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MISSÃO
Atuar em benefício da sociedade, 
aprimorando a Gestão Pública por 

meio de orientação e controle.

VISÃO
Ser reconhecido como órgão essencial 

à melhoria da Gestão Pública e à defesa 
do interesse social.



PALAVRAS  
DO PRESIDENTE

D aqui a algumas décadas (ou muito 
menos), certamente, o tema da atual 
edição já estará defasado, e já supe-
radas as dificuldades em combater 
o fenômeno mundial das fake news, 

invasor de todos os espaços da comunicação, com 
poder avassalador e irrefreável de disseminar notí-
cias falsas, repetidas e compartilhadas sobre tudo 
e todos, instalando o caos no universo de crenças, 
desconstruindo certezas irrefutáveis e construindo 
mitos, destruindo reputações pessoais e institucio-
nais. Já não se sabe o que é, ou não, verdade.

Diante desse poder de contaminação, com reper-
cussão na política, na economia, na sociedade, na 
privacidade, erguem-se sistemas de combate às 
notícias falsas e de proteção aos direitos.  Entram em 
cena legisladores, entidades de defesa e proteção de 
direitos humanos, defensores dos direitos à liberdade 
de expressão, criadores de redes sociais – principais 
ambientes de difusão de falsas notícias -, todos na 
busca de solução para conter a pandemia, ainda sem 
luz no fim do túnel.

Outros desafios haverão de surgir como resultado 
da engrenagem das inovações tecnológicas, que não 
param de inventar e de se reinventar. É a sina de um 
mundo em permanente mutação.

A Revista do TCMRJ aborda, ainda, outro tema que 
é corolário do avanço tecnológico: a inteligência 
artificial e sua aplicabilidade nos tribunais, que, 
grosso modo, atuaria na catalogação e padronização de 
decisões, uma espécie de súmula vinculante high tech.

É, no mínimo, polêmico e paradoxal que toda a capa-
cidade do homem voltada para a inovação tecnológica 
acabe por prescindir dele mesmo, tornando-se a si 
próprio obsoleto.

Em meio a tanta novidade, recebi uma dissertação de 
mestrado em Direito Público sobre o tema “O direito 
ao erro do administrador público no Brasil: contexto, 
fundamentos e parâmetros”, de Pedro de Hollanda 
Dionísio. É um alento saber que o humanismo inspire 
teses acadêmicas, e que a natureza humana, falha em 
sua essência, será sempre imprescindível.

Thiers Montebello
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O PODER DE INFLUÊNCIA 
DAS NOTÍCIAS FALSAS
P O R :  N O R M A  D A  M A T T A
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ESTAMOS VIVENDO A ERA 
DA PÓS-VERDADE, EM QUE 
OS FATOS VERDADEIROS, 
MUITAS VEZES, TÊM 
MENOS INFLUÊNCIA 
QUE AS NOTÍCIAS QUE 
APELAM PARA AS CRENÇAS 
PESSOAIS. ALGO QUE 
APARENTA SER VERDADE 
PODE SE TORNAR MAIS 
IMPORTANTE DO QUE A 
PRÓPRIA VERDADE. 

NORMA DA MATTA

Professora e especialista em mídias digitais

Professora de Marketing Digital das turmas 
de pós-graduação das Universidades 
UNESA e UVA.

O termo fake news (em inglês, notí-
cia falsa) diz respeito à prática de 
disseminar informações enganosas 
como se fossem verdadeiras. Ele se 
tornou popular em todo o mundo 

durante a última eleição americana, mas as notí-
cias desse tipo já existem desde a antiguidade. Há 
relatos, por exemplo, de que um imperador romano 
já as utilizava para demonizar povos estrangeiros; 
contam também que durante a segunda guerra 
mundial os nazistas usaram sua máquina de pro-
paganda para espalhar falsas notícias sobre os 
judeus; e que um poeta no século XVI escrevia versos 
para demonizar candidatos a papa e influenciar a 
eleição. Essa é uma prática que sempre existiu, e 
não somente para fins políticos, mas, também, para 
estabelecer diferenças entre inimigos pessoais, 
distorcer e criar uma nova visão da realidade.

Estamos vivendo a era da pós-verdade, em que 
os fatos verdadeiros, muitas vezes, têm menos 
influência que as notícias que apelam para as cren-
ças pessoais. Algo que aparenta ser verdade pode se 
tornar mais importante do que a própria verdade.

Diferente do que a maioria pensa, esse fenômeno 
não é fruto das redes sociais. Ele apenas foi inten-
sificado pela facilidade de se criar canais digitais e 
divulgá-los para um grande número de pessoas. O 
termo é corretamente usado quando aponta sites, 
ou perfis de redes sociais, que divulgam notícias 
maliciosamente falsas, isto é, notícias colocadas 
em um canal digital para serem facilmente com-
partilhadas e alcançarem um grande número de 
pessoas rapidamente. As notícias falsas não são 
casos de apuração jornalística malfeita; são criadas 
claramente para gerar um fato novo que não é 
verdadeiro.
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No ambiente digital,  alguns 
grupos criam notícias falsas 
com o único objetivo de ganhar 
dinheiro. São conhecidos como 
os “caça cl iques”.  Um caso 
conhecido internacionalmente 
e divulgado no programa “Que 
mundo é esse?” foi o dos “Veles 
Boys”, meninos da Macedônia, 
que, usando ferramentas simples 
para criação de sites e incorpo-
rando dispositivos de publicidade 
a esses mesmos sites, acabaram 
ganhando muito dinheiro durante 
a campanha eleitoral americana, 
com a audiência que as notícias 
falsas geraram. Um deles revelou 
ganhar vinte mil euros por mês 
durante esse período.

Um estudo do MIT - Instituto de 
Tecnologia de Massachusetts, 
publicado na Science, revela que as 
notícias falsas têm 70% mais chan-
ces de serem viralizadas do que as 
verdadeiras, ganhando audiência e 
influenciando com maior rapidez. 
Isto ajuda a explicar o surgimento 
dos “caçadores de cliques”.

Às vezes, as fake news podem 
vir travestidas de brincadeiras 
aparentemente inocentes, de 
memes divertidos, notícias fora 
do contexto, de fatos exagerados, 
de títulos que não estão de acordo 
com a matéria, de notícias antigas 
revisitadas e publicadas para 
dar uma cara nova, embutidas 
no meio de fatos verídicos, de 
opiniões inseridas dentro de fatos 
verdadeiros e que criam um novo 
viés para a notícia. Os métodos 
de desinformação são os mais 
variados possíveis e muitas vezes, 
por conta do grande volume, 
dificultam a checagem dos fatos 
e podem passar desapercebidos.

As plataformas de fact checking 
(checagem dos fatos), em sua 

maioria, criaram uma gradação 
para os tipos de notícias que vão 
das totalmente falsas até as ver-
dadeiras, passando por notícias 
exageradas, contraditórias, entre 
outros graus. Isto ajuda a maioria 
dos veículos a trabalhar de forma 
correta e a não replicar o que não 
é verdadeiro. Para o jornalista, a 
verificação e checagem dos fatos 
é uma obrigação que faz parte do 
exercício correto da profissão, 
por isso a maioria dos veículos 
informativos sérios não veicula 
notícias sem que esta tarefa tenha 
sido concluída. Mas também é 
fato que o volume de notícias 
falsas é tão grande que apenas 
uma pequena porcentagem delas 
consegue passar por uma plata-
forma verificadora.

A maioria das notícias falsas acaba 
sendo incorporada ao repertório 
de histórias das pessoas quando 
corroboram suas crenças. E aqui 
não estamos falando de pessoas 
sem escolaridade ou as que podem 
estar incapacitadas de julgar um 
fato. Normalmente elas aparecem 
em grandes discussões como ver-
dades, por que ajudam a validar 
ideias e ideais. 

As notícias falsas não são exclu-
sivamente de cunho político, 
também podem ser difamatórias 
e acabar gerando consequências 
sérias. No Brasil, já tivemos o caso 
de uma mulher chamada Fabiane 
de Jesus, no Guarujá, que foi lin-
chada e morta por seus vizinhos 
por causa do post no Facebook 
com um retrato falado sobre uma 

suposta mulher que sequestrava 
crianças para praticar magia 
negra. Outros relatos aconte-
ceram nesses últimos anos com 
efeitos bastante graves. 

A prática de disseminação de notí-
cias falsas na internet é agravada 
pelo fato de que elas permanecem 
“vivas” por um longo tempo e, 
muitas vezes, voltam à tona com 
a mesma força que tinham no 
momento em que apareceram. Por 
isso, nem sempre os desmentidos 
têm efeito.

A ideia de se criar uma legisla-
ção capaz de coibir a produção 
desse tipo de notícia gera muitas 
discussões. Como não usar o 
fato de existir notícia falsa para 
praticar qualquer censura? Será 
que nossos legisladores já estão 
suficientemente informados e 
preparados para esse fenômeno? 
Muitos questionamentos ainda 
estarão no ar até que possamos 
encontrar uma forma de abrandar 
os efeitos das fake news.

Acho que a melhor forma sempre 
é a educação; o esclarecimento, a 
formação de um cidadão capaz de 
fazer uma leitura crítica de tudo 
o que recebe pelas redes sociais. 
Qualquer pessoa pode aprender as 
formas mais simples de verifica-
ção e usar ferramentas gratuitas 
de fact checking.

Diante do exposto, nos pergunta-
mos: como fazer para identificar o 
fato do fake? Não é nada fácil, mas 
algumas medidas básicas podem 
evitar o compartilhamento de 
uma ou outra notícia:

“A maioria das notícias falsas acaba sendo 
incorporada ao repertório de histórias das 
pessoas quando corroboram suas crenças.”
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O texto contém erros de português, 
muita gíria? Desconfie. Um bom 
jornalista sabe escrever bem.

Verifique a data da notícia. Muitas 
vezes, notícias velhas com manchetes 
chamativas são republicadas fora de 
contexto para gerar desinformação.

Cuidado com citações assinadas por 
figuras conhecidas. Verifique se elas são 
verdadeiras. Afinal, é muito fácil criar 
um texto e atribuir a uma pessoa famosa.

A fonte de informação citada na 
matéria existe. Muitas citações com 
links fictícios ajudam a validar a notícia 
para o leitor mais apressado.

5

6

7

8

Na dúvida, não compartilhe. Não funcione como 
vetor para uma mentira. Não é sempre fácil, mas não 
é impossível. ■

Se for uma notícia online, verifique se a 
matéria é assinada e o jornalista existe. 
Em muitos casos, nesse tipo de matéria 
são usados nomes de jornalistas que não 
existem. Verifique se no site em questão 
existem muitas notícias alarmantes, se 
você não está diante de um “caçador de 
cliques”.

Cuidado com vídeos e gravações cuja 
origem não é comprovada. É muito 
fácil manipular imagens e imitar vozes 
conhecidas. Mesmo que a mensagem 
tenha sido encaminhada por alguém 
conhecido ela pode não ter sido 
checada. Se a notícia é muito alarmante 
e verdadeira ela já estará divulgada em 
grandes veículos que checam a notícia. 
Verifique antes de compartilhar.

Perfis de pessoas públicas em 
redes sociais possuem um ícone de 
verificação à direita do nome. Se ele 
não existir, significa que aquele não 
é o perfil oficial e pode estar sendo 
manipulado. É sempre prudente 
verificar o que é falado nos canais 
oficiais e verificados.

Para os que conhecem mais sobre 
tecnologia, é possível descobrir quem 
é a pessoa responsável pelo endereço 
web da página com a notícia. Esse 
trabalho pode ser mais difícil quando 
o domínio (endereço digital do site) é 
internacional.

1

2

3
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FAKE NEWS: QUAL O 

ANTÍDOTO?
A PREOCUPAÇÃO COM AS CHAMADAS 
NOTÍCIAS FALSAS TAMBÉM MOBILIZOU 
PARLAMENTARES DOS MAIS VARIADOS 
PARTIDOS NO BRASIL.

T anto na Câmara dos Deputados 
quanto no Senado Federal, foram 
apresentadas iniciativas buscando 
alterar legislações como o Código 
Penal e o Marco Civil da Internet 

para instituir formas de coibir a disseminação 
de conteúdos falsos e punir responsáveis, sejam 
aqueles que elaboram, sejam os que comparti-
lham as fake news. Mas as propostas estão longe 
de serem consensuais dentro do Parlamento.
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Boa parte dos projetos apresen-
tados propõe regras de dois tipos:

• ou criminalizam os usuários 
que produzem ou difundem as 
chamadas notícias falsas; 

•  ou impõem às plataformas 
digitais (como Facebook, Goo-
gle e Instagram) a obrigação de 
fiscalizar o conteúdo que circula 
em seu interior, sujeitando essas 
empresas a multas caso não 
removam mensagens falsas ou 
consideradas prejudiciais.

Na prática, as propostas altera-
riam leis como o Código Penal, o 
Código Eleitoral e o Marco Civil da 
Internet.

Há polêmicas em relação às duas 
soluções. No caso da criminali-
zação de produtores e distribui-
dores, os defensores apontam a 
medida como eficiente para coibir 
a prática, com sanções propor-
cionais, uma vez que a difusão 
desses conteúdos tem potencial 
de arruinar reputação de pessoas, 
marcas e instituições, bem como 
de influenciar eleições.

Por outro lado, os críticos pon-
tuam que não há necessidade 
de tipificar a prática, pois a 

legislação brasileira já prevê os 
crimes contra a honra – calúnia, 
injúria e difamação. Além disso, 
consideram a prisão, por exemplo, 
uma penalidade desproporcional 
em um cenário em que a capaci-
dade de checagem dos usuários é 
reduzida.

Já a proposta de responsabilizar as 
plataformas, punindo Facebook e 
Google caso não removam notícias 
falsas, é defendida por seus autores 
como a forma mais eficaz diante da 
lentidão da Justiça para determinar 
a exclusão de um conteúdo e da 
rapidez da disseminação dessas 
mensagens. Os favoráveis a essa 
proposta se inspiram em legislação 
aprovada na Alemanha, com regras 
neste sentido.

Os segmentos contrários alertam 
para dois problemas nessa medida. 
O primeiro seria a incapacidade de 
as plataformas definirem o que é 
verdade e o que não é ou julgar as 
diferentes formas de desinforma-
ção. O segundo seria o estímulo a 
uma cultura de censura, já que as 
plataformas podem, com receio 
das multas, passar a derrubar 
qualquer conteúdo que possa ser 
eventualmente apontado como 
notícia falsa.

A Frente Parlamentar pela Liber-
dade de Expressão e o Direito à 
Comunicação com Participação 
Popular (Frentecom) divulgou 
documento em que alerta para 
o risco de medidas de combate 
às fake news resultarem em vio-
lações à liberdade de expressão 
e ao direito de informação, por 
criminalizarem a difusão de 
informações e fomentarem uma 
cultura de remoção de conteúdos 
pelas plataformas. 

“A nossa democracia precisa, sim, 
se debruçar sobre este fenômeno 
sem, entretanto, incorrer em 
medidas que cerceiem a liberdade 
de expressão e a privacidade dos 
usuários da internet no Brasil”, 
afirmou a Frentecom.

E m  v e z  d a s  p r o p o s t a s  d e 
legislação, a Frente defende o 
combate às notícias falsas com 
mais informação, fomentando 
a diversidade na internet; reco-
nhecendo a legislação brasileira e 
fortalecendo-a com a aprovação 
da Lei de Proteção de Dados Pes-
soais; garantindo neutralidade 
e transparência nas plataformas 
e promovendo programas de 
educação para a mídia e as tecno-
logias digitais.
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REDES SOCIAIS ADOTAM 
MEDIDAS PARA COMBATER AS 
FAKE NEWS NAS ELEIÇÕES

Se por um lado é reconhecido que o fenômeno da desin-
formação é antigo, por outro lado é consenso entre 
pesquisadores, autoridades e empresas que a diferença 
no cenário atual de divulgação de conteúdos falsos está 
no alcance e na velocidade permitidos pelo comparti-
lhamento de mensagens na internet e por telefone. Para 
tentar diminuir os questionamentos e o dano à imagem, 
redes sociais como Facebook, Google, YouTube, Twitter e 
WhatsApp vêm anunciando medidas para tentar combater 
a circulação das notícias falsas.

As redes sociais são terreno fértil para a difusão de 
notícias falsas por diferentes motivos. Alguns criadores 
desses conteúdos buscam divulgar uma ideia ou atacar 
uma pessoa, partido ou instituição. Outros têm motivação 
econômica, uma vez que a grande circulação de uma 
publicação gera interações, o que pode se traduzir em 
dinheiro a partir da lógica de veiculação de anúncios 
nessas plataformas. Foi o caso, por exemplo, de jovens 
da Macedônia que criaram perfis para difundir notícias 
falsas nas eleições dos Estados Unidos em 2016 como 
fonte de renda.

Essas possibilidades geraram intensos questionamentos. 
Nos Estados Unidos, o Facebook virou objeto de inves-
tigação do Congresso sobre uma possível influência de 
organizações russas nas eleições de 2016. O presidente da 
empresa, Mark Zuckerberg, teve de ir ao Congresso pres-
tar explicações também sobre o escândalo de vazamento 
de dados de 87 milhões de usuários envolvendo a empresa 
de marketing eleitoral Cambridge Analytica. A companhia 
foi questionada ainda por autoridades de outros países, 
inclusive brasileiras, sobre o caso.

Na Índia, o WhatsApp, aplicativo de propriedade do 
Facebook, virou assunto de preocupação nacional nas 
últimas semanas depois de uma série de assassinatos e 
linchamentos a partir de informações falsas divulgadas 
na rede social.

O Google sofreu críticas por 
apresentar nos resultados 
de busca informações falsas, 
tanto sobre as eleições dos EUA 
quanto sobre fatos históricos, 
como o Holocausto.

      FACEBOOK 

 Esse mecanismo permitiu cortar em até 
80% a distribuição orgânica de notícias 
consideradas falsas por agências de veri-
ficação parceiras nos Estados Unidos, onde 
a ferramenta já está funcionando há algum 
tempo, segundo a empresa, em nota.

Conteúdos são selecionados por meio de 
sistemas automatizados da plataforma 
e a partir de denúncias feitas por pes-
soas. Há ferramentas para que usuários 
possam indicar um post como fake news. 
Em seguida, são checados pelas agências 
– cada uma com metodologia específica. 

Em 2017, o Facebook anunciou que as 
checagens apareceriam como uma infor-
mação adicional. Contudo, em 2018, elas 
passaram a ter consequências para os 
autores. Aquelas mensagens consideradas 
falsas têm o alcance reduzido, e os usuá-
rios que as compartilharam recebem uma 
notificação.

Outra frente de atuação é o combate aos 
perfis falsos, identificados como um 
instrumento de difusão de fake news. A 
empresa anunciou em maio que derrubou 
neste ano, em média, 6 milhões de contas 
falsas por dia. A remoção ocorreu baseada 
nos “parâmetros da comunidade”, regras 
que, quando violadas, geram a exclusão da 
publicação. O chamado discurso de ódio, 
muitas vezes associado a notícias falsas, 
também é objeto de retirada. 

?!?
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LIMITES
Mas as medidas 
a d o t a d a s  p e l a s 
redes sociais estão 
l o n g e  d e  s e r 
consenso. O uso 
de selos de checagem e a diminuição 
do alcance ou remoção são duas das 
ações contestadas. Na avaliação da 
Frente Parlamentar pela Liberdade de 
Expressão e o Direito à Comunicação 
(Frentecom), rede que congrega 194 
parlamentares de vários partidos, 
essas medidas esbarram na dificul-
dade de definir o que é verdade e o 
que não é (e nas variações entre esses 
dois extremos) e nos possíveis vieses 
dos próprios checadores – além de 
poder induzir a uma leitura de que 
qualquer conteúdo alvo de checagem 
é mentiroso.

“A atuação das plataformas – no 
sentido de priorizar ou despriorizar/
remover informações e conteúdos 
nas redes – pode reproduzir, num 
ambiente de monopólio na internet, a 
concentração que já vivenciamos nos 
meios tradicionais, com sérios impac-
tos à diversidade e pluralidade”, diz 
documento da Frente sobre o tema. 
O documento foi uma das bases do 
relatório do Conselho de Comunicação 
Social sobre o assunto.

Na opinião do diretor-geral da Asso-
ciação Brasileira de Emissoras de 
Rádio e TV (aberta), Cristiano Flores, 
as plataformas deveriam ter mecanis-
mos existentes na mídia tradicional, 
como a possibilidade de processo por 
dano moral ou a solicitação de direito 
de resposta. 

O pesquisador de direito digital e 
diretor do Instituto Beta: Internet e 
Democracia, Paulo Rená, questiona 
o uso de sistemas automatizados 
(como algoritmos) para monitorar 
conteúdos, recurso adotado por todas 
as plataformas. 

