção branca, que se mani-
festa numa especulação do solo urbano. 

Hoje, me parece que estas reformas ur-
banas moldaram o Rio de Janeiro segun-
do uma lógica do balneário de grandes 
eventos, que tem alguns aspectos positi-
vos, como podemos ressaltar em relação 
ao modal urbano de transporte; e outros 
aspectos que me parecem preocupantes. 
De qualquer forma, o que me impres-
siona nisto é como a cidade é dinâmica. 
Neste sentido, mais além da questão so-
cial que é preocupante, essas reformas 
vêm acompanhadas de um descaso com 
a memória urbana carioca.

TCMRJ: E o carioca diante de tudo 
isso?

Antônio Luiz Simas: O carioca é múl-
tiplo. A cidade vive um momento difícil, o 
país vive um momento extremamente difí-
cil; mas, ainda que seja uma situação grave, 
a história do Rio de Janeiro não me permite 
pessimismos. O carioca sempre conseguiu, 
de alguma maneira, construir uma brecha 
na fresta, no inusitado, com uma coisa que 
eu chamo até de sabedoria do precário. A 
escassez gera sabedoria, e você precisa 
lidar com a escassez. Existe uma forma 
carioca de lidar com a escassez que é tí-
pica de uma cidade marcada pela diáspora 
africana. A dinâmica do Rio de Janeiro é a 
dinâmica de cidades que estão ali em es-
cuta, e eu acho que o Rio costuma sair de 
situações dramáticas. Eu vejo uma cidade 
que ainda respira com potência.

TCMRJ: Como assim “seu conhe-
cimento de história não permite 
pessimismo”?

Luiz Antônio Simas: Como eu disse, 
o Rio cria mecanismos de reinvenção, 
mas reconhecendo o drama urbano da 
cidade. O compositor Beto Sem Braço, 
do Império Serrano, tem uma frase que 
eu acho genial: “o que espanta miséria é 
festa”. Esta frase dizia não só em relação 
a uma economia criativa da festa, mas a 
uma miséria existencial também, de você 
encontrar espaço de recreação da vida.

TCMRJ: E a cultura da periferia?

Na Zona Norte, há muitos movimentos, 
como o Boi de Parada de Lucas, o samba 
na Serrinha, a turma que faz um trabalho 
bacana na região da Pavuna, as rodas cul-
turais que acontecem no Méier. A Cidade 
é uma cidade pulsante: estão acontecen-
do muitas rodas de samba, muita roda 
de rua que lida com seus perrengues. Há 
dificuldades, muitas vezes, até em relação 
à ação pública, mas que vão tentando res-
gatar a vida. Reinventar a vida.

TCMRJ: Em outra entrevista, você co-
mentou que precisou se desfazer de 
livros, de forma até bastante inusitada, 
para receber o seu filho recém-nasci-
do. Como foi isto?

Luiz Antônio Simas: É verdade! Para 
ganhar espaço, eu negociei, vendi, cerca 
de 500 livros. Era uma biblioteca insus-
tentável, num apartamento de dimensões 
não exatamente muito grandes. A solução 
que encontrei foi realmente me desfazer 
de alguns livros, mas fazendo uma per-
muta por cerveja. Fiquei com um crédito 
enorme; eu bebi uma biblioteca boa! Toda 
essa vivência é que faz a gente continuar. 

TCMRJ: Você também apresenta o 
programa semanal “Cultura Popular 
Carioca”, na Rádio CBN. Quem escolhe 
os temas abordados por você?

Luiz Antônio Simas:  Sou eu. Na se-
mana passada, fiz sobre cinema de rua. 
Na outra, fiz sobre o bombardeio de De-
odoro, quando o Paiol de Deodoro explo-
diu, na década de 50; como isto repercu-
te no imaginário suburbano. O programa 
fala das representações culturais de rua 
do Rio de Janeiro. E vamos fazendo mais 
coisas: é a ideia de uma cidade como 
um organismo vivo. Vamos ver se esse 
organismo vivo consegue superar o per-
rengue que estamos enfrentando!