     GOOGLE 

O Google evita usar o termo fake news, adotando os conceitos 
de “conteúdos enganosos, manipulados e fabricados”. A 
plataforma contribuiu para fundar uma coalizão internacional 
sobre o tema, chamada First Draft. Neste ano, a rede realizou 
um programa de checagem de informações nas eleições que 
ganhou o nome de “Comprova”, contando com a presença de 
diversos órgãos de mídia do país.

A plataforma criou também um braço voltado ao jornalismo, 
Google Notícias. Este realiza projetos de estímulo ao jorna-
lismo de qualidade, como financiamento de projetos e cursos. 
Em março deste ano, a empresa anunciou a destinação de 
R$ 1,12 bilhão nessa frente.

Para a identificação e verificação de conteúdos falsos dis-
ponibilizados na ferramenta de busca, foi criado um selo de 
checagem de fatos. 

Além disso, a empresa ajustou os sistemas da ferramenta de 
busca e inseriu o que chama de “avaliadores de qualidade”, 
indicadores que são lidos para que a ferramenta de busca não 
disponibilize o conteúdo enganoso. Como forma de promoção 
de veículos jornalísticos tradicionais, foi incluído na página do 
site um carrossel com notícias de parceiros em destaque. 

     TWITTER 
O Twitter não divulgou medidas específicas contra fake news, 
mas combate o que chama de “contas automatizadas mal-in-
tencionadas e/ou que disseminam spam”, perfis falsos ou os 
chamados robôs (ou bots, no termo em inglês popularizado). 
Os robôs são vistos como um dos meios de disseminação de 
notícias falsas e um dos problemas na rede social, embora 
estudo recente do Instituto de Tecnologia de Massachussets 
(MIT, na sigla em inglês) tenha apontado o grau de difusão de 
fake news por essas contas semelhante ao de humanos.

Segundo a assessoria de empresa, também foram realizadas 
ações como o aprimoramento do processo de abertura de 
contas, auditorias em contas já existentes e a expansão de 
detecção de “comportamento mal-intencionado”. O número 
de contas contestadas mensalmente subiu de 2,5 milhões em 
setembro de 2017 para 10 milhões em maio de 2018.

?!
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“A tecnologia não vai ser sufi-
ciente para nos salvar de nós mes-
mos. Para saber o que é informa-
ção e o que é desinformação, nós 
precisamos do contexto. Não será 
um robô, não será uma máquina 
ou mesmo um jeito de fazer, uma 
‘receita de bolo’, que vai saber o 
que é inverdade”, pondera Rená.

A entidade SaferNet, que participa 
do conselho consultivo criado 
pelo TSE para avaliar o impacto 
das fake news nas eleições, lançou 
documento em que apresenta 
uma série de iniciativas que 
poderiam ser adotadas pelas pla-
taformas. Para além das medidas 
de transparência já anunciadas 
pelo Facebook, a ONG cobra que 
sejam tornados públicos dados 
dos anunciantes,  os valores 
pagos e o público-alvo definido 
por eles (para quem a mensagem 
foi endereçada). A organização 
defende também a proibição 
do pagamento de anúncios em 
moeda estrangeira, para evitar 
influência externa, e uma isono-
mia nos preços dos anúncios aos 
candidatos, evitando privilégios.

Para Francisco Brito Cruz, pes-
quisador em direito e tecnologia 
da Universidade de São Paulo 
(USP) e diretor da organização de 
pesquisa Internetlab, o alcance 
das plataformas faz com que as 
medidas implementadas possam 
ter grande impacto. Contudo, elas 
não devem ser pensadas unilate-
ralmente pelas empresas. 

“Esse processo deve ser feito com 
muita discussão com o público, 
em especial com a sociedade civil 
organizada e a academia, para que 
ele não passe por cima de direitos 
das pessoas”, defende Cruz. 

(Fonte: Jonas Valente – Agência Brasil) 

AO REDOR DO 
MUNDO, O 
ASSUNTO É 
CONTROVERSO.

ESTADOS 
UNIDOS:

Resistem em 
aprovar a lei contra 

fake news.

EGITO:
Aprovou uma lei pela 

qual quem tem mais de 
cinco mil seguidores nas 
redes sociais será tratado 
como empresa de mídia e 

punido com prisão se 
disseminar notícia 

falsa.

UNIÃO 
EUROPEIA:

desde 2015, a Comissão Euro-
peia vem discutindo o assunto. No 

ano passado, foi feita uma consulta 
pública e, em 2018, o grupo de trabalho 
designado para o tema recomendou que 
o termo fake news fosse substituído pela 
palavra desinformação” – que engloba 

informações falsas ou inexatas, 
criadas para obter lucro ou para 

prejudicar publicamente 
alguém ou algo.
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CONSULTA PÚBLICA
Uma ampla consulta pública foi 
realizada na União Europeia entre 
os dias 13 de novembro de 2017 e 
23 de fevereiro de 2018. O objetivo 
foi avaliar a eficácia das ações 
atuais dos agentes de mercado e a 
necessidade de ampliá-las.

Dois questionários estavam dis-
poníveis: um para os cidadãos 
e outro para as organizações e 
jornalistas, refletindo a sua expe-
riência profissional de notícias 
falsas e desinformação online. 
A consulta pública recebeu um 
total de 2.986 respostas: 2.784 de 
indivíduos e 202 de organizações. 
O maior número de respostas 
veio da Bélgica, França, do Reino 
Unido, da Itália e Espanha.

Segundo a pesquisa, a percepção 
geral é a de que a divulgação 
da desinformação pelas redes 
sociais é facilitada porque as 
notícias falsas se aproveitam das 
emoções dos leitores (88%), são 
divulgadas para orientar o debate 
público (84%) e são concebidas 
com o objetivo de gerar receitas 
econômicas (65%). Metade dos 
entrevistados considera que a 
verificação feita após a publicação 
da desinformação não constitui 
uma solução, pois não chegará às 
pessoas que viram a informação 
inicial. ■
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CHINA:
Tem um sofisti-
cado sistema de 

censura. 

ÍNDIA  
E ALGUNS PAÍSES 

AFRICANOS:

simplesmente 
desligam a internet 

para apagar 
rumores. 

RÚSSIA:
Combate à desin-

formação com mais 
desinformação, a ponto 

de não se saber, no 
momento, em quem 

acreditar. 

ALEMANHA:
Tem uma lei que prevê 

multas de até 50 milhões 
de euros para redes sociais 

que não impeçam ou previnam 
a publicação de notícias falsas 

ou discursos de ódio, 
racismo ou terrorismo.

FRANÇA:
O presidente Emmanuel 

Macron, que já foi vítima durante 
sua campanha eleitoral, também 

quer criar uma lei, mas a oposição o 
acusa de censura e de ferir a liberdade de 
imprensa. A proposta francesa visa dar à 

Justiça a prerrogativa de bloquear notícias 
falsas nos três meses que antecedem as 

eleições. Os responsáveis poderiam 
ser penalizados com um ano de 

prisão, além de multa de 75 
mil euros. 
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            FAKE NEWS:  
A EDUCAÇÃO E A 
CIDADANIA É QUE VÃO 
COMBATER NOTÍCIAS 
FALSAS

EM ENTREVISTA À 
REVISTA TCMRJ, A 
DIRETORA DA LUPA, 
PRIMEIRA AGÊNCIA 
DE FACT CHECKING 
DO BRASIL, CRISTINA 
TARDÁGUILA, EXPLICA 
COMO IDENTIFICAR E 
COMBATER NOTÍCIAS 
FALSAS.
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TCMRJ:  Como e quando surgiu 
a ideia de vocês criarem a pri-
meira agência de fact checking 
brasileira?

Cristina: A Lupa é na verdade 
uma versão melhorada do blog 
que eu criei em 2014, quando era 
editora de política do jornal O 
Globo. No finalzinho de 2013, eu 
recebi convite para ir a Medelim, 
na Colômbia, cobrir o evento da 
fundação Gabriel García Márquez, 
que organiza o prêmio Roche de 
jornalismo ibero-americano. 
Naquele ano, o site  argentino 

“Chequeado”, de checagem de 
informações, estava concorrendo 
na categoria inovação. Amei a 
proposta do site, e percebi que 
não havia nada parecido aqui no 
Brasil. Este trabalho de checagem 
era muito poderoso: você ouve o 
que um político fala e logo verifica 
o grau de veracidade do discurso, 
segundo os bancos de dados 
oficiais.

Quando voltei ao Brasil, apresen-
tei ao O Globo a ideia de fazermos 
um blog. Neste momento, criamos 
o blog “Preto no Branco”, que 
permaneceu ativo no jornal por 
90 dias. Eu me encantei por este 
modo de fazer jornalismo. Neste 
blog, realizamos a checagem pre-
sidencial e a checagem de todos 
os candidatos que concorreram 
nas eleições de 2014. Fizemos a 
cobertura no Distrito Federal e em 
cinco estados: Minas Gerais, Rio 
de Janeiro, São Paulo, Rio Grande 
do Sul e Maranhão. Embora não 
contássemos com equipe fixa, 
essa excelente experiência serviu 
para eu “aterrissar” no mundo da 
checagem, medir os impactos e as 
dificuldades do trabalho, e decidir 
realmente que era isso que eu 
queria fazer. Ao fim das eleições 
de 2014, pedi demissão da Globo 
e abri a Lupa. Na ocasião, montei 

uma pequena equipe de quatro 
pessoas. Hoje somos 15.

TCMRJ:  Qual a formação e a área 
de trabalho dos membros da 
equipe da Lupa?

C r i s t i n a :  E u  s o u  j o r n a l i s t a 
pós-graduada; cursei MBA em 
marketing  digital.  No início, 
todos éramos jornalistas. Atual-
mente, entre os 15 membros da 
equipe, contamos com designers, 
publicitários, administradores, 
contadores e advogados. Tive-
mos de crescer também, embora 
a maioria de nós ainda seja de 
jornalistas. 

TCMRJ:  Como funciona a Lupa?

Cristina: A Lupa desenvolve o 
serviço de fact checking, checagem 
de conteúdos, e produz matérias a 
partir da verificação da veracidade 
de determinadas notícias. Todo 
o conteúdo que a Lupa produz 
é vendido para outro meio de 
comunicação. Nossas matérias 
são encaminhadas para os nossos 
clientes, que mensalmente pagam 
“taxas” para republicar nosso 
conteúdo. Atualmente, nós temos 
como clientes o jornal Folha de 
São Paulo, a revista Época, o site 
Metrópoles do Distrito Federal, o 
Yahoo, e, mais recentemente, o 
portal de conteúdo Terra. 

C R I S T I N A 
T A R D Á G U I L A

A G Ê N C I A  L U P A
“Censura é algo muito grave; é a 
proibição do discurso!  
O fact checking mostra o que está 
equivocado e apresenta o dado correto.”
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TCMRJ:  Como você conseguiu 
fundar a Lupa? Você precisou 
obter algum financiamento?

Cristina: Antes de trabalhar no 
jornal O Globo, escrevi por cinco 
anos para a revista Piauí. Sou 
muito próxima da equipe da Piauí 
até hoje. O primeiro e principal 
investidor na Lupa foi a família 
Moreira Salles, proprietários da 
revista. Na ocasião, os Moreira 
Salles me ofereceram capital sufi-
ciente para testar este modelo de 
negócio por cerca de três anos. O 
objetivo era ver se a Lupa decolava 
e se o modelo de negócio seria 
economicamente sustentável. E 
nós provamos que sim: estamos 
chegando no final desses três 
anos. Nós crescemos em número 
de clientes e em número de fun-
cionários; a marca se consolidou; 
a credibilidade se consolidou; e 
estamos indo bem. Hoje são três 
as fontes de receita da Lupa: uma 
é a revenda de conteúdo para os 
meios de comunicação; o segundo 
braço de receita é o programa 
“Lupa Educação”; e temos tam-
bém parcerias com grandes plata-
formas, como Google e Facebook.

TCMRJ:  Em que consiste o pro-
grama “Lupa Educação”?

Cristina: Este programa reúne 
oficinas de treinamento de pes-
soas em checagem de notícias. 
Existem duas versões do curso, 
ou de quatro ou de oito horas. 
Durante os cursos, realizados em 
apenas um dia, nós mostramos 
as ferramentas gratuitas e online 
que ajudam na checagem de fatos; 
ensinamos as pessoas a checar as 
próprias informações. 

TCMRJ:  E tem havido muita pro-
cura por estes cursos?

Cristina: Em um ano e meio, já 
atendemos mais de 3.800 alu-
nos, em mais de 20 cidades. Já 
formamos mais de 40 turmas. 
Hoje, também ministramos aulas 
em escolas de ensino médio, em 
universidades e em empresas. 
Nós precisamos treinar pessoas 
de forma que todos saibam fazer 
checagem de forma qualificada.

TCMRJ:  Em contrapartida, há 
quem defenda que a checagem de 
fatos constitua certa censura. O 
que você pensa sobre isso? 

Cristina: Quem diz isso não sabe 
o que é censura. Em nenhum 
momento, eu estou banindo ou 
proibindo alguém de dizer algo. Eu 
só estou responsabilizando aquela 
pessoa por algo que ela disse, que 
é equivocado. E não é segundo a 
minha opinião; é segundo fontes 
oficiais. Censura é algo muito 
grave; é a proibição do discurso! 
O fact checking mostra o que está 
equivocado e apresenta o dado 
correto. É muito diferente você 
corrigir a informação do que cen-
surar determinada informação.

TCMRJ:  Que dicas você daria 
para facilitar a identificação de 
notícias falsas?

Cristina: Nós, jornalistas, não 
podemos adjetivar nem expor 
nossas opiniões; temos de ape-
nas apresentar a informação. 
Desconfie de matérias em que o 
jornalista defende determinada 
opinião; isto chama a atenção e 
indica a possibilidade de se tratar 

de notícia falsa. Outra estratégia 
para identificação de notícia falsa 
é verificar se o que está dito no 
título está dito no corpo da maté-
ria, porque às vezes o conteúdo 
do título não consta do corpo da 
notícia. Também devemos logo 
procurar saber a data da publi-
cação, porque tem sido cada vez 
mais comum as pessoas com-
partilharem informações antigas 
como se fossem atuais; ou seja, 
não são mentiras, mas estão fora 
de contexto, são “velhas”. Outra 
dica é verificar o nome do autor: 
saber se você conhece aquela 
autoria, se é alguém que você 
costuma ler, se foi publicado por 
site que você costuma visitar, site 
que tenha credibilidade. Devemos 
sempre duvidar um pouco da 
autoria e, sobretudo, observar a 
falta de fontes. Uma informação 
que não tem fonte tem de ser 
jogada fora, não tem valor algum. 
Existem truques que nós temos 

“Até agora, na 
minha opinião, 
todas as tentativas 
de regulação da 
matéria caem no 
mesmo problema: 
definir o que são 
fake news.”
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de acostumar o ouvido e o olho 
para perceber; e na dúvida não 
devemos compartilhar.

TCMRJ:  E já existem políticas 
públicas de combate a notícias 
falsas?

Cristina: Existem movimentos de 
diversos setores, aqui no Brasil e 
no mundo, na tentativa de banir 
a notícia falsa. O problema é que 
ninguém sabe definir o que são 
“notícias falsas”. Até agora, na 
minha opinião, todas as tentati-
vas de regulação da matéria caem 
no mesmo problema: definir o que 
são fake news.

TCMRJ:  Você publicou recente-
mente, às vésperas das eleições, 
o livro “Você foi enganado”. Você 
pode falar sobre o livro?

Cristina: O livro trata de mentiras 
presidenciais. Eu pesquisei 100 
anos de Presidência, e acabei 

pegando, por exemplo, mentira 
de Tancredo Neves, dizendo 
que estava muito bem de saúde 
poucos dias antes de morrer; 
mentira do Collor, dizendo que 
jamais mexeria nas cadernetas 
de poupança; do Temer, dizendo 
que jamais apoiaria o movimento 
de impeachment  da Dilma; do 
Lula, dizendo que acabaria com 
a corrupção em seis meses; do 
general Figueiredo, dizendo que 
qualquer pessoa que atrapalhasse 
o processo de abertura política 
seria preso; do Médici, dizendo 
que não havia tortura no Brasil; e 
muitas outras mentiras.

TCMRJ:  E de hoje em diante? Você 
acredita que o plano de educação 
dos cidadãos seja suficiente para 
diminuir a quantidade de notícias 
falsas publicadas?

Cristina: Eu espero que sim. A 
educação e a cidadania é que 

vão combater notícias falsas. É 
um triângulo: educação, acesso 
a dados, e dados de boa quali-
dade. Sem esse triângulo, não 
há como combater notícia falsa. 
Dados de qualidade, à disposição 
do cidadão, para que ele mesmo 
possa combater a notícia falsa, 
sem ter de depender de jornalista 
“checador”.

O ideal seria investir na educação 
da criança, desde muito cedo, 
conjuntamente ao aprendizado 
sobre onde estão os melhores 
dados do Brasil. Isso passa tam-
bém por construir a consciência 
de que a fabricação desses dados 
é de responsabilidade dos nossos 
gestores, que devem investir em 
portais de transparência. ■

19

R
E

V
IS

T
A

 T
C

M
R

J
 •

 N
º7

1



20

R
E

V
IS

T
A

 T
C

M
R

J
 •

 N
º7

1
M

A
T

É
R

IA
 D

E
 C

A
P

A

DADOS PESSOAIS:  
LEI GARANTE CONTROLE 
E PRIVACIDADE
A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, EDITADA EM AGOSTO DE 2018, É UM 
GRANDE AVANÇO NO CENÁRIO DE SEGURANÇA DE DADOS PESSOAIS NO 
BRASIL, VISTO QUE É A PRIMEIRA LEI NO PAÍS A LIDAR COM O ASSUNTO. 
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A LGPD realmente assegura ao usuário o controle 
de seus dados pessoais e proporciona mais 
privacidade, através de normas claras que ditam 
como devem ser tratados os dados pessoais 
e quais são os direitos do usuário. A Proof, 

empresa nacional líder em cibersegurança, publicou um blog post 
sobre como funciona a LGPD (www.proof.com.br/blog/como-
funciona-a-lgpd) e o tratamento que as empresas, privadas 
e públicas, devem dar ao armazenamento, processamento e 
transferências de dados pessoais. Veja a seguir:

COMO FUNCIONA A LEI GERAL DE 
PROTEÇÃO DE DADOS
Imagine se a equipe de campanha de algum candidato tivesse 
acesso a seus dados pessoais como nome, e-mail, local onde 
você mora, gostos e hábitos na internet, isso tudo sem você 
saber. E se essa equipe também obtivesse os mesmos dados dos 
seus amigos, você ficaria confortável com essa situação?

O caso hipotético acima realmente aconteceu e ficou conhecido 
como o caso da Cambridge Analytica. O escândalo foi tão 
impactante que impulsionou a aprovação da Lei de Proteção de 
Dados Pessoais, ou como é mais conhecida, Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD), aqui no Brasil.

A intenção da lei é garantir ao usuário mais privacidade e 
controle sobre seus dados, a fim de evitar mau uso por parte 
de terceiros. A lei também serve para esclarecer quando uma 
empresa pode tratar um dado pessoal, ou seja, quando ela pode 
armazenar, processar e transferir esses dados.
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contratado seus serviços. É ver-
dade que o usuário teria consen-
tido para que seus dados fossem 
tratados dessa forma, porém, o 
consentimento vinha quase que 
escondido nos termos e condições 
do teste.

A aprovação da LGPD foi impul-
sionada por esse escândalo, não 
só porque a Cambridge Analytica 
planejava atuar nas eleições do 
Brasil deste ano, mas também foi 
exposta a necessidade de ter uma 
lei que regulasse o tratamento de 
dados pessoais.

No entanto, a General Data Pro-
tection Regulation (GDPR), norma 
que regula o tratamento de dados 
nos países da União Europeia, 
entrou em vigor logo em seguida 
a esse caso e a partir dela foram 
tirados os princípios básicos pelos 
quais se baseia a LGPD.

A Aprovação da GDPR

Diversos países da União Euro-
peia já tinham leis próprias que 
regulavam o tratamento de dados 
pessoais, porém, a UE sentiu a 
necessidade de implementar uma 
norma que unificasse essas leis e 
que estabelecesse princípios bási-
cos para o tratamento de dados.

O caso da Cambridge Analytica 
explicita a importância de ter uma 
lei que regularize o tratamento de 
dados pessoais e abre oportuni-
dade para discutir como funciona 
a LGPD.

Caso Cambridge 
Analytica

Um teste psicológico elaborado 
por Aleksandr Kogan, professor 
de Cambridge, e produzido pela 
Global Science Research foi o res-
ponsável por coletar dados pes-
soais de milhões de pessoas que 
fizeram o teste e de seus amigos 
na rede social, Facebook.

O esquema da coleta de dados 
aconteceu devido a uma brecha 
nos termos e condições do Face-
book que dizia que nenhum dado 
coletado pela rede social poderia 
ser vendido, porém, não aplicava 
a mesma restrição a aplicativos 
que usavam a rede social, como 
era o caso desse teste psicológico.

Portanto, quando um usuário 
do Facebook fazia o teste, ele 
entregava para a Global Science 
Research seus dados e dados de 
seus amigos na rede social, como 
nome, e-mail, local de moradia, 
gostos e hábitos na internet.

A empresa, aproveitando a brecha 
da rede social, vendia esses dados 
para a Cambridge Analytica, 
empresa que fazia análise de 
dados e que era contratada pela 
campanha presidencial de Donald 
Trump e pelo grupo que promovia 
a saída do Reino Unido da União 
Europeia (Brexit).

Em posse desses dados, a Cam-
bridge Analytica analisava o 
perfil do eleitor e, com base nisto, 
direcionava propaganda a favor 
do movimento político que tivesse 

“É necessário que 
uma lei regulamente 
o tratamento de 
dados.”

Assim nasceu a GDPR. A norma 
tem o intuito de dar ao usuário 
mais controle sobre seus dados, 
permitindo com que esse tenha 
acesso à forma como empresas 

fazem o tratamento de dados 
pessoais e quais dados elas estão 
armazenando.

A norma também tem aplicação 
extraterritorial; isto quer dizer 
que a lei não se aplica apenas em 
território europeu. Toda empresa 
que armazenar e/ou processar 
dados de cidadãos da UE deve 
atender essa regulação.

Essa medida provoca uma espécie 
de efeito dominó, ou seja, empre-
sas que aderem a essas normas 
vão acabar exigindo que empresas 
parceiras façam o mesmo para 
evitar qualquer tipo de conflito.

Essas bases ajudam a explicar 
como funciona a LGPD. A lei 
brasileira também busca garantir 
o controle do usuário sobre seus 
próprios dados e tem aplicação 
extraterritorial.

LGPD E A 
PROTEÇÃO DE 
DADOS PESSOAIS

Antes de entrar nos detalhes da 
norma e seus requisitos, é neces-
sário entender que a LGPD define 
como dado pessoal qualquer 
informação relacionada a pessoa 
natural identificada ou identi-
ficável, ou seja, qualquer dado 
pelo qual você consiga identificar 
uma pessoa ou que com a união 
de outro dado, possibilite essa 
identificação.

“Dado pessoal: 
relacionado a pessoa 
identificada ou 
identificável”
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“O usuário 
tem direito de 
saber quais dados 
relacionados a ele a 
empresa armazena.”

“O consentimento 
que o usuário está 
dando deve ser 
claro.”

Outra justificativa para trata-
mento que deve ser ressaltada é a 
para proteção de crédito. Antes da 
lei, instituições financeiras traba-
lhavam com um sistema opt-out 
para tratar dados de clientes. No 
sistema opt-out, o cliente de um 
banco, por exemplo, já tem seus 
dados financeiros comunicados 
entre bancos sem ele pedir.

Com a LGPD, o sistema muda para 
opt-in; nesse caso, o cliente tem 
que dar permissão para que seus 
dados sejam comunicados entre 
bancos. Novamente, a lei garante 
privacidade e controle ao usuário.

Outra base para tratar dados é 
aquela de interesse legítimo. Essa 
diz que o tratamento de dados 
pode ser feito se houver interesse 
legítimo de um responsável ou 
terceiro. Tal justificativa causa 
ambiguidade na lei porque, não 
se sabe ao certo, o que seria con-
siderado como interesse legítimo.

Direitos do usuário

Como foi visto, a lei se preocupa em 
garantir a privacidade e o controle 
de dados pessoais pelo usuário. 
Dessa forma, a lei estabelece direi-
tos do usuário, que é uma parte 
vital de como funciona a LGPD.

Todos os direitos do usuário esta-
belecidos pela LGPD são voltados 
justamente para essa garantia de 
controle de dados pessoais pelos 
próprios usuários, porém, alguns 
chamam atenção.

O direito ao esquecimento dá a 
o p o r t u n i d a d e  a o 

usuário de con-
trolar a maneira 
como é exposto 
na internet. Se 
algum conteúdo 
que o envolve 

está sendo colocado em sites e o 
usuário quiser retirá-lo, ele tem o 
direito de exigir a remoção desse 
conteúdo.

O direito ao acesso também é 
importante porque deixa o usuário 
sabendo quais conteúdos alguma 
e m p r e s a  e s t á  a r m a z e n a n d o 
sobre ele. Esse direito aliado ao 
direito da informação, que deixa 
o usuário saber como seus dados 
estão sendo tratados, dá controle 
ao usuário a partir do momento 
que ele sabe quais dados estão 
armazenados e como eles estão 
sendo expostos.

Os direitos estipulados pela LGPD 
dificultam casos como o da Cam-
bridge Analytica, que se utilizava 
de brechas e de desconhecimento 
dos usuários para manipular 
dados pessoais a seu favor. Com a 
lei, o usuário tem a oportunidade 
de assumir comando de seus 
dados e escolher como e para 
quem os dados serão expostos.

Efeito Dominó da LGPD

Seguindo o modelo da GDPR, a 
Lei Geral de Proteção de Dados 
também tem aplicação extraterri-
torial, de forma que toda empresa 
que tratar dados de cidadãos 
brasileiros ou de estrangeiros que 
residem no Brasil, mesmo não 
tendo sede ou filial no Brasil, tem 
que se regularizar conforme a lei 
brasileira.

É importante saber disso por-
que a LGPD não trata de dados 
soltos sobre preferências polí-
ticas, sexuais, filosóficas, dados 
relacionados a etnia e de caráter 
religioso a não ser que esses pos-
sam ser usados para identificar 
alguém. Esses dados são clas-
sificados como dados pessoais 
sensíveis.

Bases para tratamento 
de dados pessoais

Como já foi dito, a LGPD regula-
riza o tratamento de dados pes-
soais e esclarece para empresas 
quando essas podem tratar os 
dados. Dessa forma, são estabele-
cidas justificativas que dão direito 
à uma empresa tratar dados. Tais 
justificativas são parte integral 
de como funciona a LGPD pois, 
através delas, se delimita a linha 
entre o tratamento legal e ilegal 
de dados, evitando que entidades 
possam usar brechas para mani-
pular dados pessoais.

Algumas dessas justificativas 
para tratamento de dados devem 
ser destacadas como o consen-
timento. A LGPD determina que, 
se uma empresa quer usar o 
consentimento do usuário como 
justificativa para tratar dados 
pessoais, o consentimento dado 
pelo usuário deve ser inequívoco.

Portanto, a cláusula para consen-
timento não deve vir entrelinhas 
de termos e condições intermi-
náveis, tem que estar claro para o 
usuário que ele está deixando cer-
tos dados dele 
serem tratados 
por terceiros. 
D e s s a  f o r m a , 
é  a s s e g u r a d o 
mais controle ao 
usuário.
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Todos os processos que exigem 
tratamento de dados pessoais 
devem estar em regularidade 
com a lei. Para evitar multas e 
paralisação de suas atividades no 
Brasil, empresas vão procurar se 
regularizar e exigir que empresas 
parceiras se regularizem.

Por esta razão é dito que a LGPD 
tem um “efeito dominó”, empre-
sas precisam que todas as etapas 
de seu processo estejam conforme 
a lei, inclusive etapas onde lidam 
com empresas parceiras.

PENALIDADE PELO 
DESCUMPRIMENTO 
DA LEI

As penalidades pelo descumpri-
mento da LGPD podem envolver 
proibição total ou parcial de ativi-
dades relacionadas a tratamento 
de dados. No entanto, a não con-
formidade com a lei também pode 
trazer sérios prejuízos financeiros 
à empresa em forma de multas.

Essas multas podem corres-
ponder até 2% do faturamento 
da empresa ou conglomerado 
limitado até R$ 50 milhões por 
infração cometida. Uma infração 
pode ser interpretada, no caso de 
um vazamento de dados, como 
cada dado pessoal vazado.

Isso significa que mesmo se 
milhares de dados foram vaza-
dos de uma empresa, cada dado 
pode custar até R$ 50 milhões em 
multa. Ainda há possibilidade de 
multas diárias para compelir a 
entidade a cessar as violações.

As multas severas são necessárias 
para que a empresa entre em 
conformidade com a lei. Se não 
houver punições desse tipo, há 

o risco de a lei cair em desuso 
caso entidades não queiram se 
regularizar.

Entretanto, algumas partes da lei 
são ambíguas e podem resultar 
em interpretações que podem 
custar muito a uma empresa. Por 
isso, há necessidade de haver um 
órgão que regule e clarifique essa 
lei para organizações. Havia um 
órgão previsto na lei para fazer 
esse trabalho, mas no momento 
da aprovação da LGPD ele foi 
vetado.

O veto à ANPD

A Agência Nacional de Proteção 
de Dados (ANPD) servia para uni-
formizar a lei, daria sinais para 
empresas de como certas bases 
legais deveriam ser interpretadas 
e fiscalizaria a aplicação correta 
da lei. Sem a agência, as empresas 
acabam sofrendo uma incerteza 
na hora de desenvolver meca-
nismos para ficarem conforme a 
LGPD.

A confusão de certas bases legais 
pode gerar custos desnecessá-
rios para organizações. Um bom 
exemplo é uma das justificativas 
que dá direito ao tratamento de 
dados, a que dita que os dados 
podem ser tratados se houver 
legítimo interesse do responsável, 
do usuário ou de terceiros. Não há 
um discernimento óbvio sobre o 
que seria legítimo interesse ou 
não, a ANPD serviria para fazer 
tal distinção. Sem a agência, não 
fica claro como empresas devem 
interpretar essa base da lei e cor-
rem o risco de serem severamente 
punidas.

Por enquanto, fica a cargo dos 
mais de 16 mil juízes interpretar 
o que é coerente de acordo com a 

LGPD. Pode demorar anos até que 
casos envolvendo a lei cheguem 
a instâncias superiores que defi-
nirão como algum artigo deve ser 
interpretado.

CONCLUSÃO
A LGPD é um grande avanço 
no cenário de segurança de 
dados pessoais no Brasil, visto 
que é a primeira lei nacional 
a lidar com o assunto. A lei 
realmente assegura ao usuário 
o controle de seus dados pes-
soais e proporciona a ele mais 
privacidade, através de normas 
claras que ditam como devem 
ser tratados os dados pessoais e 
quais são os direitos do usuário.

Apesar de algumas partes da lei 
ainda serem um pouco ambí-
guas e precisarem de amadure-
cimento, a LGPD dá diretrizes 
para lidar com o tratamento 
de dados, removendo várias 
incertezas que se tinha sobre o 
campo anteriormente.

Fica, portanto, um desafio: 
adaptar serviços e produtos 
para que fiquem conforme 
a LGPD, visto que, até 2020, 
quem quiser fazer negócio no 
Brasil vai ter que ter sua polí-
tica de tratamento de dados 
pessoais regularizada. Para 
isso, empresas de cibersegu-
rança podem prestar serviços 
de consultoria para ajudar 
empresas e outras entidades 
a entrarem em conformidade 
com a lei, evitando qualquer 
tipo de prejuízo que pode surgir 
se a lei não for observada. ■
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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
CHEGA AO JULGAMENTO 
DE PROCESSOS
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A inteligência artificial e o aprendizado de máquina têm 
cerca de 60 anos, mas só recentemente iniciaram seus 
dias de glória, quando, enfim, atingiu-se uma escala 
de computação e de dados suficiente para desenvolver 
máquinas inteligentes. Desde que Thrun escreveu sua 

tese sobre machine learning, há 20 anos, até hoje, os computadores 
desenvolveram capacidade para simular o pensamento humano espe-
cializado. As inúmeras formas de se aproveitar essa tecnologia, chamada 
disruptiva, não param de atingir as mais diversas áreas, especialmente 
aquelas que concentram grandes quantidades de dados.

“CHEGAREMOS A UM PONTO EM QUE QUASE TUDO O QUE FIZERMOS 
SERÁ FEITO POR MÁQUINAS. E ELAS FARÃO MELHOR, PORQUE APRENDEM 
MAIS RÁPIDO QUE NÓS”, PROFETIZA O CIENTISTA DA COMPUTAÇÃO 
ALEMÃO, SEBASTIAN THRUN, LÍDER DO DESENVOLVIMENTO DO VEÍCULO 
AUTÔNOMO E PROFESSOR DA UNIVERSIDADE DE STANFORD.



25

R
E

V
IS

T
A

 T
C

M
R

J
 •

 N
º7

1
C

O
N

T
R

O
L

E
: 

N
O

V
A

S
 T

E
N

D
Ê

N
C

IA
S

Esse é o caso do sistema judiciário: 
detentor de uma imensa massa de 
documentos, configura campo 
fértil para o desenvolvimento da 
inteligência artificial. “O ecos-
sistema da Justiça é uma área em 
que a ciência de dados tem um 
impacto significativo no auxílio 
do trabalho intelectual de juízes, 
advogados, defensores, promoto-
res e procuradores. A inteligência 
artificial, aplicada a um sistema 
de gestão, pode apoiar o trabalho 
desses profissionais e ajudá-los a 
obter insights valiosos que só são 
possíveis com uma interpretação 
inteligente da imensa quantidade 
de dados disponíveis”, explica 
o especialista em big data Tiago 
Melo. 

Na área jurídica, a tecnologia pode 
agilizar e melhorar o trabalho 
dos profissionais, oferecendo 
respostas muito mais rápidas à 
sociedade, a partir de máquinas 
que trabalham de forma integrada 
com as pessoas no mundo real e 
passam a ser capazes de entender 
dados, aprender com eles e, até 
mesmo, raciocinar. A aplicação da 
IA no sistema judiciário brasileiro 
solucionaria a situação atual. 
Segundo o professor da USP e pre-
sidente do Instituto Brasileiro de 
Direito Processual (IBDP), Paulo 
Henrique Lucon, atualmente há 
mais de 110 milhões de processos 
em andamento, uma média de 

congestionamento superior a 
70%, e a duração média do pro-
cesso é de três anos.  

“Não é preciso ser especialista 
em matemática para saber que o 
sistema atual não funciona, que 
vai entrar em colapso”, concluiu 
Lucon, durante o “Simpósio 
Tecnologia e Sistema de Justiça 
– Uma disrupção inevitável”, que 
aconteceu no dia 1º de outubro, no 
auditório da Escola de Magistra-
tura do Estado do Rio de Janeiro 
(EMERJ). O evento reuniu espe-
cialistas para debater o futuro 

da profissão jurídica, o uso da 
inteligência artificial, a resolução 
online de disputas, entre outros 
temas.

Na ocasião, o procurador-geral de 
Justiça, Eduardo Gussem, fez uma 
apresentação sobre o Ministério 
Público na era digital, destacando 
novos recursos tecnológicos 
desenvolvidos pelo MPRJ para 
aprimorar o trabalho dos promo-
tores e procuradores de Justiça, 
bem como para facilitar o controle 
social do governo por parte da 
população.

“ As demandas aumentaram muito e sem a 
tecnologia nós não conseguiremos jamais dar 

uma resposta eficiente e eficaz para a sociedade”. 

Gussem destacou que é funda-
mental utilizar a ciência de dados 
para obtenção de diagnósticos e 
indicadores que auxiliam o tra-
balho ministerial. Nesse sentido, 
explicou que o MPRJ conta com 
um Centro de Pesquisas e Inova-
ções, responsável pelas estruturas 
que realizam análises detalhadas 
sobre orçamento e políticas 
públicas, além de questões legis-
lativas e judiciárias. Além dele, 
o “MPRJ em Mapas”, configura 

uma plataforma interativa com 
milhares de camadas que permi-
tem acessar e cruzar informações 
sobre Segurança Pública, Meio 
Ambiente, Educação, Saúde, entre 
outras. O procurador-geral expli-
cou, ainda, que o MPRJ desenvol-
veu um robô para ler e interpretar 
documentos judiciais, tornando 
possíveis análises estatísticas que 
auxiliam a tomar decisões sobre 
as prioridades no andamento de 
processos.  

“ Chegamos a um ponto em que a leitura, 
a análise e a interpretação de dados são 

fundamentais para o dia a dia de qualquer profissional. 
No mundo jurídico, na própria atuação ministerial, 
antes esperávamos que os fatos se dessem para poder 
transformá-los em processos. A consequência é que 
nos perdemos num volume absurdo de processos 
e deixamos de entender os motivos que levaram à 
degradação de determinados ambientes. A tecnologia é 
uma oportunidade de transformar isso”, disse Gussem. ■
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UTILIZADA COM O PROPÓSITO DE AUMENTAR A AGILIDADE 
DAS DECISÕES, A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL É UMA REALIDADE 
À QUAL OS TRIBUNAIS, INCLUSIVE OS DE CONTAS, NÃO PODEM 
FECHAR OS OLHOS. ACREDITANDO NISSO, O CONSELHEIRO DO 
TCMRJ FELIPE GALVÃO PUCCIONI, CURSANDO A ÚNICA VAGA DE 
DOUTORADO DA COPPE/UFRJ NA ÁREA DE IA, FALA SOBRE SEU 
INTERESSE NA MATÉRIA E SOBRE A HIPÓTESE DA AUTOMAÇÃO 
DE DECISÕES NO COTIDIANO DO CONTROLE EXTERNO.
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A entrevista realizada pela equipe da 
DIP teve como objetivo questionar 
desde o gérmen que despertou o 
interesse do conselheiro Puccioni 
pela área até a sua aplicabilidade no 

cotidiano do Controle Externo. Confira como foi o 
bate-papo.

De onde surgiu essa ideia de cursar o doutorado da 
COPPE? 

A princípio, eu estava na dúvida se faria o doutorado 
em Economia ou se seguiria para o caminho da Com-
putação, pois sou matemático e tenho afeição pelas 
duas áreas. Acabei decidindo fazer um curso em julho, 
em São Paulo, o BootCamp - Programação em Direito, 
no qual tínhamos que programar documentos jurídi-
cos. Enquanto todos tentavam automatizar contratos 
típicos de escritórios de advocacia, eu estava ten-
tando automatizar decisões, relatórios e votos do 
TCMRJ e vi que era possível fazer isso com simples 
programação, sem que houvesse uso de 
inteligência artificial. 
Nesse momento, 
p e r c e b i 

também que eu gostava muito de programar. Sem-
pre programei, mas tinha parado para me dedicar 
ao concurso e ao trabalho, e agora, retomando a 
programação, apaixonado, pensei: “tenho que fazer 
isso, não quero Economia, quero fazer Engenharia da 
Computação ou Ciência da Computação, mas onde?”. 
Pesquisando, descobri que a COPPE e a PUC eram as 
melhores referências em Engenharia de Computação, 
então fiz o processo seletivo.

Quem organizou o Bootcamp?

O Bootcamp de programação e Direito foi organizado 
pela Looplex, uma empresa que automatiza docu-
mentos jurídicos, em conjunto com a FGV de São 
Paulo. Acredito que, além da Looplex, a outra única 
empresa atuando nessa área é a Netlex, que usa Excel, 
Word, VBA. A Looplex trabalha com outra linguagem, 
que permite mais liberdade ao programador. Tudo 
o que é feito repetidamente pode ser automatizado, 
não só assuntos simples. É possível automatizar 
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qualquer coisa que já tenha sido feita, como por 
exemplo, o voto do Tribunal sobre os cancelamentos 
de empenho da gestão municipal passada, que foi um 
voto complexo. O computador conseguiria replicar 
aquele comportamento em outro voto que possuísse 
os mesmos argumentos. Foi essa minha ideia para 
o doutorado: se eu consigo programar para gerar 
uma interface na qual um usuário apenas preenche 
informações para gerar um documento, consigo fazer 
isso sem usuário também. E, para isso, preciso dotar 
o computador da capacidade de interpretar textos, 
ou seja, o computador vai pegar textos e começar a 
ler. Chamamos isso de “linguagem natural de inter-
pretação” e existem várias técnicas para fazer isso, 
mas é complexo. Por exemplo, se você pegar duas 
palavras -”João” e “matou”- o computador entende 
“João matou”, mas “matou João” tem um significado 
bem diferente, então a ordem das palavras também é 
importante. E todas essas complexidades são tratadas 
na inteligência artificial. É essa ideia que está por trás 
do robô do Google, que telefona para marcar horário 
no cabeleireiro, interpreta o som da voz humana e 
depois consegue responder. 

E como foi a decisão de seguir o caminho da IA?