Luiz Antônio Simas: Vejo com muita 
força; acompanhei isso. Por dois anos, 
participei do projeto da Prefeitura, cha-
mado “Ações Locais”. Fui da banca de 
escuta de projetos da Zona Norte; vejo 
muito movimento orgânico de território 
mas, ao mesmo tempo, vejo o esfacela-
mento até do poder público, em alguma 
medida, no colapso da Cidade, no colap-
so também do Estado. Por outro lado, eu 
vejo formas de reinvenção da vida na rua, 
que são muito intensas. Nós temos uma 
cultura de rua que é potente.

Me parece que es-

tas reformas urba-

nas moldaram o Rio 

de Janeiro segundo 

uma lógica do bal-

neário de grandes 

eventos.
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Rio visto de cima
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“O mar, quando quebra na praia
É bonito, é bonito...”

Dorival Caymmi
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Mo m e n t o 
p a r a d o x a l 
vivem os 
T r i b u n a i s 
de Contas. 

Ao mesmo tempo em que 
experimentam grandes con-
quistas, estão diante de uma 
de suas mais graves crises. 
Por isso, diversas propostas 
de Emendas (PECs) tramitam 
hoje no Congresso com o 
objetivo de reformá-los. A PEC 
22/2017, apresentada pelo 
senador Cássio Cunha Lima, 
enfrenta da forma mais ampla 
os atuais desafios éticos e de 
desempenho destas institui-
ções. A razão é simples: ela é 
precisa no diagnóstico, reco-
nhecendo e preservando os 
avanços históricos, além de 
compreender que as mudanças 
devem alcançar todos os 34 
Tribunais de Contas do Brasil, 
incluindo o da União. 

A PEC 22 possui três grandes 
eixos. O primeiro é a criação 
do Conselho Nacional dos 
Tribunais de Contas (CNTC), 
ao qual caberá: a) processar e 
responsabilizar seus membros; 
b) fiscalizar atos de gestão; c) 
fixar metas nacionais de desem-
penho; e d) dar transparência 
máxima aos atos administrativos 
e de fiscalização dos Tribunais. 
Além disso, poderá uniformizar 
a jurisprudência sobre temas 
de repercussão nacional, con-
ferindo mais segurança ao 
processo de contas. Seu impacto 
orçamentário será mínimo: fun-
cionará no Tribunal de Contas da 
União, nenhum integrante será 
remunerado, as despesas com 
deslocamentos serão custeadas 
pelas entidades responsáveis 
pelas indicações e suas sessões 
acontecerão, prioritariamente, 
em ambiente virtual. 

O segundo eixo refere-se às 
mudanças nos critérios de 

composição. Sem deixar de 
reconhecer a importância da 
presença de membros indi-
cados pelo Legislativo, a PEC 
22 propõe que os colegiados 
sejam compostos predomi-
nantemente por servidores 
oriundos das carreiras técnicas, 
a saber: auditor (ministro e con-
selheiro substituto), procurador 
do Ministério Público de Contas 
e auditor de controle externo. O 
propósito maior dessa inflexão 
é o de conferir uma repartição 
mais equilibrada em relação 
às competências das duas 
instâncias de poder responsá-
veis constitucionalmente pela 
função de controle externo da 
gestão: o Poder Legislativo, 
titular do controle político, e os 
Tribunais de Contas, órgãos 
autônomos e dotados de 
competências exclusivas, do 
controle técnico.

O texto propõe, ainda, o fim 
da livre-indicação do Poder 

Vale a pena ler de novoVale a pena ler de novo

Por Valdecir Pascoal

“São as instituições que nos ajudam a preservar a decência.”
(Timothy Snyder)

Aprimoramentos Necessários
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Executivo e, para asse-
gurar máxima probidade 
e independência aos seus 
membros, estabelece que 
as nomeações deverão 
atender a novos requisitos, 
como: quarentena de três 
anos; ausência de condena-
ções ou contas reprovadas; 
e aprovação por um novo 
quórum de maioria absoluta 
do Legislativo, no caso dos 
indicados por esse poder. 

Em sua última dimensão, a 
PEC 22 zela pela segurança 
jurídica ao buscar reduzir as 
assimetrias, dentro do sis-
tema, quanto a aspectos 

gerais do processo de controle 
externo, como tipologia, prazos 
e conteúdo das prestações de 
contas. Para isto, a proposta 
inclui, entre as matérias de 
competência legislativa priva-
tiva da União, a edição de uma 
lei nacional, uma espécie de 
“CPC de Contas”.

A despeito dos grandes avanços 
vivenciados pelos Tribunais de 
Contas, não há dúvidas quanto 
à necessidade de aprimorá-
-los. Instituição essencial, sua 
atuação há que ser pautada, 
cada vez mais, pelos atributos 
da boa governança interna, pela 
conduta ética de seus membros 

e pelo efetivo desempenho 

como guardião das contas 

públicas. Inspirada por esses 

propósitos, a PEC 22/2017, 

de forma determinada, 

sistêmica e equilibrada, 

aponta para um alvissareiro 

horizonte de excelência ins-

titucional, o que justifica seu 

amplo debate pela sociedade 

e pelo Parlamento. 

Valdecir Pascoal é Presidente 

da Associação dos Membros 

dos Tribunais de Contas do 

Brasil (Atricon) e Conselheiro 

do TCE-PE.

VA
LE

 A
 P

EN
A 

 L
ER

 D
E 

NO
VO



Setembro de 2017 • Nº 68 • Revista TCMRJ76

TCMRJ



Revista TCMRJ • Setembro de 2017 • Nº 68 77

em 
pauta



Setembro de 2017 • Nº 68 • Revista TCMRJ78

Voto do conselheiro 

Ivan Moreira concluiu 

pela aprovação, com 

determinações e 

recomendações

TCMRJ aprova as contas 
de Eduardo Paes

Em sessão que se 
estendeu por mais de 
três horas, no dia 29/06, 
o plenário do TCMRJ 
emitiu parecer prévio 

favorável às contas de governo do 
prefeito Eduardo Paes, referentes ao 
exercício de 2016. Acompanharam 
o voto do conselheiro-relator Ivan 
Moreira os conselheiros Antonio 
Carlos Flores de Moraes, Nestor 
Rocha, Luiz Antonio Guaraná e Felipe 
Puccioni. O conselheiro José de 
Moraes não participou da sessão por 
motivos de saúde.

O extenso voto de Ivan Moreira refletiu 
uma avaliação ponderada sobre o 
resultado do desempenho econô-
mico, fiscal e financeiro da Prefeitura 
no ano passado, concluindo pela sua 
aprovação, com sete determinações 
e 30 recomendações.  Sua expo-
sição destacou pontos frágeis como 
a municipalização dos hospitais 
Rocha Faria e Alberto Schweitzer, 
que contribuiu sobremaneira para 
o déficit orçamentário verificado; 
a não adoção de ações sanativas 

para a situação do Funprevi; e os 
cancelamentos de empenhos, entre 
outros. Por outro lado, ressaltou a 
aplicação de percentuais orçamen-
tários acima dos mínimos exigidos, 
em Saúde e Educação, concluindo 
que, no aspecto amplo e geral, o 
quadro foi positivo.

Em seu pronunciamento, o último 
entre os demais, o conselheiro 
Felipe Puccioni sugeriu a instau-
ração de um processo apartado para 
o aprofundamento da apuração de 
responsabilidades em relação aos 
apontamentos feitos pelo corpo téc-
nico, o que foi acatado pelo plenário.

O presidente Thiers Montebello, ao 
encerrar a sessão, ressaltou a impor-

tância de uma maturidade técnica 
na complexa análise das contas de 
uma municipalidade como o Rio de 
Janeiro, que comporta 6 milhões e 
meio de habitantes, em sua maioria 
carentes, com sua expressiva rede 
de serviços essenciais. "A ponde-
ração é necessária para distinguir 
situações circunstanciais, que 
podem e devem ser superadas", 
afirmou o presidente.
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Novas Fronteiras do 
Direito Financeiro: 
este foi o tema cen-
tral do IV Congresso 
Internacional de 

Direito Financeiro, que aconteceu 
no Tribunal de Contas do Estado do 
Ceará, nos dias 8 e 9 de junho, no 
plenário do Edifício 5 de Outubro. 