E u  c o m e c e i  a 
procurar  quando 
estava em São Paulo 
mesmo, durante o 
Bootcamp. Vi que 
n a  C O P P E  t i n h a 
E n g e n h a r i a  d e 
Computação e Inte-
ligência Artificial, e 
eu já tinha contato 
com um professor 
de lá. Antes de fazer 
o  B o o t c a m p  e u 
estava em dúvida, já 
tinha mandado um 
monte de e-mails 
para professores da 
PUC, da UFRJ e da 
FGV, tanto de Economia quanto de Computação, 
para saber em quais áreas eles achavam que eu 
iria trabalhar melhor. Na Economia, uma área que 
está “bombando” nos Estados Unidos há algum 
tempo é a “Análise Econômica do Direito”, que nada 
mais é do que buscar argumentos econômicos para 

tomar decisões, desde que a norma dê mais de uma 
possibilidade. Claro que não se pode decidir econo-
micamente, mas contrariamente à lei. De acordo 
com a lei, quando houver espaço, a análise guia 
para a decisão mais econômica, a que gere 
maior bem-estar. Nos EUA, isso já tem 60 anos, 
inclusive com três prêmios Nobel sobre o tema, e 
no Brasil não tem nada nesse sentido. 
Então, eu estava nessa dúvida: Análise 
Econômica do Direito ou Inteligência 
Artificial e acabei indo para o que eu gos-
tava mais: a Computação. Participei 
da seleção - tinha uma vaga para 
Inteligência Artificial -, fiz 
um plano de pesquisa, com 
a ideia de pensar nos 
tribunais de contas. 
Mas o doutorado não 
pretende criar robô 
que faça senten-
ças; a ideia teórica 
é criar um algo-
ritmo, ou seja, 
u m a  f ó r m u l a 
matemática, que 

“ Se eu consigo programar 
para gerar uma interface 

na qual um usuário apenas 
preenche informações para 
gerar um documento, consigo 
fazer isso sem usuário também. 
E, para isso, preciso dotar o 
computador da capacidade de 
interpretar textos, ou seja, o 
computador vai pegar textos e 
começar a ler.” 

consiga ler documentos com 
palavras. O algoritmo vai juntar essas palavras, 
interpretar e, para cada conjunto de documentos, 
já existirá catalogado um conjunto de decisões. 
Por exemplo, se chega um pedido de aposentadoria 
aqui no Tribunal dizendo “eu posso me aposentar 
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com 40 anos?”, o computador vai ler o argu-
mento, interpretar e responder “você 

não completou a idade para 
s e  a p o s e n t a r ” .  A s s i m , 
o computador já geraria 

u m a  d e c i s ã o  p r o n t a , 
que passaria pelo con-

s e l h e i r o ,  o u 
mesmo por um 

auditor, que a 
revisaria. A ideia 

d e s e n v o l v e r  a 
capacidade de leitura 

do algoritmo, e isso 
ainda é muito novo. 

Durante minha 
pesquisa para 

elaborar o plano 
de tese, precisei fazer 

uma pesquisa bibliográ-
fica para descobrir o 
que há no mundo sobre 
aquele tema e constatei 
que tem muita gente 
t r a b a l h a n d o  c o m 
“Linguagem Natural 

de Processamento”, 
mas bem incipiente. O 

trabalho mais avançado 
que achei foi o da Corte 

Europeia de Direitos Huma-
nos, que é capaz de analisar um 

artigo e prever se o juiz dirá que 
há violação, ou não, àquele artigo, 

simplesmente a partir da leitura da 
petição. Ou seja, o algoritmo pega a 

petição, lê as palavras, analisa dados 
estatísticos e consegue fazer uma 
previsão da decisão judicial, com uma 
certeza de 86%. Ele pega palavras e 

“pensa” com base 
no comportamento 

anterior daquele 
m a g i s t r a d o 

frente àquelas 
palavras.

E aqui no Brasil, existe algum modelo de destaque?

Sim, o que foi anunciado como o maior projeto 
brasileiro de inteligência artificial na área da Admi-
nistração Pública é a ferramenta Victor, do Supremo 
Tribunal Federal em parceria com a Universidade de 
Brasília, mas não se sabe direito como é, o que está 
fazendo, se já começou efetivamente. O Superior 
Tribunal de Justiça também começou recentemente 
um projeto de inteligência artificial. Enfim, o Brasil 
tem projetos, mas nenhum com resultados concretos 
ainda, ou com resultados que desconhecemos. Além 
desses, vi uma notícia que dizia que o Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro está utilizando um robô para 
reduzir custos de cobrança de dívidas fiscais, e que, 
com isso, conseguiram acelerar a cobrança e gerar 
uma economia milionária em um mês. 

Qual a primeira aplicabilidade da inteligência artifi-
cial que você enxerga aqui para o Tribunal?

A ideia é conseguir fazer com que ela faça de tudo, 
desde que não consiga inovar. Casos complexos e 
casos novos. Uma aplicação imediata, aqui no Tribu-
nal, seria promover um curso da Looplex que possa 
capacitar auditores, técnicos de controle externo e 
assessores de gabinete para automatizar votos que 
já existem, sem inteligência artificial. Poderíamos 
programar todas as possibilidades de um voto, para 
que o programa gere uma interface onde o usuário 
responda algumas perguntas, gerando automati-
camente o voto ou a instrução. Essa é a aplicação 
imediata. O doutorado não é imediato, é descobrir 
algo para o futuro. Agora, como isso vai ser aplicado 
no tribunal, não sabemos. 

Qual o período do doutorado?

O doutorado dura quatro anos. Tenho quatro anos 
para tentar provar que é possível desenvolver um 
algoritmo que consiga pegar alguns casos e retornar 
com uma solução. Mas a aplicação disso em larga 
escala vai depender de como o mercado/Estado vão 

usar essa informação. 
Geralmente, em um 
doutorado, não se faz 
uma aplicação prática. 
O objetivo é criar uma 
ferramenta nova, com 
capacidade de ques-
tionar, de criticar e de 
inovar - porque a tese 

“ A ideia é conseguir 
fazer com que a IA 

faça de tudo, desde que 
não consiga inovar. Casos 
complexos e casos novos.”
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de doutorado tem que ser original 
- e tentar ajudar a Ciência a dar 
um passo a mais. Essa é a ideia do 
doutorado. Mas a programação 
direta tem aplicação imediata para 
o Tribunal. Em termos técnicos, 
na programação determinística, 
ensinada no curso da Looplex, toda 
vez que o usuário der a mesma 
entrada, terá a mesma saída e, 
isso, ainda não temos no Tribunal, 
nem no Estado, e já deveríamos 
ter. O Brasil já está atrás de alguns 
países e pode avançar bastante 
nisso. Outro ponto são os modelos 
de inteligência artificial, onde você 
tem uma entrada hoje e amanhã pode ter outra, ou 
que pode ler documentos como humanos. Isso já é 
um outro salto. Acho que a Administração Pública 
ainda não caminhou nem no primeiro sentido, que é 
automatizar o básico. 

Quanto tempo você estima que essa automação 
poderia economizar?

Um voto simples de aposentadoria, por exemplo, 
demora em média de duas a três horas para ser 
feito. Com um programa, ele poderia ser feito em 15 
minutos. 

Com a automatização das decisões, que papel teria o 
“feeling” das circunstâncias do momento?

A ideia é que não haja esse “feeling” no Direito. A 
análise do caso concreto tem que ser a mais objetiva 
possível. Essa ideia subjetiva de o “juiz sentir qual 
é a decisão” dá margem a todos os erros judiciais e 
dos tribunais de contas que nós vemos hoje. O ideal é 
que a decisão se baseie sempre nos princípios ou nas 
leis que concretizam esses princípios e fuja o máximo 
possível da experiência e da vontade pessoal. O robô 
pode ajudar nesse sentido também, de tornar a deci-
são do juiz mais racional. Se ele decidiu em um caso 
de uma forma e em outro caso de forma diferente, ele 
tem que fundamentar. 

Qual sua visão em relação à aplicação dos algoritmos?

Minha visão é a de que todo mundo vai usar algorit-
mos, que eles irão ajudar a prever documentos que 
serão depois revisados. Quanto a modelos novos, 
claro, o algoritmo também consegue captar, mas é 

possível ajustar. Então, eu acho que o raciocínio do 
programador será o mais importante das próximas 
décadas.

Você acha que esse raciocínio pode transformar o 
ensino do Direito, da Administração Pública e de 
outras áreas?

Pode. Por exemplo, havia uma resistência muito 
grande a disciplinas online, pois as pessoas achavam 
que eram de baixa qualidade, que era necessário ter 
um professor para fazer perguntas. Mas o ensino 
online não tira o professor, ele continua lá, só que, em 
uma aula expositiva, e você pode fazer as perguntas 
em separado para que os professores respondam 
depois. Então, a computação só facilita esse mundo. O 
parlamento inglês quer aprovar um projeto de lei que 
coloca o ensino de programação na educação básica. 

De que forma você acha que a automatização contri-
bui para a segurança jurídica das decisões?

No sentido de fazer o magistrado observar decisões 
anteriores. Se ele tem aquele template para o caso, 
significa que ele já mapeou quais são suas caracterís-
ticas e possibilidades. Por exemplo, em um caso sobre 
pensão alimentícia, se o juiz já tem uma experiência 
de 20 anos, imagine se ele conseguisse programar 
todos os casos e já possuísse várias sentenças em 
um algoritmo dele. A chance de fazer algo diferente 
ou errado, por causa de sentimento, seria muito 
menor. Ele teria aquele template lembrando que ele 
já decidiu de uma determinada forma; teria menos 
subjetividade e mais chances de atuar sem emoção e 
com mais razão.  

“ A análise do caso concreto tem que ser a 
mais objetiva possível. Essa ideia subjetiva 

de o “juiz sentir qual é a decisão” dá margem a 
todos os erros judiciais e dos tribunais de contas 
que nós vemos hoje. O ideal é que a decisão se 
baseie sempre nos princípios ou nas leis que 
concretizam esses princípios e fuja o máximo 
possível da experiência e da vontade pessoal. 
O robô pode ajudar nesse sentido também, de 
tornar a decisão do juiz mais racional.” 
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Então, toda vez que o juiz quiser “fugir” de um 
algoritmo, terá que dar uma motivação diferente?

Se ele quiser fazer uma decisão diferente e não quiser 
usar aquele template que ele mesmo criou por achar 
que o caso é diferente, ele vai precisar explicar por que 
acha diferente. Feito isso, ele vai tentar incluir esse 
caso – o que, no Direito, chamamos de distinguish - no 
template, e aí vai haver mais um caso, segundo a visão 
dele, com fundamento racional. Isso favorece muito 
a segurança jurídica, mas também há um outro viés. 
Alguém pode dizer que isso vai fazer com que os juí-
zes não pensem mais, que eles simplesmente sigam 
um roteiro e não queiram fazer um esforço para sair 
dele. Mas, por outro lado, o juiz terá mais tempo para 
analisar os casos complexos, não é? Quando a gente 
pensa em revolução digital, lembrando da revolução 
industrial, a resistência é a mesma, os argumentos de 
que isso vai tirar o emprego da pessoas, de que elas 
vão parar de pensar”, etc. Mas essa é uma evolução 
natural, não tem como voltar. “ A informatização 

dos órgãos públicos 
tem gerado essa facilidade 
para o usuário, de entrar 
no site e procurar as 
informações que ele quer. 
O desafio para o órgão 
público é transformar 
essas informações em uma 
linguagem mais simples 
para o usuário. ■

Qual contribuição que a automação pode ter para a 
transparência?

A informatização dos órgãos públicos tem gerado 
essa facilidade para o usuário, de entrar no site e 
procurar as informações que ele quer. O desafio para 
o órgão público é transformar essas informações em 
uma linguagem mais simples para o usuário. Não 
adianta colocar todo plano plurianual no site, por 
exemplo, sem simplificar e facilitar o entendimento 
de um documento tão complexo. As formas de aplicar 
a Tecnologia de Informação no Estado são infinitas. 
E a ideia que está por trás desse uso da Informática é 
a de um Estado menos custoso, mais eficiente e que 
preste melhores serviços para o cidadão. ■



ser humano. Já no deep learning, que a gente chama 
de rede neural, a máquina começa a 
ter uma percepção muito 
próxima a do ser 
humano; ela 
c o n s e -
g u e 

TCMRJ: O que é inteligência artificial?

Resposta: Existem várias definições mas a que eu 
acho mais adequada é você possibilitar ao compu-
tador a criatividade cognitiva similar ou próxima a 
do ser humano. Tudo que a gente faz na vida gera 
uma tomada de decisão que pode ser extremamente 
simples -  que vamos chamar de tabelada - ou uma 
outra não tão simples -  não tabelada. A máquina 
consegue fazer os casos simples com muita facilidade 
e uma possibilidade de retorno muito superior à do 
ser humano. Os casos mais complexos ainda não são, 
hoje, uma verdade, porque dependem do raciocínio 
humano. A máquina, neste momento, precisa de todo 
o conhecimento prévio; precisa de uma base de 
aprendizagem. Como se faz essa aprendizagem 
de máquina é que estamos falando de inteli-
gência artificial. Se nós pudéssemos desenhar 
um círculo, faríamos o grande círculo que 
seria o da inteligência artificial; o círculo 
abaixo dele se chamaria machine learning; 
um outro abaixo deste que seria o deep 
learning; e, hoje, já se fala de um outro 
círculo menor chamado machine thinking. 
Este é o que vai aproximar a máquina 
mais do ser humano; muita gente diz ser 
impossível a máquina ter sentimento e 
se expressar. Vamos, então, no círculo 
machine learning - treinar a máquina; 
é o aprendizado da máquina. Exemplo: 
você tem que treinar um computador para 
identificar o que é um carro. Então, você 
vai pegar vários objetos e marcar o carro. 
A máquina vai aprender que, toda vez que 
tiver aquele perfil, aquilo é um carro. Mas, 
esta extração de dados dependeu da ação do 

EM ENTREVISTA À REVISTA TCMRJ, O JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO, FÁBIO PORTO, FALA SOBRE OS 
BENEFÍCIOS DA ATUAL TECNOLOGIA.

TJ ARRECADA R$ 32 MILHÕES 
PARA O RIO UTILIZANDO 
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

FÁBIO PORTO

Juiz Auxiliar da Presidência 
do Tribunal de Justiça do  

Rio de Janeiro
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se autoalimentar e aprender com 
as imagens do mundo. Vamos a 
um exemplo prático: você assiste 
a uma determinada série no  
Netflix. Em algum momento, este 
serviço de assinatura vai gerar 
uma sugestão para você assistir 
a uma outra série com o mesmo 
perfil daquela a que você estava 
assistindo. É a máquina traba-

lhando com um componente 
de inteligência artificial. 

A mesma coisa vai 
a c o n t e c e r  c o m 

Spotify e todo 
esse mundo 

tecnoló-
gico ao 

nosso 

redor, que já está em larga uti-
lização no mundo. A China, por 
exemplo, tem feito grande inves-
timento em inteligência artifi-
cial. Lá, eles estão trabalhando 
com reconhecimento facial. Há 
pouco tempo, um determinado 
cidadão foi preso em um estádio 
onde havia, aproximadamente, 
oitenta mil pessoas. A polícia 
sabia exatamente o lugar onde ele 
estava sentado porque câmeras o 
reconheceram e o acompanharam 
desde a entrada até ele sentar. 
Hoje, essa tecnologia já está em 
larga escala, até na indústria 
automobilística produzindo 
carros autônomos,  que não 
demandam mais a utilização do 
ser humano para funcionar. Há, 
também, aqueles que deman-
dam, mas usam mecanismo de 
inteligência para segurança; 
um dispositivo chamado auto-
frenagem. Vários carros já têm 
esses sensores que conseguem 
identificar um veículo, um objeto, 
e até mesmo um ser humano à 
frente e, mesmo sem o comando 
do homem, freiam, porque estão 
programados para evitar a coli-
são. São vários meios de aplicação 
desse mundo que se diz novo, 

mas não é. O primeiro estudo de 
inteligência artificial come-

çou em 1960, mas a grande 
revolução tecnológica 

é  recente porque, 
hoje, temos o que 

a máquina precisa 

para aprender: dados. O grande 
petróleo do mundo atual chama-
-se dados; não por outro motivo a 
Google é uma das maiores empre-
sas do mundo na atualidade.

TCMRJ: Quando surgiu a ideia 
aqui dentro do TJ?

Resposta: Vamos, então, falar dos 
problemas do Judiciário. Hoje, nós 
temos 109 milhões de processos 
no país inteiro para, aproxima-
damente,16 mil magistrados. Se 
dividirmos, vamos perceber que é 
desumano o número de processos 
para cada magistrado. Vamos 
além: se você imaginar que em 
cada processo, em regra, tem um 
autor e um réu, a gente dobra 
isso - são 218 milhões de pes-
soas demandando. O Brasil não 
tem 218 milhões de habitantes, o 
que mostra que o brasileiro tem 
uma lógica de demandismo ao 
extremo. A política das pessoas no 
Brasil é buscar o Judiciário e não 
tentar resolver alguns problemas 
que poderiam ser resolvidos sem 
a intervenção da justiça. Então, 
tudo deságua no Judiciário que 
está assoberbado e, por mais 
paradoxal que possa aparecer, por 
mais que as pessoas reclamem 
de sua ineficiência, mais elas 
demandam. A curva de cresci-
mento de ações no Judiciário é 
exponencial; ano após ano, ela 
cresce. Mas a máquina, que faz 
sustentar tudo isso, não consegue 
crescer na mesma proporção que 
as demandas. Então, este é o pri-
meiro ponto: eu tenho o número 
de demandas muito superior à 
minha capacidade produtiva.  

Olhando agora o Rio de Janeiro, 
hoje temos 10 milhões de pro-
cessos de uma população de 
aproximadamente 16 milhões de 
habitantes, com 890 magistrados 

“ Tudo que a gente faz na vida gera uma tomada 
de decisão que pode ser extremamente simples -  

que vamos chamar de tabelada - ou uma outra não tão 
simples -  não tabelada. A máquina consegue fazer os 
casos simples com muita facilidade e uma possibilidade 
de retorno muito superior à do ser humano.
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de primeiro e segundo grau, 
contando os juízes e desembarga-
dores. Esta é a dimensão. Desses 
10 milhões de processos, cerca 
de seis milhões e quatrocentos 
mil são de executivo fiscal, o que 
representa mais de 60% da minha 
demanda no judiciário estadual. 
Como a justiça não consegue dar 
vazão a esses processos com a 
velocidade que seria desejada 
e necessária, as pessoas têm a 
sensação de que inadimplir com 
tributos é vantajoso.  Então, 
a solução foi usar a tecnologia 
para auxiliar e impulsionar a 
capacidade intelectual e produtiva 
do homem. Começamos, então, 
a estudar formas de equalizar o 
problema, e uma delas foi exata-
mente a da inteligência artificial.

TCMRJ: Essa demora do Judiciá-
rio é por falta de servidores?

Resposta: Eu tenho uma carência 
extrema de mão de obra e não 
tenho como contratar mais ser-
vidores e magistrados. Hoje, só 
no Rio de Janeiro, nosso quadro 
de vacância supera a 100 cargos 
de juízes, fora o de servidores. E 
não posso fazer um concurso para 
ingressar com novas pessoas por-
que isto geraria mais ônus para o 
Estado e, se não consigo pagar aos 
que já tenho, como vou colocar 
mais gente? 

TCMRJ: Em que área vocês esco-
lheram inicialmente utilizar a 
inteligência artificial? 

Resposta: De todas as áreas 
do Tribunal, aquela que mais 
aperta e tem maior volume é a 
12ª Vara de Fazenda Pública, que 
trata do executivo municipal. 
Todos os tributos municipais 
não pagos são cobrados na 12ª 
Vara que, no momento, tem, 

aproximadamente, 800 mil pro-
cessos de cobranças de diferentes 
tributos. É péssimo para toda a 
sociedade, em especial  para 
aqueles que mais demandam dos 
serviços públicos. Começamos, 
então, um projeto pioneiro para 
testar essa tecnologia: o que ela 
identificava dentro de uma ação; 
que inadimplentes já tinham sido 
citados; se tinham feito algum 
pagamento ou oferecido bens à 
penhora. Se a resposta era de sim-
ples aceitação, ou seja, não pagou 
nem ofereceu bens à penhora, 
o componente de inteligência 
artificial atuava, buscando bens 
no patrimônio desta pessoa.  
Um homem bem treinado, que 
nem sempre a gente tem, leva 
35 minutos fazendo esse ciclo 
de consultas. A máquina levou 
0.25 segundos. É um mecanismo 
1400% mais rápido com 99.95% 
de precisão - errou 0.05 por cento. 
O ser humano bem treinado erra 
15%. Com este projeto, consegui-
mos arrecadar para o município 
do Rio de Janeiro, em apenas três 
dias, R$ 32 milhões de tributos. 
Toda a equipe levaria dois anos 
e meio para concluir. No âmbito 
do TJ, conseguimos economizar, 
aproximadamente, R$ 10 milhões 
com a redução do tempo de traba-
lho dos servidores, que representa 
o custo do trâmite processual. 

TCMRJ: O efeito pedagógico neste 
caso é muito importante!

Resposta: Sim! Logo após as 
penhoras, cerca de 500 pessoas 
procuraram os postos oficiais 
para pagar suas dívidas, sem 
que tivessem sido executadas, só 
porque ficaram sabendo. O mais 
importante é que, no momento 
em que faço o executivo fiscal ficar 
eficiente, eu crio uma cultura de 

educação fiscal. O cidadão passa 
a perceber que o tributo pago por 
ele é que mantém a rua asfaltada, 
que faz com que o Estado tenha 
dinheiro para construir creche, 
hospital, e dar melhor qualidade 
ao serviço público.