Temas como orçamento público; 
finanças públicas; emenda do teto 
dos gastos; Lei de Responsabilidade 
Fiscal e a dificuldade de suas 
implementações; transparência e o 
impacto que isto causa; e ética na 
gestão das finanças públicas foram 
discutidos por especialistas de 
Portugal, da Espanha, de universi-
dades brasileiras, ministros do TCU, 
conselheiros de tribunais de contas, 
estudantes e profissionais do direito 
de uma forma geral. " Um momento 
muito rico e proveitoso para um des-
pertar maior para o Direito Financeiro", 
ressaltou o presidente do TCE Ceará, 

Edilberto Pontes, anfitrião e um dos 
organizadores do congresso.

Na segunda parte do primeiro dia, 
palestraram Marcus Abraham, 
desembargador do TRF 2ª Região; 
Ribamar Caldas Furtado, presi-
dente do TCE/MA; e Weder de 
Oliveira, ministro substituto do TCU. 
A mediação ficou a cargo do presi-
dente do TCE/RN, Antônio Gilberto de 
Oliveira Jales. Direito Financeiro, 
orçamento, controle, ética e res-
ponsabilidade fiscal foram postos 
em pauta.

A última mesa de palestras teve 
como mediador o conselheiro 
Sebastião Helvécio (TCE/MG), pre-
sidente do Instituto Rui Barbosa 

(IRB). Explanaram o Prof. Dr. de 
Direito Financeiro da Universidade 
de São Paulo, Régis Fernandes de 
Oliveira, sobre Gastos Públicos; e 
Juan Fernando Durán Alba, pro-
fessor de Direito Constitucional na 
Espanha, que falou sobre Estado 
de Direito e fiscalização financeira 
dos partidos políticos por parte dos 
órgãos de controle.

Mesa de debates durante o IV  
Congresso Internacional de Direito 

Financeiro

TCE Ceará sedia 
Congresso de Direito Financeiro 



Setembro de 2017 • Nº 68 • Revista TCMRJ80

A homenagem deve-se à sua con-
tribuição para o fortalecimento do 
Sistema Tribunais de Contas.

"Novas fronteiras do Direito 
Financeiro" é o tema central do 

evento, que reúne palestrantes do Brasil e da 
Europa para compartilhar experiências, em espe-
cial, a respeito da aplicação deste campo na 
administração pública, como instrumento para 
melhorar o controle sobre orçamentos públicos.

Na abertura do evento, em mesa composta pelo 
presidente do TCE do Ceará, conselheiro Edilberto 
Pontes; pela vice-governadora Maria Isolda Cela; 
pelo vice-presidente do TCE-MS e coordenador 
científico do congresso, Ronaldo Chadid; por 
Francisco Pedro Jucá, juiz do Trabalho do Estado 
de São Paulo; pelo ministro do TCU, Benjamin 
Zymler; pelo desembargador Marcus Abraham; pelo 
ministro aposentado do TCU, Ubiratan Aguiar; pelo 

O presidente do TCMRJ e da 

Abracom, conselheiro Thiers 

Montebello, recebeu placa 

condecorativa durante o IV Congresso 

Internacional de Direito Financeiro, 

que aconteceu nos dias 8 e 9 de 

junho, no Tribunal de Contas do 

Estado do Ceará, em Fortaleza (CE).

Presidente do TCMRJ é 
homenageado...

presidente da Assembleia Legislativa cearense, Zezinho 
Vasconcelos; pelo vice-presidente do TCM do Ceará, 
Manoel Veras; e pelo presidente Thiers Montebello; foi 
ressaltada a importância de se disseminar a cultura do 
Direito Financeiro nas cortes de contas, especialmente na 
análise dos orçamentos públicos e na aplicação do novo 
regime fiscal e da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Nos dois dias de debates, estiveram presentes diversos 
especialistas do Brasil, de Portugal e da Espanha. No 
âmbito internacional, destacam-se os doutores Juan 
Fernando Durán Alba, Denise Lucena Cavalcante, José 
María Lago Montero e Eduardo Vera-Cruz Pinto.
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...e exalta encontro em 
entrevista.

Thiers Montebello falou 

sobre expectativas 

do IV Congresso 

Internacional de Direito 

Financeiro

Em entrevista concedida durante o IV Congresso Internacional de Direito Financeiro, que acon-
teceu nos dias 8 e 9 de junho, no Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em Fortaleza (CE), 
o presidente do TCMRJ, conselheiro Thiers Montebello, exaltou o encontro e a qualidade dos 
palestrantes convidados.

Thiers Montebello exaltou qualidade dos palestrantes do 
 IV Congresso Internacional de Direito Financeiro

O evento é uma realização 

do Tribunal de Contas 

do Estado do Ceará, do 

Tribunal de Contas do 

Mato Grosso do Sul, do 

Instituto Rui Barbosa (IRB) 

e da Sociedade Paulista de 

Direito Financeiro.
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Previdência carioca

Estiveram reunidos no TCMRJ, no dia 16 
de maio, com o presidente do Tribunal, 
Thiers Montebello, e com os conselheiros 
Antônio Carlos Flores de Moraes, Nestor 
Rocha, Ivan Moreira, Luiz Antonio Guaraná 

e Felipe Galvão Puccioni, os vereadores Leandro Lyra e 
Junior da Lucinha.

Presentes, também, a secretária-geral de Controle 
Externo do TCMRJ, Jaqueline Dias Melo, e seu 
assessor especial, Fábio Furtado; bem como os audi-
tores Claudio Sancho Mônica, Cintia Iorio Rodrigues e 
Melissa Garrido, da CAD; Heron Rodrigues, da 5ª IGE; 
e Marco Aurélio Seta, do GCS-1.

Na ocasião, os vereadores Leandro Lyra e Junior da 
Lucinha, presidentes, respectivamente, da Comissão 

TCMRJ recebe vereadores para 

discutir assuntos ligados ao Previ-Rio

Especial que analisa os efeitos da reforma da Previdência, 
abarcados pela Proposta de Emenda Constitucional 
(PEC nº 287/16), em relação ao município do Rio de 
Janeiro e da Comissão Especial que analisa o relatório 
do TCMRJ sobre o Funprevi/Previ-Rio, sua realidade 
financeira para o pagamento de benefícios e sua gestão 
atuarial, trataram de assuntos ligados à situação da 
gestão financeira do Previ-Rio, tendo suas indagações 
esclarecidas pelos integrantes da equipe técnica, bem 
como pelos conselheiros presentes. O presidente, 
conselheiro Thiers Montebello, ao final do encontro, 
disse aos vereadores que o TCMRJ estaria à dispo-
sição para quaisquer esclarecimentos que futuramente 
se fizessem necessários.

Vereadores, conselheiros e auditores do TCMRJ em 
reunião sobre o Previ-Rio
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Programa "Dinheiro 
Direto na Escola"

O Tribunal de Contas 
do Município do 
Rio de Janeiro, com 
permanente foco 
na capacitação de 

seus servidores, recebeu, nos dias 
12 e 13 de julho de 2017, o eco-
nomista Adalberto Domingos da Paz 
e a técnica de Financiamento de 
Programas Educacionais, Amanda 
Vargas Maia, ambos do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), para condu-
zirem o Encontro Técnico sobre 
o Programa "Dinheiro Direto na 
Escola" (PDDE).

O evento é resultado de parceria esta-
belecida entre o TCMRJ – por meio de 
sua 3ª IGE –, o FNDE e a Secretaria 
Municipal de Educação (SME).

Além de cerca de 25 servidores do 
TCMRJ, foram convidados e esti-
veram presentes 20 técnicos da SME.

Servidores representantes da Secretaria Municipal de Educação (SME) e os palestrantes

TCMRJ promove encontro sobre  

Programa "Dinheiro Direto na Escola" 

Ketza Cardoso Leite da Silva (TCMRJ), Amanda Vargas Maia, Adalberto Domingos da Paz, 
Marcus Vinicius e Magna Regina Regis de Andrada

RE
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RO
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Visita às escolas

TCMRJ orienta servidores mineiros 

para fiscalizações em escolas 

A convite do conse-
lheiro presidente 
do Tribunal de 
Contas de Minas 
Gerais, Cláudio 

Terrão, uma equipe de servidores 
do Tribunal de Contas do Município 
do Rio de Janeiro visitou, em 15 
de maio,  o Tribunal de Contas 
mineiro para apresentar o pro-
grama "Visita às escolas". Marcus 
Vinícius Pinto da Silva, Magna 
Regina Regis de Andrada, Ketza 
Cardoso e Ricardo da Silva Diniz 
Gonçalves foram recebidos pela 
assessora da presidência, Naila 
Garcia Mourthé, e pelo chefe de 
gabinete, Cristiano Alkmim.