TCMRJ: Tem também prazo de 
prescrição, não é?

Resposta: Sim, corre-se o risco 
até de eventualmente não se con-
seguir materializar este crédito 
porque prescreve.

TCMRJ: Essa ferramenta de 
sistema foi desenvolvida pelos 
próprios servidores do TJ?

Resposta: Não. Até porque, para 
o Tribunal desenvolver uma tec-
nologia deste porte, teria que ter 
um ramo de especialização. Aqui, 
no Judiciário, o foco é outro e, de 
fato, qualquer tribunal que queira 
desenvolver uma tecnologia 
dessa vai levar um bom tempo e 
enfrentar muitas dificuldades. 
Fizemos uma pesquisa com várias 
empresas que trabalham com 
essa ferramenta. Mas, o grande 
problema do Judiciário é que o 
software tem que entender de 
processo. Foi, então, que conhe-
cemos a empresa Legal Labs, que 
tinha experiência em inteligência 
artificial no executivo municipal 
do Distrito Federal. Foram eles 
que criaram a Dra. Luzia, primeira 
robot advogada do País. Convida-
mos a Legal Labs para fazer uma 
prova de conceito e o resultado foi 
positivo. 

TCMRJ: O senhor enfrentou 
algum obstáculo para a imple-
mentação da inteligência artifi-
cial aqui no TJ?

Resposta: Existem alguns obs-
táculos: o primeiro é contratual. 
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Como fazer um contrato de ino-
vação no poder público? Quando 
uma empresa quer fazer inova-
ção, ela investe e assume o risco 
de se vai dar certo ou não. Já no 
poder público, não dar certo gera 
responsabilidade. Por isto, todo 
gestor tem uma certa aversão à 
inovação. E, se eu superar a ques-
tão contratual, entro no problema 
tecnológico em si. Este é outro 
obstáculo. Preciso definir como 
tratar o algoritmo, componente 
matemático que faz parte da 
fórmula de desenvolvimento do 
software. E, quando falamos de 
um órgão governamental e de 
prestação jurisdicional, eu tenho 
que poder auditar esse algoritmo, 
ou seja, mostrar de que forma ele 
calculou e usou a tecnologia para 
chegar àquele resultado, e qual a 
importância disto. É necessário 
que toda a base utilizada pelo 
componente de IA e os motivos 
que levaram o magistrado a 
decidir sejam transparentes e de 
acesso a qualquer cidadão. 
São fatores de preocupação 
que requerem estudo 
para que, no momento 
d e  u m a  e v e n t u a l 
c o n t r a t a ç ã o ,  j á 
estejam previstas 
sanções e crité-
rios de controle 
daquilo que se 
faz necessário.

TCMRJ: Qual o próximo passo 
do TJ?

Resposta: No momento, estamos 
estudando de que maneira vamos 
‘amarrar’ os itens que queremos 
da IA: qual a forma de auditagem; 
qual a publicidade e quais os limi-
tes da utilização dessa tecnologia. 
Precisamos saber também se o 
mecanismo de contratação do 
poder público que temos hoje é 
adequado.

TCMRJ: O TJ pretende contratar 
inteligência artificial para auxi-
liar outras áreas?

Resposta: Sim, sem dúvida. A tec-
nologia hoje tem a possibilidade 
de alcançar todo o Poder Judi-
ciário e já provou isto, mas é um 
caminho, e cada passo precisa ser 
dado de cada vez para que se con-
siga chegar ao serviço público de 
excelência.

“ A máquina levou 0.25 segundos. É um 
mecanismo 1400% mais rápido com 99.95% de 

precisão - errou 0.05 por cento. O ser humano bem 
treinado erra 15%. Com este projeto, conseguimos 
arrecadar para o município do Rio de Janeiro, em 
apenas três dias, R$ 32 milhões de tributos. Toda a 
equipe levaria dois anos e meio para concluir.

TCMRJ: Há a possibilidade de 
alguma função ficar obsoleta?

 Resposta: A máquina não vai 
substituir o homem e, sim, agre-
gar valor a ele; hiperdimensionar 
sua produção. O grande ganho 
da aplicação da tecnologia em 
larga escala é conseguir reduzir 
significativamente o tempo do 
processo; torná-lo mais célere e 
eficaz do que é hoje. 

TCMRJ: Vários países têm feito 
investimentos colossais em   
tecnologia, especialmente, em 
inteligência artificial. E o Brasil?

R e s p o s t a :  I n f e l i z m e n t e ,  o 
Brasil não tem uma cultura de 
investimento em tecnologia. A 
gente adquire essa ferramenta 
de terceiros e isto é péssimo. Um 
país da nossa dimensão, com o 
nosso potencial e bons centros 
universitários - que já temos -  
poderia deixar de ser consumidor 
e passar a fornecedor. E isto se faz 
com incentivo, educação, inves-
timento e com políticas públicas 
adequadas, que, infelizmente, 
não temos. Mas tenho esperança 
de que algum dia teremos. Eu 
acho que o mais importante 
é termos percepção de que não 
podemos perder nunca a vontade 
de andar para frente, renovar, 
inovar. Este deve ser o norte de 

qualquer pessoa! ■
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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
COMO ATIVO ESTRATÉGICO 
PARA A ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA  

A profunda transformação digital na 
qual as instituições estão inseridas 
exige mudanças profundas nos 
modelos mentais, nos comportamen-
tos e atitudes, assim como demanda 

redesenho dos modelos de negócio praticados. O uso 
intensivo de tecnologia, em especial da inteligência 
artificial (IA), é um poderoso ativo estratégico para 
os governos do Brasil e do mundo avançarem na 
prestação de serviços públicos eficientes e adequados 
às necessidades dos cidadãos.

Diversos países e organismos internacionais estão 
empenhados em discutir, fomentar e aplicar estrate-
gicamente a inteligência artificial para avançar 
nas mais diversas áreas. A Organização das 
Nações Unidades – ONU tem discutido 
como utilizar a inteligência arti-
ficial para combater a pobreza 
e os grandes desafios da 
humanidade. Na mesma 
esteira,  em 10 de 
abril deste ano, 
o s  e s t a d o s -
-membros 

da União Europeia assinaram a declaração de coo-
peração em inteligência artificial, cujo objetivo é 
aplicar a IA para avançar em questões relevantes de 
interesse comum da Europa. Os principais desafios 
estão relacionados à garantia da competitividade, 
ao crescimento econômico, à formação de 
capital humano, ao desenvolvimento 
tecnológico e ao tratamento de 
questões sociais, eco-
nômicas, éticas e 
legais. 

A EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA AVANÇA 
EM RITMO EXPONENCIAL E APRESENTA 
DIVERSOS DESAFIOS E OPORTUNIDADES EM 
TODOS OS SEGMENTOS DA SOCIEDADE. 

Várias nações já compreenderam que a inteligência 
artificial não se restringe ao surgimento de uma mera 
tecnologia, trata-se, portanto, de um viabilizador 
de transformações profundas e exponenciais para o 
enfrentamento dos desafios globais.  Nesse sentido, 
atualmente, mais de vinte países já publicaram as 
suas estratégias nacionais de inteligência artificial 
(Estados Unidos, Coreia do Sul, França, Japão, Canadá, 
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C h i n a , 
E m i r a d o s Á r a b e s 
Unidos, Reino Unido, México, 
Dinamarca, Finlândia, Índia, Itá-
lia, Singapura, Quênia, Malásia, 
Suécia, Polônia, Rússia, Tunísia, 
Taiwan, Nova Zelândia e Alema-
nha). De forma comum, o con-
teúdo dos documentos divulgados 
está voltado à promoção do uso e 
do desenvolvimento de AI, porém 
cada estratégia possui focos dife-
rentes associados aos interesses, 
políticas e objetivos estratégicos 
de cada país. A China, por exem-
plo, pretende ser a líder mundial 
em IA no mundo e desenvolver 
uma indústria de inteligência 
artificial de aproximadamente 
U$ 150 bilhões (cento e cinquenta 
bilhões de dólares) em 15 anos. Sua 
estratégia de IA é bastante ampla e 
abrange investimentos em diver-
sas áreas. Os Emirados Árabes 
Unidos (EAU), por sua vez, foi o 
primeiro país a criar um Minis-
tério de Inteligência Artificial no 
mundo, com o objetivo de arti-
cular as iniciativas constantes em 

s u a 
e s t r a -

tégia nacio-
n a l  d e  I A ,  q u e 

possui metas ambicio-
sas a serem alcançadas 
até 2031. Posicionar os 

Emirados Árabes Unidos 
como líder global na apli-

cação de IA, tornar o governo 
inteligente e eficiente, alcançar 
valor de mercado global de U$ 
15,7 trilhões, impulsionar o Pro-
duto Interno Bruto – PIB em 35%, 
reduzir os custos do governo em 
50% e alcançar 90% de resistência 
a crises financeiras são as princi-
pais metas vinculadas à estratégia 
dos EAU. Essa estratégia abrange 
nove setores: transporte, saúde, 
espaço, energia renovável, água, 
tecnologia,  educação,  meio 
ambiente e mobilidade urbana. 
Além disso, a estratégia nacional 
de IA é o principal pilar do Plano 
Centenário 2071 dos Emirados 
Árabes Unidos, cujo objetivo é 
tornar os EAU o melhor país do 
mundo até 2071.

No Brasil, de forma geral, ainda 
não há compreensão sobre o 
potencial  transformador da 
inteligência artificial como ativo 
estratégico para o aprimoramento 
dos serviços e políticas públicas. A 
ausência de articulação governa-
mental para discutir e fomentar 
o uso e desenvolvimento da IA no 
país abre espaço para a criação 
de iniciativas segmentadas e 
desvinculadas de direcionamento 

estratégico 
c l a r o ,  a l é m  d e  n ã o 

otimizar recursos materiais, 
financeiros e humanos. Portanto, 
torna-se necessária a inserção 
desse tema na agenda governa-
mental brasileira, trazendo para 
o debate as empresas privadas e 
startups, o ecossistema acadêmico 
e o terceiro setor.

N o  c o n t e x t o  b r a s i l e i r o ,  a s 
oportunidades mais óbvias e 
imediatamente benéficas para 
a exploração de IA no governo 
estão relacionadas ao aumento da 
eficiência na prestação de servi-
ços públicos e na diminuição da 
burocracia estatal. Segundo dados 
da Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo - FIESP, são 
publicadas 764 normas por dia 
no Brasil, totalizando mais de 
5 milhões de normas emitidas 
desde 1988. O Instituto Brasileiro 
de Opinião e Estatística – Ibope 
aponta que sete em cada 10 pes-
soas acreditam que a burocracia 
faz o governo gastar mais que o 
necessário. Informações publica-
das pelo Banco Mundial indicam 
que o Brasil está na posição 125 de 
um total de 190 países no ranking 
que mede a facilidade de se fazer 
negócios. No Brasil, portanto, 
existe um terreno fértil com 
inúmeras oportunidades a serem 
exploradas pelos diversos órgãos 
e entidades públicas nas três 
esferas de governo. Atento a essa 
realidade, o Tribunal de Contas da 
União, desde 2015, tem utilizado 
intensamente tecnologias dis-
ruptivas para o cumprimento de 
sua missão. 
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Aplicação de IA no TCU

O Tribunal de Contas da União 
é o órgão de controle externo 
do governo federal e auxilia o 
Congresso Nacional na missão 
de acompanhar a execução orça-
mentária e financeira do país e 
contribuir com o aperfeiçoamento 
da Administração Pública em 
benefício da sociedade. Para isso, 
tem como meta ser referência na 
promoção de uma Administração 
Pública efetiva, ética, ágil e res-
ponsável. Nesse contexto, grande 
parte das informações recebidas 
pelo TCU são oriundas dos órgãos 
e entidades jurisdicionadas. Essas 
informações são registradas em 
relatórios e instruções proces-
suais, votos, acórdãos, despachos 
e outros documentos. As técnicas 
de inteligência artificial podem 
ser exploradas e sistematizadas 
para permitirem o aprendizado da 
máquina sobre as características 
e os conceitos presentes nos dife-
rentes documentos tratados. 

Os experimentos iniciais com o 
uso de técnicas de deep learning e 
Natural Language Processing - NLP 
no TCU ocorreram em meados 
de 2015, a partir de iniciativas 
desenvolvidas por servidores do 
Tribunal. O desafio era processar 
aproximadamente 30 mil acór-
dãos publicados anualmente, 
identificar e classificar as delibe-
rações (decisões) presentes em 
seu conteúdo, bem como extrair 
informações específicas dos 54 
tipos de deliberações possíveis, 
possibilitando o monitoramento 
do cumprimento das decisões 
pela Corte de Contas.  A solução 
desenvolvida utilizou como base 
de treinamento cerca de 257 mil 
acórdãos de 1993 a 2013 e clas-
sificou deliberações contidas no 

texto de 5.300 acórdãos proferi-
dos entre 2014 e 2015. O resultado 
obtido revelou acurácia média 
superior a 96%. Pretendeu-se, 
com a solução,  aprimorar o 
processo de trabalho existente 
e possibilitar a realocação de 
parte da equipe (composta por 
10 servidores) responsável pela 
execução das atividades de forma 
manual, contribuindo para o 

aprimoramento da eficiência 
institucional.

Em 2016, dada a pluralidade de 
documentos tratados pelo TCU, 
foram enviados esforços para 
se desenvolver serviços cogni-
tivos que pudessem processar 
vários tipos de documentos com 
estruturas e conteúdo variados, 
a fim de se identificar e extrair 
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entidades relevantes para suporte 
aos diversos processos de traba-
lho e ações de controle do TCU. 
A solução desenvolvida é capaz 
de extrair, de qualquer texto, os 
nomes de pessoas físicas, pessoas 
jurídicas, CPF, CNPJ, referên-
cias normativas, localidades, 
organizações, entre outras.  Na 
versão inicial do componente, o 
volume de documentos utilizados 

para treinar os 
modelos neu-
rais  de  reco-
nhecimento de 
entidades  foi 
de aproxima-
damente 58 mil 
d o c u m e n t o s 
e  t a m b é m  s e 
fez uso da base 
A m a z ô n i a  d a 
U n i v e r s i d a d e 
de Lisboa, con-
tendo as ano-
tações manuais 
d e  c a d a  t i p o 
d e  e n t i d a d e 
mencionada. A 
segunda versão 
d a  s o l u ç ã o 
i n c o r p o r o u  o 
u s o  d e  r e d e s 
neurais recor-
r e n t e s  ( L o n g 
S h o r t  T e r m 
Memory – LSTM 
bidirecional). 
E s s e  s e r v i ç o 
cognitivo tem 
sido utilizado 
e m  d i v e r s a s 
s o l u ç õ e s 
desenvolvidas 
no âmbito do 
Tribunal, pois 
p o s s i b i l i t a , 
após a extração 
das entidades, 

o cruzamento dessas informa-
ções com quase uma centena de 
bases de dados da administração 
pública sob custódia do TCU, a fim 
de aumentar a eficiência e efeti-
vidade das atividades de controle, 
possibilitando atuação proativa 
do Tribunal.

Por meio de inspeção realizada 
pela Corregedoria do TCU, em 
2016, foi identificada a publicação 
de 1.505 acórdãos retificando 
erros materiais encontrados nas 
decisões do TCU entre 2013 e 
2015. Além disso, foi verificado 
crescimento de 57,14% dos acór-
dãos retificadores. A ocorrência 
de erros materiais exige que o 
acórdão seja retificado para se 
tornar válido e gerar efeitos. Isso 
porque, se houver um número 
de CPF incorreto, por exemplo, a 
integração com outros sistemas 
fica prejudicada,  em proce-
dimentos como a identificação 
do contribuinte no sistema da 
Receita Federal. Se a grafia do 
nome estiver incorreta, mesmo 
que seja por apenas uma letra, 
há necessidade de correção do 
acórdão. No contexto da inspeção 
realizada, os principais erros 
encontrados referiam-se ao nome 
do responsável (30,33%), ao 
número de CPF ou CNPJ (13,83%), 
à conta a qual a restituição é 
devida, chamada de cofre credor 
(9,28%), ou a dados relativos ao 
número do processo, colegiado, 
numeração do acórdão ou datas 
(8,68%). Aproximadamente dois 
terços dos acórdãos retificadores 
estão relacionados a processos de 
Tomada de Contas Especial (TCE), 
tipo de processo que visa identi-
ficar responsáveis pela má gestão 
de recursos federais e quantificar 
o débito para restituição desses 
valores aos cofres públicos. O 

acórdão retificador implica novo 
julgamento em colegiado, com 
atrasos no processo, retrabalho, 
custos financeiros e riscos à ima-
gem do TCU.

Com o intuito de detectar e miti-
gar a incidência de erros materiais 
presentes em decisões do TCU, a 
Secretaria de Soluções de Tecno-
logia da Informação desenvolveu 
solução de inteligência artificial 
para processar as minutas de 
acórdãos antes de serem dispo-
nibilizadas para julgamento. Ao 
detectar possível erro material, o 
gabinete do ministro relator e a 
área de apoio às sessões do Tribu-
nal são notificados para correção 
do documento. São analisadas 
diversas tipologias de erros como 
inconsistência no nome do res-
ponsável, CPF e CNPJ, nome do 
colegiado, citação de normativos 
revogados, aplicação de multa 
para responsável já falecido, entre 
outros itens. Em dez meses de 
operação, a solução de inteligên-
cia artificial já processou 4028 
acórdãos e evitou a publicação de 
centenas de acórdãos retifica-
dores, economizando centenas 
de milhares de reais aos cofres 
públicos. 

Destaca-se, ainda, a possibili-
dade do compartilhamento dessa 
solução com outras instituições 
públicas. No contexto do poder 
judiciário, considerando mais 
de 110 milhões de processos em 
tramitação, projeta-se economia 
na ordem de quase 1 bilhão de 
reais. A solução desenvolvida está 
em aprimoramento contínuo e 
baseia-se em deep learning, LSTM 
bidirecional e Natural Language 
Processig – NLP e utiliza tecno-
logias abertas como framework 
Keras e Tensor Flow. 
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dos princípios essenciais no 
trato com a coisa pública.

A solução utiliza modelos de 
machine learning para identi-
ficação da intenção do usuário e 
extração de entidades do texto. A 
partir das informações digitadas, a 
ferramenta detecta a intenção do usuário, 
extrai as entidades relevantes e gerencia o 
fluxo da conversa utilizando Natural Lan-
guage Understanding (NLU). A inteligência 
artificial está embutida em várias etapas 
do processo, em especial na realização 
dos treinamentos dos diálogos. O serviço 
cognitivo NER - Named Entity Recognition, 
citado anteriormente, também foi utilizado para 
a identificação e extração dos nomes de pessoas 
presentes nos diálogos. Para conversar com o 
Zello, basta acessar o @TCUoficial no Twitter e 
interagir por meio de mensagens diretas.

Próximos passos

Além das soluções mencionadas, estão em andamento 
iniciativas embrionárias voltadas ao desenvolvi-
mento de plataforma para a elaboração de instruções 
assistidas. O propósito do projeto é facilitar a elabo-
ração de instruções, pareceres e pronunciamentos 
das unidades técnicas e de gabinetes do TCU por meio 
do processamento dos textos presentes nos diversos 
autos de um determinado processo, orientando e 
apresentando informações úteis para a elaboração 
da instrução de forma célere e precisa. No contexto 
de suporte às fiscalizações realizadas pelo TCU, 
após a execução de prova de conceito desenvolvida 
internamente, estão sendo envidados esforços para 
utilizar computação cognitiva no processamento de 
imagens de satélites para identificar regiões e objetos 
de interesse. Essas informações serão utilizadas, por 
exemplo, para fiscalizar a adequabilidade da exe-
cução de determinada obra em relação aos projetos 
apresentados no processo licitatório, bem como 
viabilizar o acompanhamento da evolução das obras 
diminuindo a necessidade da presença de servidores 
do TCU in loco. Com isso, será possível ampliar a 
capacidade e qualidade das fiscalizações, mantendo-
-se o mesmo quantitativo no quadro de pessoal. 

Zello, o assistente virtual do TCU

Recentemente, foi desenvolvido e disponibilizado no 
Twitter um robô com inteligência artificial que inte-
rage com o cidadão por meio de mensagens de texto, 
prestando informações sobre a atuação do Tribunal 
de forma prática, rápida e simples. Em sua primeira 
utilização, os interessados podem fazer perguntas 
sobre pessoas com contas julgadas irregulares pelo 
TCU, utilizando o nome ou o CPF do responsável, 
além de outras informações de interesse. Trata-se 
de iniciativa pioneira na administração pública 
desenvolvida em sua totalidade pelos servidores do 
Tribunal, cujo objetivo principal é aproximar o TCU 
da sociedade e prestar serviços digitais de qualidade.