O "Visita às escolas" é um pro-
jeto que foi criado pelo TCMRJ, 

em 2008, com o desafio de con-
tribuir para a garantia do direito 
fundamental à educação de qua-
lidade para todos os estudantes. 
Com o mesmo propósito, o Tribunal 
de Contas de Minas Gerais assumiu 
a educação como principal foco, no 
biênio 2017/2018.

Os principais objetivos da visita 
foram a troca de experiências para 
fortalecer o controle social, otimizar 
a aplicação dos gastos públicos e 
melhorar a educação, garantindo 
a todos os alunos oportunidade de 
aprendizagem. As inspeções às 
escolas permitem a identificação de 
demandas futuras e a aproximação 
entre o usuário e a administração.

Na Corte de Contas de Minas, o pro-

jeto se chama "Na Ponta do Lápis" 
e já está em desenvolvimento com 
auditorias operacionais que estão 
fiscalizando os principais pontos 
das instituições, como estrutura, 
limpeza, segurança, condições das 
salas de aula, biblioteca, laboratório 
de informática, quadras espor-
tivas, alimentação, entre outros. A 
intenção é gerar relatórios com os 
dados colhidos e observados nas 
escolas visitadas e, mais tarde, 
divulgá-los no site do TCE e fazer 
um mapeamento por meio do 
Google Earth. Outra finalidade é a 
criação de um aplicativo digital para 
que a população, principal público 
interessado, possa acompanhar as 
fiscalizações e a classificação das 
escolas analisadas.

Servidores do TCMRJ em visita ao TCE de Minas Gerais
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Com o intuito de esti-
mular a participação 
da comunidade nas 
questões escolares, 
bem como o con-

trole social, o TCMRJ recebeu, nos 
dias 07, 08, 10 e 11 de agosto, 
os Conselhos Escola-Comunidade 
(CECs) das 38 unidades escolares 
municipais do Rio de Janeiro que 
são consideradas precárias há mais 
de três anos, segundo o programa 
de auditoria desenvolvido pelo 
órgão de controle.

Através da 3ª Inspetoria Geral, 
que atua na área de Educação, foi 
oferecida capacitação aos repre-
sentantes dos CECs , com palestras 
sobre o papel do Tribunal, seu pro-

Parceria pela Educação

TCMRJ e comunidade juntos pelo 

controle social nas escolas

grama de Visitas às Escolas, as funções dos conselhos e as verbas federais 
que dispõem para sua atuação.

Estiveram também presentes os representantes dos Comitês Regionais 
de Análise e Avaliação de Verbas Federais das Coordenadorias Regionais 
de Educação (CREs) e da Coordenadoria de Planejamento da Secretaria 
Municipal de Educação.
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Accountability e TCs 

Conselheiro do TCMRJ fala a 
oficiais da Polícia Militar

O conselheiro Felipe Galvão Puccioni 
proferiu palestra, no dia 20 de 
julho, na Escola Superior da Polícia 
Militar do Rio de Janeiro, para as 
turmas do Curso Superior de Polícia 

Militar (majores e tenentes-coronéis) e do Curso de 
Aperfeiçoamento de Oficiais (capitães). Estavam 
também presentes ao evento coronéis e comandantes 
da corporação.

O título da palestra foi "Checks and Balances, 
Accountability e tribunais de contas". O palestrante 
iniciou sua fala apresentando as ideias dos grandes 
pensadores do Estado Moderno, passando inicial-
mente pelos "contratualistas" – Hobbes, Locke e 
Rousseau – e finalizando com Montesquieu e os 
federalistas Tocqueville e Stuart Mill. Após essa 
introdução, o Dr. Felipe Galvão Puccioni adentrou na 
questão da necessidade de independência e de equi-
líbrio entre Poderes, para manutenção da liberdade. 
Terminou a palestra com a discussão sobre os tribu-
nais de contas e sua função primordial de controlar 
abusos de poder e garantir a liberdade do povo, 
conforme a evolução da ideia de Estado Moderno 
apresentada durante a palestra.
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SOLIDARIEDADE

E m sol idar iedade aos serv idores do Estado,  que passam por  mui tas  d i f icu ldades 
dev ido ao a t raso de sa lár ios ,  a  Assoc iação de Serv idores do Tr ibuna l  de  Contas 
do Munic íp io  (AstR io)  ar recadou,  jun to  aos func ionár ios  do TCMRJ,  va lores  para 
compra de cestas bás icas para  serem d is t r ibu ídas.  O va lor  a r recadado poss i -
b i l i tou  a  compra de 65 cestas para  a  pr imei ra  doação,  rea l i zada no d ia  14 de 

agosto .  As cestas foram ent regues na sede do S ind ica to  dos Serv idores do Poder  Jud ic iá r io 
do Estado do R io  de Jane i ro ,  que rea l i za  a  d is t r ibu ição das doações todos os sábados.  O k i t 
é  composto de a l imentos bás icos,  i tens de l impeza e  h ig iene pessoa l .

Servidores do TCMRJ ajudam 
com doação de cestas básicas
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Treinamentos
TCMRJCursos e

Curso 

“O Profissional do Século XXI”
4 e 5 de maio de 2017

Ministrador: Vinícius Nejaim

Curso 
Responsabilização de Agentes Públicos e Privados

 no Âmbito dos Tribunais de Contas
8 e 9 de maio de 2017

Ministrador: Alexandre Valente Xavier

Curso 

Sobre Relacionamento Interpessoal e Comunicação 
Organizacional.

18 e 19 de maio de 2017

Ministrador: Vinicius Nejaim
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Curso 

sobre Competência Comportamental - Servidores e 
Tribunal de Contas, Uma Relação de Excelência

3 de agosto de 2017 

Ministrador: Vinícius Nejaim 

Curso

Atualização em Direito Tributário Municipal 

22 e 29 de maio e 
 5 de junho de 2017

Ministrador: Carlos Alexandre de Azevedo Campos

Curso 

Governança no Setor Público 

6, 8 e 9 de junho de 2017

Ministrador: Cláudio Sarian Altounian e Vinícius 
Nejaim

Curso

sobre Legislação e Avaliação Imobiliária 

 31 de julho e 1 de agosto de 2017

Ministrador: Fernando Sarian Altounian
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Promotor de Justiça, Alberto 
Flores de Camargo

(04/Maio)

Conselheiro do Tribunal de 
Contas do Estado do Amapá, 
Michel Hoat Harb.

(18/Maio)
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(11/julho)

Conselheiro do Tribunal de 
Contas do Estado do Rio 
Grande do Sul, Cezar Miola.

Ppresidente da Atricon e do TCE de 
Pernambuco, conselheiro Valdecir 
Fernandes Pascoal (à esquerda), e 
seu assessor de comunicação, Luiz 
Felipe Campos.

(17/julho)
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Conselheiro do TCE-RJ, Rodrigo 
Melo do Nascimento, e sua asses-
sora, Patrícia Fernandes Marques, 
foram recepcionados pelo presi-
dente Thiers Montebello.

(20/julho)

Desembargador Miguel Pachá (à 
esquerda) e o advogado Miguel 
Pachá Junior.

(18/julho)
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(24/julho)

Supervisora de controle gerencial do 
TCE do Maranhão, Klause Regina 
Leite  Simas.

(27/julho)

Deputado federal Hugo Leal.
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Por Erika Germer
Auditora de controle externo do 

TCMRJ

O País clama por mudanças. A 
economia encontra-se em ritmo 
desacelerado. Orçamentos públicos 
sofrem restrições, ao mesmo 
tempo em que a sociedade exige 

e merece qualidade nos serviços públicos. A carga 
tributária já está no seu limite. Não há mais espaço 
para ampliação de gastos. É, portanto, necessário 
discutir, cada vez mais, onde alocar os recursos 
escassos de forma mais produtiva. 