Para humanizar o atendimento virtual, o chatbot 
recebeu o nome de Zello, em homenagem a Serze-
dello Corrêa (1858-1932), ministro da Fazenda e um 
dos principais idealizadores do Tribunal de Contas. 
O nome do novo assistente virtual também possui 
similaridade fonética com a palavra “zelo”, que é um 

O uso da inteligência artificial como ativo estratégico, 
a exemplo do que outros países têm feito, apresenta-
-se como importante viabilizador para o desenvolvi-
mento do Brasil em diversas áreas: saúde, educação, 
segurança, mobilidade urbana, pesquisa e inovação, 
meio-ambiente, economia, serviços públicos, entre 
outras. Entretanto, importa salientar que a tecno-
logia por si só não produz resultados. A Era Digital 
exige mudanças nos comportamentos e atitudes, 
assim como nos modelos mentais e organizacionais, 
onde as falhas são parte do sucesso, os trabalhos 
colaborativos são valorizados, as pessoas estão no 
centro do processo e o alinhamento de propósito é 
a linha mestra a ser seguida. Nesse contexto, o uso 
de IA se torna relevante a partir do momento que o 
ser humano deixa de executar atividades rotineiras 
e repetitivas e passa a se dedicar a questões mais 
nobres e relevantes. Assim, o TCU tem investido na 
transformação dos seus processos de trabalho sob 
a perspectiva digital, com o intuito de se manter 
como instituição de vanguarda e alcançar patamares 
ainda não experimentados, contribuindo de forma 
mais eficiente e efetiva para o aprimoramento da 
administração pública em benefício da sociedade. ■



Professor titular do 
D e p a r t a m e n t o  d e 
Informática e diretor 
do Laboratório  de 
Engenharia de Apli-

cações Web, da PUC/Rio, Daniel 
Schwabe conversou com a Revista 
TCMRJ sobre seus estudos volta-
dos para a interação homem-má-
quina. Acompanhe.

TCMRJ: O senhor realiza pes-
quisa científica com enfoque na 
interação dos seres humanos 
com as máquinas (interação 
“homem-máquina”). Que pro-
jetos o senhor tem desenvolvido 
ultimamente?

Daniel: A minha área geral de pes-
quisa é o que chamo de sistema 
sociotécnico, das mais recente-
mente chamadas social machines 
(máquinas sociais), que nada 

mais são do que times homem-
-máquina capazes de resolver 
algum problema. Entre outras 
áreas, trabalho na construção de 
interfaces humano-computador 
que tentam se aproximar das 
características da comunicação 
humana, por meio de modelos. 
A partir da representação [dos 
modelos] usados no computador, 
procuramos exibir certas carac-
terísticas do comportamento 
humano na comunicação. 

Eu não trabalho diretamente com 
comunicação, linguagem natural 
do tipo Google Now, ou como a 
Alexa, da Amazon, que são inter-
faces mais parecidas com “chat 
bots”. Eu trabalho com robôs 
que interagem, não para bater 
papo, e sim para resolver tarefas. 
Esse é um dos aspectos da minha 
pesquisa em que procuramos 

identificar métodos: desenhamos 
como deve ser esta comunica-
ção, de forma que o computador 
consiga gerar, a partir da mesma 
especificação, determinada inter-
face que rode no celular “estilo 
tradicional” e no desktop; no 
[âmbito] visual, como também no 
sonoro, ou até com a mistura dos 
dois aspectos.

TCMRJ: Isto seria espécie de inte-
ligência artificial?

Daniel: Não. O termo “inteligên-
cia artificial” já está desgastado 
e  p o d e  a p r e s e n t a r  d i v e r s o s 
significados. Portanto, acredito 
ser importante esclarecer o que 
significa “inteligência artificial”, 
ultrapassada a expressão que 
virou moda. Fala-se de “inteli-
gência artificial” para designar 
desde soluções no campo da 
estatística até o desenvolvimento 
de jogos e de outros tipos de ati-
vidades. “Inteligência artificial”, 

INTERAÇÃO 
HOMEM-MÁQUINA 
É OBJETO DE 
PESQUISA

“ A DISCUSSÃO QUE 
CONSIDERO ESSENCIAL, EM 

RELAÇÃO À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 
É SOBRE ATÉ QUE PONTO OS VALORES 
ÉTICOS E MORAIS ESTÃO REFLETIDOS NOS 
DADOS E NOS ALGORITMOS...”  
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a bem da verdade, é a capacidade da máquina de 
fazer introspecção; de questionar a si própria: “por 
que estou fazendo isto?” É quebrar o molde com que 
está trabalhando e inventar novo referencial para 
tentar olhar determinada situação por outro ponto de 
vista. E estes programas não são capazes disso; não 
fazem o que eu diria ser “inteligência”. Avançamos 
em várias técnicas, para certos tipos de tarefas, a que 
chamamos, coloquialmente, de “inteligência”, mas, 
no fundo, são adestramentos; nenhuma delas é a 
verdadeira inteligência. 

Por exemplo: a robô Rosie, da Operação Serenata 
de Amor, é um projeto que 
monitora as despesas dos 
deputados, detecta padrões 
incomuns e alerta para que 
aquele episódio seja anali-
sado mais detalhadamente. 
Temos também o Waze, 
programa que dá as con-
dições de tráfego, direção 
e rota, calcula e orienta 
qual o melhor caminho. Se 
eu decidir que quero ir pelo 
caminho mais bonito em vez 
do mais rápido, o Waze não 
sabe decidir, porque está 
fora do escopo dele. Ambos os exemplos 
são algoritmos de análise e de p r e v i s õ e s 
em cima de dados como inferência e s t a t í s t i c a , 
reconhecimento de padrões, que, no fundo, são téc-
nicas matemáticas, e não de inteligência. O programa 
não cria; não inventa. Mas não adianta também 
nós nos contrapormos ao folclore popular, e virou 
folclórico chamar estas soluções de “inteligência 
artificial”. 

TCMRJ: Que benefícios estas interfaces têm trazido 
para o seu dia a dia, ou para a PUC de modo geral?

Daniel: Nosso primeiro objetivo é oferecer recursos 
à sociedade, fornecendo informações com contexto 
melhor especificado, de forma que quem se utilizar 
destes recursos possa ser mais explícito no que 
exatamente está confiando. Estamos mostrando a 
importância da fonte e da proveniência da informa-
ção. Esperamos que, com isto, elevemos o patamar da 
disseminação de informações. 

Temos de cumprir várias tarefas, e precisamos 

funcionar dentro disto. O computador, hoje em dia, 
é parte integral do meio no qual vivemos e temos 
de interagir com ele. As máquinas estão aí para nos 
ajudar, nos permitir criar e produzir o que preci-
samos, enquanto indivíduos e enquanto sociedade, 
de forma mais eficiente. Por exemplo, nas fábricas, 
a automação robótica já assumiu parte importante 
daqueles trabalhos repetitivos que não requerem 
nenhum tipo de habilidade maior. A máquina conse-
gue processar um volume bastante maior de tarefas, 
com muito mais precisão e regularidade do que o 
ser humano. E esta é a grande vantagem! Hoje, nós 
temos mais acesso às informações e a divulgação é 

maior e mais rápida. 
A comunicação hoje 
é mundial e, neste 
universo, os compu-
tadores podem nos 
ajudar, mas também 
podem nos enganar, 
como com a produção 
e disseminação das 
fake news.

TCMRJ: O senhor tem 
feito estudos também 
sobre fake news, não?

Daniel: Sim, a minha 
pesquisa é sobre como vamos poder incluir infor-
mações nas informações que são difundidas, ou seja, 
nos dados disseminados, de maneira que as pessoas 
possam realizar melhor o que eu chamo de processo 
de confiança, para que elas tomem uma decisão mais 
informada. Cada um tem sua convicção, que não vai 
ser modificada, mas que, pelo menos, vai ser melhor 
fundamentada. Estamos num ambiente de comunica-
ção entre pessoas com algum propósito. Só que, hoje, 
a natureza destes meios de comunicação, dos canais e 
da mídia mudou muito. Antigamente, você tinha uma 
comunicação de poucos para muitos – TVs, jornais e 
revistas eram as formas com que poucos indivíduos 
conseguiam disseminar algum tipo de informação 
para um público maior. Com a internet, hoje em dia, 
qualquer indivíduo tem, potencialmente, possibili-
dade de ter uma audiência global; é uma escala que 
foge completamente à nossa percepção. Temos um 
ambiente que é completamente distribuído, descen-
tralizado, no qual a informação pode ser gerada e 
passada muito rapidamente por qualquer um. E o que 

“ Nosso primeiro 
objetivo é oferecer 

recursos à sociedade, fornecendo 
informações com contexto melhor 
especificado, de forma que quem 
se utilizar destes recursos possa ser 
mais explícito no que exatamente 
está confiando.”
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precisamos fazer é filtrar aquelas que vamos usar. Em 
última análise, é uma questão de fé, não religiosa, 
mas em que você acredita. Normalmente, estabele-
cemos confiança pela experiência, por observação, 
por evidências apresentadas historicamente. Confiar 
é prever que determinado agente vai se comportar de 
maneira previsível. E você vai agir com base nisto. É 
bem verdade que, de vez em quando, “quebramos a 
cara” e, aí, perdemos a confiança. 

Como resolver o problema fake news?  Não vamos 
conseguir resolver completamente porque, na cadeia 
de confiança, há sempre uma âncora, um ponto que 
não se questiona, que simplesmente se aceita: a 
política de confiança de cada pessoa, construída de 
fontes próprias, com evidências e fé.

TCMRJ: Na área acadêmica, qual a utilização das 
pesquisas que o senhor desenvolve?

Daniel: Apenas a título de exemplo: existe a detecção 
de plágio, “cola”, de reconhecimento de padrão. 
Assim como já somos capazes de reconhecer que 
certo padrão de despesa 
é suspeito e merece 
maior atenção, pode-
mos reconhecer tam-
bém que duas provas, 
feitas em dois estados 
diferentes, com pala-
vras quase idênticas e 
estruturas gramaticais 
semelhantes, são, no 
mínimo, esquisitas! 
Não dá para afirmar 
que é cola nem que a 
prova vazou, mas está 
sendo detectado um 
padrão fora do comum. 
J á  e x i s t e  i s t o  p a r a 
trabalhos acadêmicos; 
programas que detectam “coincidências e 
igualdades com pequenas mudanças”.

Estou trabalhando também no projeto “Se liga na 
política”, que consiste na construção de uma base de 
dados que evidencia as relações entre agentes políti-
cos do Brasil; explicita as relações de parentesco; de 
pertencimento a uma mesma organização; relações 
por meio de uma transação ou uma ação judicial. 
Estamos construindo esta base e pretendemos 

torná-la acessível à sociedade, explicando qual a pro-
veniência da informação e qual a base das afirmações. 

TCMRJ: O senhor acredita que a máquina possa vir, 
no futuro, a ter raciocínio próprio?

Daniel: Eu não acredito que vá ter raciocínio no nível 
de introspecção, de quebra de paradigma, de quebra 
de modelo. Eu não tenho evidências de que estejamos 
evoluindo nesta direção. São grandes as mudanças 
que realmente denotam um patamar diferente. O deep 
learning, como vêm falando, ainda é um aprendizado 
raso; pouco mais profundo do que era antes, mas, 
por uma razão técnica, da forma como é construído 
o modelo, continua sendo aprendizado a partir de 
exemplos passados. O deep learning é uma técnica 
de redes neurais que melhora o desempenho da 
máquina, mas ainda continua na mesma categoria 
geral de algoritmos de aprendizado. 

TCMRJ: Qual a margem de erro de um programa?

Daniel: A chamada “inteligência artificial” nada mais 
é do que processamento de 

dados em grande volume, 
“ a d e s t r a m e n t o ”  p a r a 
resolver tarefas cada vez 
mais sofisticadas. Esses 
modelos parecem ser muito 
eficientes, mas são extre-
mamente frágeis, talvez 
tanto quanto o ser humano. 
Por exemplo, a saboneteira 
eletrônica que não reco-
nhecia a mão de pessoas 
negras; porque a amostra 
dada, durante o processo 
de “adestramento”, foi 
apenas de pessoas brancas. 
Outro exemplo é o da placa 

de trânsito, que foi ligei-
ramente alterada com uma pequena mancha e, por 
conta disto, a máquina acabou não a reconhecendo.

TCMRJ: O senhor acredita que a máquina possa 
representar, algum dia, ameaça ao ser humano?

Daniel: Não. A máquina, por si só, não. A maior 
ameaça dos humanos são os humanos. Por isso, con-
sidero essencial a discussão, em relação à tecnologia 
da informação, sobre até que ponto os valores éticos 
e morais estão refletidos nos dados e nos algoritmos. 
Fica o alerta! ■

“ Em última análise, 
é uma questão de 

fé, não religiosa, mas em que 
você acredita. Normalmente, 
estabelecemos confiança pela 
experiência, por observação, 
por evidências apresentadas 
historicamente. Confiar é prever 
que determinado agente vai se 
comportar de maneira previsível.” 
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O Encontro foi organizado pela Atricon 
e pelo TCE/SC, com apoio do Instituto 
Rui Barbosa, da Associação Brasileira 
dos Tribunais de Contas dos Muni-
cípios - Abracom e da Associação 

Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos 
dos Tribunais de Contas – Audicon.

Integraram a mesa de abertura o conselheiro Fabio 
Nogueira, presidente da Atricon; o conselheiro Dado 
Cherem, presidente do TCE/SC; Eduardo Pinho 
Moreira, governador de Santa Catarina; o ministro 
substituto do TCU, Marcos Bemquerer; represen-
tando a Audicon; o conselheiro Thiers Montebello, 
presidente da Abracom e do TCMRJ; o procurador do 
TCU Julio Marcelo de Oliveira, presidente da Ampcon; 
o conselheiro Zulmir Breda, presidente do Conselho 
Federal de Contabilidade; Sisi Blind, prefeita de São 
Cristóvão do Sul, representando a Confederação 
Nacional dos Municípios (CNM) e o procurador-geral 
de Santa Catarina, Sandro José Neis.

Em saudação inicial aos participantes, o presidente 
do TCE/SC, conselheiro Dado Cherem, adiantou que 
a programação do evento foi escolhida com base no 
Planejamento Estratégico e no Plano de Gestão do 
Tribunal, e que somará 50 horas de conteúdo entre 
conferências, palestras, debates e painéis, além de 
diversos eventos paralelos.

Dentre outras observações, Cherem confessou acre-
ditar que o futuro dos tribunais de contas depende 

FLORIANÓPOLIS SEDIA O 
VI ENCONTRO NACIONAL 
DOS TRIBUNAIS DE 
CONTAS
“O FUTURO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS, INOVAÇÃO, INTEGRAÇÃO, 
PREVENÇÃO E EFICIÊNCIA” FOI O TEMA DO VI ENTC, REALIZADO NO 
CENTRO DE CONVENÇÕES DE FLORIANÓPOLIS, DE 28 A 30 DE NOVEMBRO.

Estes 
encontros 

“reforçam a troca 
de conhecimentos e 

experiências, e que esta é 
uma prática incentivada 

pela Atricon no seu 
dia a dia”. (Thiers 

Montebello)

Foto: Douglas Santos
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de inovação e que prevenção tempestiva e orientação 
ao gestor maximizam a eficiência do controle: “O 
Tribunal de Contas é um órgão de fiscalização, e não 
podemos perder este foco. Devemos ser rigorosos com 
o mau uso do dinheiro público, principalmente com os 
desvios e desfalques, mas, sempre que possível, prevenir 
e orientar.”

Já para o presidente da Atricon, conselheiro Fábio 
Nogueira, do TCE/PB, o olhar atento dos tribunais de 
contas voltado para o cidadão é o pilar que sustenta o 
processo de aprimoramento vivenciado pelo Sistema 
Tribunais de Contas. Segundo Fábio, este processo 
vem acontecendo por intermédio do Programa Qua-
lidade e Agilidade dos Tribunais de Contas, que 
tem, como ferramenta base, o Marco de Medição de 
Desempenho. “O MMD-TC é a bússola que identifica 
o percurso mais propício para a efetivação, que começa 
com um olhar interior.”

SAUDAÇÃO ESPECIAL
O governador de Santa Catarina, Eduardo Pinho 
Moreira, destacou o respeito e a colaboração com 
que o TCE/SC trata a gestão pública. “Essa relação 
harmoniosa, que prima pela orientação ao gestor, 
produz melhor desempenho da gestão. E esta atitude 
não desestimula a participação do cidadão comum nas 
atividades de controle, disponíveis à sociedade.”

Os representantes das instituições apoiadoras do 
evento também foram convidados a falar. Presidente 
da Audicon, ministro Marcos Bemquerer enalteceu a 
qualidade dos palestrantes e debatedores e, por isso, 
antecipou “um evento muito proveitoso”. E o presi-
dente da Abracom e do TCMRJ, conselheiro Thiers 
Montebello, observou que estes Encontros “reforçam 
a troca de conhecimentos e experiências, e que esta é 
uma prática incentivada pela Atricon no seu dia a dia”.

CONFERÊNCIA MAGNA DE 
ABERTURA          
 O jornalista Ricardo Noblat, da Revista Veja, proferiu a 
conferência de abertura do VI Encontro dos Tribunais 
de Contas com o tema “Momento Político Brasileiro 
e os Órgãos de Fiscalização”. Noblat, que reúne cinco 
décadas de experiência no jornalismo, acredita que os 
órgãos de fiscalização enfrentarão grandes desafios 
para fiscalizar “um governo ainda cheio de interroga-
ções. Mas eu creio que as instituições brasileiras, entre 
elas os tribunais de contas, já chegaram a um ponto de 
amadurecimento e de reflexão sobre a modernização de 
seu papel, que sobreviverão a qualquer tipo de pressão e 
de governo. Sejamos otimistas.”

O segundo dia do VI Encontro Nacional dos Tri-
bunais de Contas do Brasil começou com o painel 
“A comissão para o aperfeiçoamento da gestão 
governamental” e teve como palestrantes o ministro 
Bruno Dantas do TCU/DF e a conselheira Marianna 
Montebello Willeman, presidente interina do TCE/
RJ. O ministro substituto Marcos Bemquerer Costa, 
do TCU/DF, presidente da mesa, chamou, primei-
ramente, o ministro Bruno para contar como surgiu 
a ideia de criar a comissão. “A pedido do presidente 
da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, a comissão 
foi criada para elaborar um conjunto de propostas que 
tire a administração pública deste cenário devastador 
de corrupção endêmica e sistêmica que foi revelado 
pela Operação Lava Jato. Para tal, recrutei quatro dos 
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melhores nomes do Direito brasileiro com experiência 
tanto em gestão pública quanto em controle: conse-
lheira Marianna Montebello Willeman, professor Juarez 
Freitas, professor Sérgio Guerra e o professor Carlos Ari 
Sundfeld. Tomamos o cuidado de criar uma comissão 
plural com as mais diversas formas de pensar, escolas 
diferentes, exatamente para que o trabalho final tivesse 
a legitimidade e retratasse a forma como a sociedade 
brasileira vê a gestão pública e o controle”, explicou o 
ministro.

Primeira a ser escolhida para membro da comissão, 
a conselheira Marianna apresentou os cinco grandes 
eixos temáticos que nortearam o documento pro-
duzido pelo grupo: combate sistêmico às ilicitudes 
administrativas; incentivos à melhoria de perfor-
mance dos agentes públicos; aperfeiçoamento das 
motivações nas escolhas administrativas; preferência 
à solução consensual de conflitos na administração 
pública; e administração digital.

A conselheira considerou, ainda, extremamente 
importante e significativa a proposta relacionada ao 
fortalecimento das instâncias de controle interno. 
“Este é um dos dispositivos constitucionais que ainda 
não foi objeto de atenção e dedicação, necessárias para 
efetivação de um controle integrado. Então, a comissão 
se preocupou em sublinhar a imprescindibilidade 
de sistemas de controle interno fortalecidos, 
dotados de independência e de autonomia 
técnica.”

Marianna emocionou todos os 
presentes quando, “quebrando 
totalmente o protocolo”, apontou 
seu pai, Thiers Montebello, como 
sua maior referência, tanto na vida 
pessoal quanto na profissional. 

“O meu pai, com sua integridade e sua 
retidão na condução do seu trabalho, 
sempre foi fonte de inspiração para que eu 
admirasse e cultivasse um grande apreço pelo 
Sistema de Controle Externo da administração pública. 
Gostaria de cumprimentar e saudar todos os servidores 
do Ministério Público de Contas na pessoa daquele que 
acredito seja um exemplo para todos nós aqui, meu pai, 
Thiers Montebello.”

O trabalho elaborado pela comissão foi entregue 
à Câmara dos Deputados pela Atricon, em maio 
de 2018, tendo como “carro-chefe” o projeto de 

implementação do governo digital com maior trans-
parência, menos burocracia e fiscalização mais 
eficiente de todo o processo decisório. 

“Precisamos efetivar a transição de um Estado burocrá-
tico para um Estado de eficiência e, com isto, acabaremos 
por beneficiar a população, que é o último destinatário 
de todos os nossos esforços”, observou Bruno Dantas. 

TRINTA ANOS DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
“Os 30 anos da Constituição Federal e a conjuntura 
atual” foi o tema da palestra do professor da PUC de 
São Paulo, Márcio Pugliesi. Márcio fez uma análise 
dos principais avanços que a Constituição trouxe ao 
longo deste tempo. “A Constituição, além de garantias 
e direitos individuais, trouxe modos de fornecer um 
sistema de controle de funcionamento do Estado que 
leva em conta, sobre o ponto de vista principalmente dos 
tribunais de contas, a existência de uma arrecadação 
que deve fazer face ao planejamento. Este foi um grande 
avanço, porque permite um controle social da economia 
nacional mais efetivo. Mas eu tenho a impressão que 
a Constituição envelheceu prematuramente; pen-
sada em 1988, já nasceu num clima absolutamente 

distinto do hoje existente. Penso que a Carta 
Magna sofrerá cada vez mais emendas 

para se adaptar a circunstâncias que 
foram profundamente alteradas pela 

inflexão da tecnologia da sociedade 
contemporânea.”

“O meu pai, 
com sua integridade 

e sua retidão na condução 
do seu trabalho, sempre foi fonte 

de inspiração para que eu admirasse 
e cultivasse um grande apreço pelo 

Sistema de Controle Externo da adminis-
tração pública. Gostaria de cumprimentar 
e saudar todos os servidores do Ministério 

Público de Contas na pessoa daquele 
que acredito seja um exemplo para 

todos nós aqui, meu pai, Thiers 
Montebello”. (Marianna 

Montebello)
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Na sequência, o painel “Iniciativas integradas dos 
tribunais de contas” apontou três experiências que 
buscam melhorar a fiscalização e o monitoramento 
dos gastos públicos, além de auxiliar o processo de 
avaliação e tomada de decisão na administração 
pública. A primeira dessas iniciativas – “Observató-
rio da despesa pública” - foi apresentada pelo vice-
-presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina, 
conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, que é 
também o coordenador nacional do projeto.

“O objetivo do Observatório é buscar maior integração 
entre o Sistema de Controle Externo nacional e os 
controles internos do Brasil, tanto estaduais quanto 
municipais, tendo, acima de tudo, o controle interno 
federal, exercido pela Controladoria-Geral da União. 
O projeto tem como pilar a metodologia voltada ao 
monitoramento dos gastos públicos nos diversos níveis 
do governo.”

Outra iniciativa dos tribunais – “Rede nacional de 
informações estratégicas Infocontas” – foi exami-
nada pelo auditor de controle externo do Tribunal de 
Contas do Distrito Federal, Rômulo Miranda Alvim. 
“A rede reúne as unidades de informações estratégicas 
de todos os tribunais de contas do Brasil com o objetivo 
de buscar a atuação em conjunto; compartilhamento 
de informações e de experiências dos tribunais, prin-
cipalmente no combate à corrupção e no aumento da 
efetividade da atuação do controle externo.”

Ainda neste Painel, o conselheiro Sebastião Carlos 
Ranna de Macedo, do TCE/ES, apresentou o “Marco 
de Medição de Desempenho – MMD”, também de 
iniciativa dos tribunais de contas.

Para encerrar a parte da manhã do segundo dia do 
Encontro, o escritor e psicólogo Rossandro klinjey 
proferiu a palestra sobre “Aprendendo a mudar”. 
Segundo o psicólogo, a maior parte das pessoas tem 
uma certa resistência a mudanças; embora entenda 
que é necessário, existe uma tendência de imaginar 
que a mudança pode provocar um desconforto. “É 
necessário que a gente esteja disponível e observe que 
os avanços tecnológicos estão acontecendo simulta-
neamente no mundo, gerando um fluxo de mudança 
nunca visto na história humana. É preciso pensar sobre 
isso antecipadamente e estar pronto para o impacto. 
A tendência é que as instituições como os tribunais de 
contas, antes nos bastidores, se tornem mais evidentes e 
ganhem cada vez mais relevância porque estarão mais 

atuantes, o que mostra uma maturidade institucional se 
instalando no Brasil dia após dia.”

PLATAFORMA TECNOLÓGICA
Advogado, professor, pesquisador e jornalista, 
Ronaldo Lemos falou no VI Encontro dos TCs sobre 
“O uso das mídias sociais”. Ronaldo é conhecido 
internacionalmente como especialista em tecnologia 
da mídia e como um dos criadores do Marco Civil da 
Internet - lei que regula a internet brasileira. “A gente 
sabe que as mídias sociais, hoje, causam impactos em 
nossas vidas, no trabalho, nos estudos e até em debates 
políticos, como, por exemplo, passamos recentemente.”

Na opinião de Ronaldo, um dos maiores desafios é 
transformar o governo em plataformas digitais, para 
melhor atender o cidadão, mas a falta de segurança 
no uso da internet, no Brasil, é questionável. “A 
legislação brasileira neste aspecto ainda é deficitária. 
É fundamental que haja uma regulamentação; não é 
algo que se faça do dia para noite, mas precisamos, pelo 
menos, definir o norte, porque estamos vendo no mundo 
de hoje que cibersegurança é assunto central.”

MESA REDONDA DISCUTE O 
RUMO DA ATRICON
O presidente da Atricon, conselheiro Fábio Nogueira, 
presidiu a mesa redonda que fez uma avaliação 
histórica e discutiu os rumos da Associação. Con-
selheiro aposentado do TCE/SC e ex-presidente da 
Atricon, Salomão Ribas Junior foi o primeiro a se 
apresentar. “A nossa Atricon já tem quase 30 anos de 
existência, então, já não é mais a mesma instituição; o 
Brasil também não é mais o mesmo, enfim, o mundo 
não é mais o mesmo. Estamos vivendo um momento de 
grandes transformações do comportamento humano, 
da política, transformações econômicas muito sérias e, 
com certeza, os tribunais de contas deverão passar tam-
bém por mudanças. Eu acredito que deveria haver um 
sistema administrativo de controle mais ampliado nas 
empresas públicas, nas sociedades de economia mista, 
e na administração direta, coordenados, aí sim, com 
o Sistema de Controle Externo dos TCs. Mas, o maior 
desafio da Atricon no momento é fazer com que a PEC de 
número 22, que está em tramitação no Senado Federal, 
seja aprovada. Esta PEC pretende criar o Conselho 
Nacional dos Tribunais de Contas e promover uma série 
de alterações na composição e na organização dos TCs.”

Foto: Douglas Santos
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Salomão falou também das mudanças decorrentes do 
avanço tecnológico. “O meu sonho é que o mundo seja 
diferente com a simplificação da burocracia e acho que 
a informática, ou seja, os meios eletrônicos vão ajudar 
muito nisto, mas não vão resolver. Os computadores 
auxiliam, mas a solução mesmo tem que ser sua”.

Sob o ponto de vista do conselheiro Valdecir Fer-
nandes Pascoal, do TCE de Pernambuco, também 
participante da mesa redonda, a Atricon teve parti-
cipação decisiva nos importantes avanços do sistema 
Tribunal de Contas. “O ano de 2019 será decisivo para 
o controle. Está na pauta do próximo governo a reforma 
dos tribunais de contas e nós precisamos estar prepara-
dos; a Atricon deve estar preparada para dar efetividade 
ao atual modelo - Programa Qualidade e Agilidade 
dos TCs e o Marco de Medição de Desempenho – e, ao 
mesmo tempo, ser protagonista na luta pela mudança e 
no fortalecimento destas instituições.”

No conceito do conselheiro Vitor José Faccioni, do 
TCE/SC, o papel hoje da Atricon é continuar o que 
já vem desenvolvendo e que, paulatinamente, foi 
aprimorado e aprofundado. “No passado, eu tive a 
oportunidade de participar da criação das Escolas de 
Contas Públicas, que têm por objetivo mostrar aos 
administradores, prefeitos e vereadores as regras do 
setor público e, principalmente, orientar na aplicação 
de recursos públicos nas áreas de segurança, educação 
e saúde.”

Último da mesa redonda a se apresentar, o conse-
lheiro Thiers Montebello afirmou que os tribunais 
são praticamente conduzidos pelas inúmeras resolu-
ções editadas pela Atricon. “A maneira democrática e, 
ao mesmo tempo, participativa conduzida pela Atricon 
tem a capacidade de fazer com que os tribunais de 
contas a respeitem como uma entidade que tem atuação 
supletiva correspondente até a de um Conselho Nacional 
dos Tribunais de Contas. A Atricon nos controla e nós 
aceitamos esse controle espontaneamente e, desta 
forma, nós a legitimamos de verdade.” 

EVENTOS PARALELOS
Ao longo do dia foram realizados sete eventos para-
lelos: Encontro de secretários, superintendentes 
e diretores gerais de Controle Externo; primeiro 
Encontro das assessorias militares; Controle Externo 
na educação; Encontro da rede de comunicação; 
Encontro das unidades de informações estratégicas; 
feira de tecnologia e inovação dos tribunais de contas; 
Encontro das Escolas de Contas.

“A maneira 
democrática e, ao 

mesmo tempo, participa-
tiva conduzida pela Atricon tem 

a capacidade de fazer com que os 
tribunais de contas a respeitem como 

uma entidade que tem atuação supletiva 
correspondente até a de um Conselho 
Nacional dos Tribunais de Contas. A 
Atricon nos controla e nós aceitamos 

esse controle espontaneamente e, 
desta forma, nós a legitima-

mos de verdade”. (Thiers 
Montebello)
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O inspetor-geral da 3ª Inspetoria-Geral de Controle 
Externo do TCMRJ, Marcus Vinicius P. da Silva, inte-
grou o grupo que debateu o painel “Controle Externo 
na educação: experiências dos tribunais de contas”. 
Marcus relembrou o Programa de Visitas às Escolas, 
criado pelo TCMRJ há 15 anos, e apresentou o projeto 
pioneiro “Aluno Cidadão”, que visa à criação de novo 
mecanismo de participação das crianças no controle 
das escolas, lançado em dezembro último.

No Encontro de secretários, superintendentes e 
diretores gerais de Controle Externo, o secretá-
rio-geral de Controle Externo do TCMRJ, Fabio 
Furtado de Azevedo, esteve presente e debateu temas 
relevantes às unidades técnicas comuns a todos os 
TCs. Fabio informou que, na ocasião, ficou decidida 
a criação de um fórum permanente de discussão, via 
redes sociais, Whatsapp, e também a realização de 

encontros periódicos, para que possam resolver sobre 
uniformização e utilização de ferramentas de boas 
práticas relacionadas às auditorias. 

Dando prosseguimento ao ciclo de palestras, o pro-
fessor Juarez Freitas, da PUC do Rio Grande do Sul, 
analisou “O futuro do controle de políticas públi-
cas”. Juarez sustentou a convicção de que é preciso 
ter um controle continuado como, também, uma 
avaliação continuada das políticas públicas e que, 
ambos, aconteçam por via digital e por meio também 
de aplicativos. “Isto quer dizer que, em primeiro lugar, 
temos de transformar os serviços públicos e o controle 
brasileiros em caráter preferencialmente digital, com 
apoio da inteligência artificial e de todos os recursos 
tecnológicos de ponta. Assim, teremos um controle social 
participativo e contínuo. O desafio é exatamente este: 
adentrar no século 21 com toda a plenitude, percebendo 
que o Estado como um todo terá de ser reinventado; 
o estado pesado, burocrático, cheio de papéis já não 
faz sentido. É preciso um estado cada vez mais digital, 
aberto, participativo, estado de inovação, voltado para 
sua finalidade precípua que é a qualidade de vida.”

NOVA LEI DE LICITAÇÕES 
O projeto de Lei de Licitação 6814, de 2017, em tra-
mitação na Câmara dos Deputados, foi examinado 
e debatido pelo advogado Joel Menezes Niebuhr, 
de Santa Catarina; pelo conselheiro substituto Ale-
xandre Manir Figueiredo Sarquis, do TCE/SP; e pelo 
coordenador da Assessoria Legislativa do Sebrae 
Nacional, Bruno Quick Lourenço de Lima, durante 
o VI Encontro dos TCs. Os debatedores criticaram 
o texto do projeto da nova Lei de Licitações que, se 
aprovada, virá a substituir a Lei 8666, de 1993.

Segundo Joel, o projeto reproduz em essência o 
mesmo modelo da legislação atual, que é baseado na 
Lei 8666/93, e “uma nova lei precisa pensar no futuro, 
como por exemplo, em todas as novidades tecnológicas 
que estão surgindo.”

Já para o conselheiro Alexandre, a Lei 6814/17 é “um 
diamante bruto que precisa ser lapidado. Além de não 
ter mudado em relação à Lei 8666, ainda introduz 
alterações que podem causar retrocesso ao processo 
licitatório.”

Mas, na opinião de Bruno Quick, a expectativa é que 
a nova Lei “torne mais ágil o processo de contrato de 
licitações e atenda a algumas especificidades setoriais já 

Marcus Vinicius Pinto da Silva

Fabio Furtado de Azevedo
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identificadas, visto que a 8666 é entendida como muito 
onerosa e que compromete, muitas vezes, a eficácia e 
a própria efetividade de um processo de contratação.” 

GOVERNANÇA PÚBLICA
O ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto 
Nardes, encerrou a programação do segundo dia do 
Encontro, abordando o tema “Governança pública”. 
Nardes explicou que o TCU realiza avaliação periódica 
da capacidade de governança e gestão da administra-
ção pública, e opinou sobre o cenário atual do país. “A 
desgovernança no Brasil é sistêmica tanto nos estados, 
municípios como na União. Os indicadores que temos 
mostram que o Brasil está em colapso econômico há 
cinco anos e não vem cumprindo a Lei de Responsabili-
dade Fiscal, ou seja, gasta mais do que arrecada. Então, 
melhorar a governança de 15 milhões de funcionários 
públicos é o grande desafio; transformar o Brasil num 
país que dê mais competividade e resultados na educa-
ção, na saúde, na busca da eficiência e da efetividade de 
toda a nação brasileira.”

ÚLTIMO DIA DO ENCONTRO
“Dilemas e desafios da inovação na relação entre 
gestão e controle” foi a palestra que abriu os tra-
balhos no último dia do VI Encontro e foi conduzida 
pelo coordenador de Estudos e Políticas de Estado 
e Democracia do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada - Ipea, Pedro Luiz Costa Cavalcanti. Pedro 
Luiz enalteceu a importância de debater as mudan-
ças que estão ocorrendo na relação entre gestão e 
controle. “Na verdade, eu trouxe uma provocação 
sadia justamente para incentivar a reflexão acerca da 
necessidade de se promover mudanças nesta relação 
tão importante para a democracia brasileira e para o 

funcionamento adequado do Estado. Mudanças aconte-
cem muito de forma separada, ou no âmbito do controle 
ou no âmbito da administração pública. Então, o grande 
desafio é conseguir fazer com que essas duas áreas do 
Estado brasileiro ‘conversem melhor’, de maneira mais 
compactada, superando as barreiras institucionais 
e interorganizacionais que são impeditivas para a 
inovação e para a construção de melhores políticas de 
gestão e de políticas públicas”.

DESAFIOS DO PODER 
JUDICIÁRIO
O Superior Tribunal de Justiça - STJ foi representado 
no VI Encontro dos tribunais pelo ministro Jorge 
Mussi, que palestrou sobre “Desafios do Poder 
Judiciário para o próximo milênio”.

Na visão do ministro, a instituição tribunal de con-
tas consolida-se como principal agente de controle 
de gestão dos recursos públicos, desempenhando 
um papel imprescindível no Estado Democrático de 
Direito. “A democracia no Brasil vive um período de 
visível amadurecimento; os cidadãos e a comunidade 
internacional vêm presenciando o aperfeiçoamento 
dos mecanismos republicanos de controle social e de 
apuração de crimes e faltas administrativas, numa 
demonstração inequívoca de que o nosso país, por 
intermédio de seus poderes constituídos, aponta para 
a concretização dos valores plasmados na Constitui-
ção de 88.”

No que diz respeito a avanços tecnológicos, o 
ministro Jorge Mussi apontou o processo eletrônico 
como importante e revolucionária ferramenta para o 
Judiciário brasileiro. “A cultura digital chegou em boa 
hora ao Poder Judiciário, eliminando o papel, trazendo 

Foto: Douglas Santos
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economia e agilidade na distribuição de proces-
sos, e demonstrando transparência na prestação 
jurisdicional. A nação clama por efetividade para 
que as garantias encartadas na Constituição da 
República deixem de compor o rol de intenções 
do Estado e se convertam em efetiva cidadania. 
Compartilho com a ideia de que o Brasil precisa 
de uma justiça eficiente e acessível pois, sem 
justiça efetiva, sem uma corte de contas atuante, 
e sem a participação ativa e colaborativa de todos 
que representam esse nosso universo, não há 
Estado Democrático de Direito e nem civilização 
digna desse nome”, admitiu o ministro.

CONFERÊNCIA DE 
ENCERRAMENTO
O senador Esperidião Amin falou sobre a 
importância da avaliação das políticas públicas, 
em palestra de encerramento do Encontro. 
Para Esperidião, os tribunais de contas preci-
sam se atualizar para melhor exercerem seu 
papel. “Um dos desafios dos órgãos de controle 
é começar a usar a tecnologia da informação e 
da comunicação, os algoritmos e a inteligência 
artificial”. O senador acredita também que 
precisamos exigir um controle mais “oportuno, 
com mais presteza e capacidade de avaliar a polí-
tica pública. Em um país com as dificuldades que 
temos, não pode ter R$ 300 bilhões de renúncia 
fiscal em um ano, apenas no orçamento federal, 
sem que se avalie a quem beneficiou essa dinhei-
rama toda. Neste processo, o cidadão comum 
pode também auxiliar, apostando nos chamados 
observatórios sociais”, [que são redes compostas 
por voluntários que exercem controle social].

A mesa de encerramento do VI Encontro 
Nacional dos Tribunais de Contas foi composta 
pelos conselheiros Luiz Eduardo Cherem; Fábio 
Túlio F. Nogueira; Edilberto Carlos P.Lima, 
vice-presidente do Instituto Rui Barbosa; Cesar 
Colares, do TCE/PA, representando a Abracom; 
e o ministro Marcos Bemquerer Costa, presi-
dente da Audicon.

Na ocasião, o conselheiro Cesar Colares leu 
a Carta de Florianópolis, redigida durante o 
Encontro e assinada pelos componentes da mesa. 
Confira, a seguir, o documento na íntegra. 

Carta de Florianópolis
O Futuro dos Tribunais de Contas: inovação, integração, 
prevenção e eficiência

Realizado entre os dias 28 e 30 de novembro de 2018, em 
Florianópolis/SC, o VI Encontro Nacional dos Tribunais de 
Contas contou com a participação de aproximadamente 800 
pessoas, entre ministros, ministros substitutos, conselheiros, 
conselheiros substitutos, procuradores e servidores. Na 
oportunidade, os órgãos de controle externo do Brasil 
discutiram o futuro dos Tribunais de Contas, nos cenários 
político e econômico atual.

As eleições de outubro de 2018 trouxeram à tona um senti-
mento popular, que demonstra o esgotamento do sistema 
político atual e da forma com que as instituições tratam a 
coisa pública. O resultado eleitoral resultou em renovação 
inédita no Parlamento e deu legitimidade ao setor da 
sociedade, que busca mudanças no modelo de Estado.

Por outro lado, embora graves as crises fiscal, econômica e 
política enfrentadas nos últimos anos no Brasil, a resposta 
dada pelo Estado demonstra que as instituições estão firmes 
e mantêm-se funcionando na defesa da democracia, da 
ordem e dos valores republicanos.

É preciso que os órgãos de controle estejam atentos às 
vozes das urnas, que clamam por mudanças na política 
de segurança pública, responsabilidade fiscal, no papel do 
Estado na economia, combate à corrupção, transparência e 
governança.

Os Tribunais de Contas reconhecem a existência do controle 
social e a necessidade de adoção de mecanismos capazes 
de ampliar a transparência. Para tanto, devem aprimorar 
a governança digital, uma tendência na gestão pública. A 
utilização de novas tecnologias, como bigdata, blockchain e 
inteligência artificial, e o incentivo ao uso de dados abertos, 
com informações estruturadas que podem ser objeto de 
cruzamento e manipulação, são alguns exemplos.

Da mesma forma devem atentar para a utilização de pro-
cedimentos consensuais, com vistas à resolução de conflitos, 
como o Termo de Ajustamento de Gestão. A ideia é ter um 
papel proativo para, em consenso com os administradores 
públicos, promover a melhoria da Administração Pública.