A limitação dos recursos leva a escolhas seletivas, mas 

que devem ter como princípio o bem comum. O papel 

da Gestão e Governança Pública ganha, por conse-

guinte, importância vital para enfrentar estes desafios.

O livro “Gestão e Governança Pública para Resultados” 

vem em auxílio de seus leitores, orientando como apri-

morar a atuação e alcançar resultados efetivos para 

a sociedade. São abordados aspectos práticos, bem 

como formuladas questões para reflexões e sugeridas 

alternativas aos agentes públicos, para a busca de 

soluções adequadas às situações a serem enfrentadas.  

O livro está distribuído em seis partes. Inicia com 

uma visão geral, onde os autores enfatizam o foco na 

gestão pública e relacionam as questões a serem tra-

tadas, ressaltando a importância do planejamento, da 

execução, do acompanhamento e do aprimoramento 

para o fortalecimento da organização.

A seguir, apresenta conceitos gerais que auxiliarão 

na compreensão da organização e seu contexto, 

pressupostos para a etapa posterior, de análise de 

ambientes e prospecção de cenários. Aborda também 

a preparação para mudanças e a definição da identi-

dade organizacional.

Gestão e governança 
pública para resultados
Uma Visão Prática CLÁUDIO SARIAN ALTOUNIAN

DANIEL LUIZ DE SOUZA
LEONARD RENNE GUIMARÃES LAPA

TCMRJ Resenha
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O passo seguinte envolve a formulação, execução 
e controle da estratégia a ser adotada, bem como a 
manutenção de resultados. 

Os autores concluem a obra enfatizando o 
tema “Governança” como uma nova diretriz na 
Administração Pública, na medida em que a adoção 
de mecanismos que buscam avaliar, direcionar e 
monitorar a atuação do administrador pode garantir 
a prestação de serviços públicos de melhor quali-
dade e de interesse da sociedade.

Cláudio Sarian Altounian é engenheiro, advogado e 
dirigente do TCU. Atuou como titular da Secretaria 
de Planejamento e Gestão, da Secretaria de 
Fiscalização de Obras e Patrimônio da União, da 
7ª Secretaria de Controle Externo e da Assessoria 
Parlamentar do TCU, além de coordenador do 
Comitê de Gestão e Governança Corporativa. Autor 
do livro “Obras públicas: licitação, contratação, 
fiscalização e utilização” e coautor dos livros 
“Governança pública: o desafio do Brasil” e “RDC e 
a contratação integrada na prática”.

Daniel Luiz de Souza é administrador de empresas 
e especialista em Gestão Estratégica de Pessoas e 
em Planejamento Estratégico para o Setor Público. 
Auditor federal de Controle Externo do TCU, exerceu 
a função de Diretor da Área de Planejamento. 
Coordenou a elaboração do Plano Estratégico do 
TCU para o período 2015-2021, a elaboração do 
“Referencial Básico de Governança Aplicável a 
Órgãos e Entidades da Administração Pública” e a 
cartilha “10 Passos para a Boa Governança”.

Leonard Renne Guimarães Lapa é adminis-
trador de empresas e pós-graduado em Gestão 
Estratégica de Pessoas. Exerceu o cargo de diretor 
de planejamento na Secretaria de Planejamento, 
Governança e Gestão do TCU. Coordenou pro-
jetos destinados a implementar o BSC no TCU e a 
regulamentar o sistema de gestão da estratégia e 
o processo de transição de gestão. Atuou como 

facilitador em diversos cursos sobre liderança e 
gestão de estratégia desenvolvidos pela Escola 
Corporativa do TCU e outras instituições públicas. 
Exerce atualmente a função de diretor de planeja-
mento das ações de controle.

A obra é desenvolvida em uma linguagem didática e 
acessível, na qual os autores sobrelevam a boa ver-
sação dos meios e a busca pela retidão moral como 
legados a serem deixados por aqueles que são res-
ponsáveis por gerir os recursos da sociedade. 
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