Nesse sentido, os Tribunais de Contas devem potencializar 
a sua atuação na defesa da democracia e no combate à 
corrupção, por meio do controle efetivo e tempestivo da 
gestão fiscal, demonstrando que seu trabalho contribui 
para o desencorajamento de práticas irregulares. Quando 



52

R
E

V
IS

T
A

 T
C

M
R

J
 •

 N
º7

1
T

R
IB

U
N

A
IS

 E
M

 A
Ç

Ã
O

as instituições fazem contensões, elas garantem que as 
normas sejam cumpridas. Em suma, são a essência de 
uma democracia e de um país funcional.

As Cortes de Contas devem acompanhar ativamente as 
mudanças legislativas, a partir da participação de comis-
sões, em conjunto com os demais Poderes e órgãos. Com 
isto, poderão propor e defender medidas indispensáveis 
ao fortalecimento do controle externo e ao cumprimento 
do desejo da sociedade.

É preciso estimular, integrar e disseminar boas práticas 
identificadas nas Cortes de Contas. Desenvolvimento da 
Rede Infocontas, criação e fortalecimento das unidades 
de informações estratégicas, associadas ao ODP-TC – 
ferramenta de apoio à gestão pública para identificação 
de pontos sensíveis a serem objeto de fiscalização –, estão 
entre as ações. Outras medidas são o aprimoramento da 
integração em rede, do acompanhamento das decisões e 
dos portais da transparência.

Os órgãos de controle externo reconheceram as melho-
rias obtidas com o Marco de Medição de Desempenho 
(MMD-TC). Endossam, porém, a importância da criação 
de um órgão de controle com funções normativas e 
sancionatórias, como o Conselho Nacional dos Tribunais 
de Contas.

O projeto da nova Lei de Licitações possui avanços, mas as 
Cortes de Contas manifestam preocupação com a ausência 
de tratamento de problemas graves, como o baixo nível 
de governança nas contratações, desrespeito à ordem 
cronológica de pagamentos, ausência de controle efetivo 
na execução de contratos, especialmente para fazer frente 
ao grande número de obras públicas inacabadas.

Com essas observações, RESOLVEM:

A. Participar ativamente de comissões legislativas que 
integrarão o novo governo eleito, para acompanhar e 
sugerir medidas em projetos de lei que contemplem o 
controle externo – em especial à PEC n. 22/2017, que trata 
da criação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas 
(CNTC), da Câmara de Uniformização de Jurisprudência, 
da instituição da Lei Nacional do Processo de Controle 
Externo e propõe um novo modelo de composição dos seus 
colegiados;

B. Buscar a completa implementação da Resolução n. 
03/2014 da Atricon, que trata da organização, composição 
e funcionamento dos Tribunais de Contas do Brasil, com o 
fim de uniformizar questões, em especial no que se refere 
ao cargo de Conselheiro Substituto, em consonância com 

os objetivos da Audicon e do planejamento estratégico 
da Atricon, adotando medidas para a implementa-
ção imediata da nomenclatura uniforme e do regime 
remuneratória;

C. Atuar de modo prioritário na criação do Conselho de 
Gestão Fiscal de que trata o art.67 da Lei de Responsabili-
dade Fiscal (Lei Complementar n. 101/00);

D. Atuar para aprovar o reforço do espectro de sindi-
calidade das escolhas públicas com base em evidências, 
exigindo que a motivação seja acompanhada de avaliação 
ex ante de impactos econômicos, sociais e ambientais e 
benefícios líquidos, considerados os custos e benefícios 
diretos e indiretos;

E. Trazer para a atuação dos Tribunais de Contas meca-
nismos que fomentem soluções consensuais, como o 
Termo de Ajustamento de Gestão;

F. Adotar perante a gestão administrativa, prioritaria-
mente, um comportamento dialógico e aberto preventivo;

G. Buscar atuações e capacitações para o fortalecimento 
de instâncias de controle interno dotados de independên-
cia e autonomia técnica;

H. Atuar junto ao Parlamento para viabilizar a proposi-
tura de um projeto de lei que institua modelo de prestação 
de serviços públicos digitais, calcado na disponibilização 
de informação por meio de dados abertos, permitindo o 
cruzamento e a manipulação pelo interessado, de modo a 
fortalecer o controle social;

I. Prosseguir e ampliar o compartilhamento de boas 
práticas na área de controle externo entre os Tribunais 
de Contas, aperfeiçoando e disseminando sistemas como 
o Observatório de Despesa Pública dos Tribunais de 
Contas (ODP-TC), a Rede Infocontas, o Marco de Medição 
de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC) e 
o Diagnóstico dos Tribunais de Contas (QATC), reco-
nhecendo a importância da informação qualificada na 
tomada de decisão;

J. Atuar na defesa das instituições e cobrar que elas exer-
çam suas funções com efetividade, apesar das possíveis 
mudanças da relação de poder, reconhecendo que assim 
se estará defendendo a democracia e um país funcional;

K. Envidar esforços para que o governo caminhe em 
transição segura para plataformas tecnológicas e de 
inteligência artificial, auxiliando o gestor público, pre-
ventivamente e continuamente, sobre quais caminhos 
legais devem ser tomados;
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L. Atuar ativamente na tramitação do projeto da nova 
Lei de Licitações, defendendo a aplicação da sanção 
de declaração de inidoneidade e a suspensão cautelar, 
pelos Tribunais de Contas, sugerindo, ainda, medidas 
efetivas contra os graves problemas do atual paradigma 
de contratações públicas, especialmente para combater 
o inadimplemento da Administração Pública, respeitar a 
ordem cronológica de pagamento, diminuir drasticamente 
o uso das licitações e dos contratos como instrumentos de 
políticas públicas, reforçar o planejamento para objetos 
complexos e reduzir para objetos simples, simplificar 
procedimentos e uso intensivo e inteligente de tecnologia, 
buscando, em suma, a aprovação de uma lei que servirá 
também para o futuro da administração digital;

M. Envidar esforços para aprovar a sanção intermediária 
de alienação de controle acionário, como medida para 
sustentar a função social da empresa e considerando 
que a pena de inabilitação para contratar com o poder 
público equivale, nos casos em que a empresa possui 
muitas contratações com 
o Poder Público, à pena 
de extinção da pessoa 
jurídica;

N. Atuar na aprovação 
do Projeto de Lei n. 
9.163/2017, que trata 
da política de gover-
nança da  Adminis-
tração Pública federal 
direta,  autárquica e 
fundacional;

O. Institucionalizar, na 
forma da lei, a proposta 
de Estratégia Nacional 
de Desenvolvimento 
Econômico  e  Social 
( E N D E S ) ,  q u e  t r a t a 
discussões entre governo 
e sociedade sobre a dire-
ção do desenvolvimento 
nacional equilibrado 
no horizonte de doze 
anos, visando alavancar 
a s  o p o r t u n i d a d e s  e 
promover a remoção 
dos gargalos ao desen-
volvimento econômico e 
social do país;

P. Instituir de modo permanente a realização do Labora-
tório de Boas Práticas, de modo a fomentar a inovação e a 
integração no âmbito dos Tribunais de Contas.

Florianópolis (SC), 30 de novembro de 2018

Fábio Túlio Filgueiras Nogueira 
Presidente da Atricon

Luiz Eduardo Cherem 
Presidente do TCE/SC

Ivan Lelis Bonilha 
Presidente do IRB

Marcos Bemquerer Costa 
Presidente da Audicon

Thiers Vianna Montebello 
Presidente da Abracom

José de Ribamar Caldas Furtado 
Presidente do Colégio de Presidentes

Atricon fortalecida 
Garante a cidadania 
Em Floripa aconteceu 
O controle fez moradia 
Durante o VI encontro 
O Brasil se discutia

Atricon fortalecida
Garante a cidadania
Dos estados mais distantes
Suas viagens fazia
Em cada tribunal
Cada qual por sua via

Atricon fortalecida
Garante a cidadania
Aprimorando o sistema
Resoluções como guia
As palestras memoráveis
Que a todos contagia

Atricon fortalecida
Garante a cidadania
O TCE catarinense
Preparou com primazia
O ambiente, os debates
Cujo capricho inebria

Atricon fortalecida
Garante a cidadania
Legalidade e propostas
A nova tecnologia
Aprimorar o trabalho
Avançar na auditoria

Atricon fortalecida
Garante a cidadania
Jornalistas e filósofos
Grandes temas discutia
Os antigos presidentes
A história repetia

Atricon fortalecida
Garante a cidadania
Faccione, Montebello
A emoção se sentia
O grande Salomão Ribas
Valdecir, com maestria

Atricon fortalecida
Garante a cidadania
A palavra equilibrada
Todo auditório ouvia
O presidente Tulio
A gestão evoluia

Atricon fortalecida
Garante a cidadania
A luta aqui só começa
O trabalho dia a dia
Sob total vigilância
O avanço desafia

Atricon fortalecida
Garante a cidadania
Resoluções aprovadas
Mais trabalho se anuncia
Avança quem mais aplica
O QATC se media

Atricon fortalecida
Garante a cidadania
Obrigado Catarina
Sua terra que é santa
Beleza que faz magia
Cenário que nos encanta

Emoção que contagia
A missão que se levanta
Para fechar a poesia
Atricon fortalecida
Garante a cidadania

Gilberto Jalles | Conselheiro do TCE/RN

A T R I C O N  F O R T A L E C I D A
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ÚLTIMO LEVANTAMENTO DO TCMRJ CONSTATOU 65 OBRAS 
SUSPENSAS NO MUNICÍPIO DO RIO. REFEREM-SE A CONTRATOS 
CELEBRADOS DESDE 2014 E JÁ CONSUMIRAM MAIS DE R$ 2,3 BILHÕES 
DOS COFRES DA CIDADE.

STF PEDE A 
COLABORAÇÃO DOS TCs 
PARA RETOMADA DE  
OBRAS PARALISADAS 

Este era o relatório que o presidente da Corte de Contas carioca, 
conselheiro Thiers Montebello, levou para a reunião com o pre-
sidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, 
no dia 25 de outubro de 2018.  A situação das obras paradas 
foi o tema central do diálogo institucional que reuniu 

ministros do TCU e presidentes de tribunais de contas estaduais e 
municipais, a convite de Toffoli. Também participaram da reu-
nião, ocorrida no salão nobre do STF, o corregedor nacional 
de Justiça, ministro Humberto Martins, e os ministros Raul 
Jungmann (Segurança Pública) e Rossieli Silva (Educação).

O presidente do STF pediu a colaboração dos dirigentes 
presentes para que ajudem a encontrar soluções para 
destravar obras essenciais para o país, especialmente 
nas áreas de infraestrutura, saúde, educação e sistema 
penitenciário. “Desde pequenas obras até aquelas de 
grande vulto, mas que impactam a sociedade. Às vezes, 
há uma decisão liminar e não é feito um acompanha-
mento disso, o que acaba gerando mais problema do 
que solução”, afirmou o ministro Dias Toffoli na aber-
tura dos trabalhos. Na ocasião, foi deliberada a criação 
de uma comissão interinstitucional, a ser formada com 
membros do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), da 
Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do 
Brasil (Atricon) e do Tribunal de Contas da União (TCU).
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RIO DE JANEIRO

No ano passado, com base em relatório de auditoria realizado pela 
sua 2ª Inspetoria-Geral de Controle Externo, o TCMRJ determinou 

que a prefeitura do Rio retomasse as obras interrompidas antes de 
contratar novos projetos. Na época, o levantamento identificou 131 

contratos municipais de obras suspensos, quatro paralisados e 
mais quatro rescindidos sem conclusão, totalizando mais de 

R$ 6 bilhões, dos quais mais de R$ 4 bilhões já haviam sido 
pagos. 

Na mesma ocasião, o Tribunal determinou que a Prefeitura 
encaminhasse a relação de todas as obras do Município 

e seus respectivos estágios, cronogramas físico-fi-
nanceiros atualizados, previsão de término e ordem 
de prioridade para retomada. Como consequência 
das determinações do TCMRJ, em maio, a prefeitura 
carioca apresentou um planejamento para a conclusão 
das obras.

Novo levantamento do Tribunal de Contas carioca, 
concluído no último dia 30 de setembro, aponta 65 
obras interrompidas no Município. São contratos 

no valor total de mais de R$ 3 bilhões e 455 milhões, 
cujo percentual do que já foi pago é de 66,73%. Além 

disso, a auditoria revela que, dos 604 contratos de 

atender à demanda de 8,3% de 
crescimento anual da população 
carcerária no Brasil. Já o ministro 
da Educação informou que há, 
atualmente, em sua pasta, 1.160 
obras inacabadas. “Ora, se houve 
algum prejuízo ao erário, que se 
puna os responsáveis, mas não 
a população”, enfatizou Rossieli 
Silva.

Segundo levantamento preli-
minar do Tribunal de Contas da 
União, calcula-se que o montante 
de obras inacabadas ou paralisa-
das faz com que cerca de R$ 144 
bilhões deixem de circular na 

economia e na geração de 
emprego, conforme afirmou o 
presidente do TCU, ministro 

Os ministros Raul Jungmann e 
Rossieli  Silva expuseram as 
dificuldades de suas pastas e 
números de obras que receberam 
recursos federais e que estão 
paralisadas por ações do Minis-
tério Público. Segundo o ministro 
da Segurança Pública, o governo 
não está conseguindo concluir 
unidades prisionais na urgência 

necessária para 

Raimundo Carreiro.

Entre as diversas manifestações 
dos presentes à reunião, o minis-
tro do TCU, Benjamin Zymler, 
destacou a possibilidade de diver-
sas soluções alternativas, pre-
vistas no ordenamento jurídico, 
entre elas o Regime Diferenciado 
de Contratações, que permite a 
contratação integrada, através da 
qual é possível dividir as obras 
entre diversas empresas, com 
inexigibilidade de licitação, para 
que os projetos sejam concluídos 
de forma mais rápida e eficaz. 
O ministro mencionou, ainda, a 
importância das parcerias públi-
co-privadas e das atas de registro 
de preços.
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obras e serviços de engenharia firmados a partir 
de janeiro de 2014, no valor de quase R$ 11 bilhões, 
230 foram encerrados, 159 estão ainda ativos e 30 
foram rescindidos. Outros 120 permanecem com 
aceitação provisória, ou seja, que ainda dependem da 
avaliação de uma comissão específica que irá apurar a 
existência ou não de defeitos na construção. 

Entre as obras suspensas no Rio de Janeiro estão, 
por exemplo, serviços de contenção de encostas para 
prevenção de desastres, a maioria localizada em 
morros onde há conflitos armados. Mas, verificam-
-se obras paradas também em áreas onde não há este 
problema, como construções de unidades escolares 
em toda a Cidade. Os cinco contratos referentes a 
estas obras somam quase R$ 1 bilhão e 200 milhões, 
dos quais já foram pagos mais de R$ 840 milhões.

Os relatórios das visitas técnicas realizadas constan-
temente pelo TCMRJ vêm destacando os prejuízos e 
impactos gerados pelas paralisações, quer seja pela 

perda e degradação dos materiais de construção, 
como também pelo não atendimento de benefícios 
prometidos à população.

O presidente do TCMRJ, conselheiro Thiers Mon-
tebello, qualificou a reunião no STF como muito 
produtiva: 

“ Foi uma excelente oportunidade 
para falarmos sobre essa triste 

realidade que acontece em todo o 
País e buscarmos juntos as soluções. 
Tenho certeza que esse diálogo entre os 
tribunais de contas e o Supremo Tribunal 
Federal trará respostas positivas para a 
sociedade.”

AUDITOR DO TCMRJ 
INTEGRA COMITÊ PARA 
DIAGNOSTICAR OBRAS 
PARADAS

O engajamento do Sistema de Tribunais de Contas, na 
busca de uma solução que propicie a retomada das obras, 
foi prontamente formalizado pela Atricon, através de sua 
Portaria n. 21/2018, de 7 de dezembro de 2018, que criou 
o Comitê Interinstitucional de Diagnóstico de Grandes 

Obras Suspensas e Paralisadas. O TCMRJ está representado pelo auditor 
de controle externo, Rômulo Ferreira da Silva, que compõe a equipe da 2ª 
IGE,  inspetoria especializada em obras públicas.

Rômulo participa da elaboração de questionário padronizado 
das informações coletadas por todos os Tribunais de Contas, 
através do qual serão identificados o quantitativo de obras 
paralisadas, bem como a motivação que ensejou suas 
interrupções. A etapa de coleta de dados será realizada até 
o final de fevereiro deste ano. ■

RÔMULO 
FERREIRA DA 

SILVA

Auditor de Controle  
Externo do TCMRJ
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TCMRJ CONTA SUA 
EXPERIÊNCIA EM 
AUDITORIA DE OBRAS

O estudo de caso 
apresentado por 
s e r v i d o r e s  d o 
TCMRJ demons-
tra como o órgão 

monitora se o Poder Executivo 
realiza os controles de qualidade 
de desempenho das construções 
após sua conclusão e se executa 
os procedimentos previstos em 
normas e leis após o aceite defini-
tivo, demonstrando como os TCs 
podem desempenhar um papel 
preponderante na verificação da 
qualidade de obras concluídas.

O VIII Simpósio Nacional de 

Auditoria de Obras Públicas 
(Sinaop), aconteceu em novem-
bro, no Tribunal de Contas da 
Paraíba. Trata-se do maior evento 
destinado à discussão de questões 
pertinentes ao setor, que anual-
mente absorve grande volume 
dos recursos públicos nacionais. 
A equipe que representou o 
Tribunal de Contas carioca foi 
composta pela inspetora-geral 
Simone Azevedo e pelos auditores 
Ivo Hochleitner Junior e Luizimar 
de Araújo Junior, da 2ª Inspetoria 
de Controle Externo, especiali-
zada na fiscalização das obras do 
município do Rio.

Com o tema “Obras públicas: 
planejamento, controle e efetivi-
dade”, o Sinaop é promovido pelo 
Instituto Brasileiro de Auditoria 
de Obras Públicas (Ibraop) e pelo 
Tribunal de Contas do Estado da 
Paraíba (TCE-PB). 

Fiscalização e ética, visão judicial 
sobre obras públicas, acordos de 
leniência, perícia de engenharia 
da Polícia Federal, procedimentos 
licitatórios, parcerias público-
-privadas, restrições de con-
tratos, auditorias de qualidade, 
análise de eficiências técnicas, 
cronograma de pagamentos, 
agências reguladoras e questões 
relacionadas à coleta e tratamento 
de resíduos sólidos urbanos com-
puseram o leque das exposições e 
debates do XVIII Sinaop.
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A PREFEITURA DO RIO ESTÁ REALIZANDO OS CONTROLES DE 
QUALIDADE DE DESEMPENHO DAS OBRAS PÚBLICAS? 

A QUESTÃO MOVE AS AUDITORIAS QUE O TCMRJ REALIZA PARA SABER SE 
ESTÃO SENDO CUMPRIDOS OS PROCEDIMENTOS PREVISTOS EM NORMAS E 
LEIS APÓS O ACEITE DEFINITIVO DAS CONSTRUÇÕES DA CIDADE. ESTUDO 
DE CASO DO TRIBUNAL DE CONTAS CARIOCA FOI APRESENTADO NO VIII 
SINAOP, MAIOR EVENTO DO PAÍS NESTA ÁREA.

Luizimar de Araújo Junior 
e Ivo Hochleitner 
Auditores de Controle  
Externo do TCMRJ
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Este trabalho visa apresentar se a Prefeitura Municipal do Rio 
de Janeiro está realizando os controles de qualidade de desem-
penho de obras públicas após sua conclusão, demonstrando 
se o Município está executando os procedimentos necessários 
de verificação e responsabilização por danos encontrados, de 

modo a cumprir o que determinam o art. 618 da Lei 10.406/2002 (Código 
Civil), o art. 69 da Lei 8.666/1993 e a Orientação Técnica 003/2011 do 
IBRAOP (Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas).

Ademais, serão demonstrados trechos de Relatórios de Auditorias do 
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRJ) que tiveram 
como enfoque o Controle de Qualidade de Obras Públicas, dentro do prazo 
de garantia quinquenal estabelecido pelo Código Civil, apresentando os 
achados encontrados e sugestões de melhorias propostas.

Luizimar Feliciano de Araujo 
Junior  

Ivo Hochleitner Junior 

Auditores de Controle Externo 
do TCMRJ

Controle de Qualidade de Obras Públicas - Legislação       

Preliminarmente, cabe ressaltar 
que o Código Civil possui plena 
aplicabilidade aos contratos 
administrativos relacionados a 
obras públicas; o art. 54, caput, 
da Lei 8.666/93 dispõe que os 
contratos administrativos regu-
lam-se pelas cláusulas e preceitos 
de direito público, com aplicação 
supletiva dos princípios da teoria 
geral dos contratos e das dispo-
sições de direito privado. Con-
clui-se que o art. 618 do Código 
Civil de 2002 (Lei 10.406/2002), o 
qual atribui responsabilidade pela 
solidez e segurança do trabalho 
ao empreiteiro da obra durante o 
prazo de cinco anos, é completa-
mente aplicável à Administração 
Pública.

Ademais, a Lei 8.666/93 em 
seu artigo 69 afirma que: “O 

contratado é obrigado a reparar, 
corrigir, remover, reconstruir 
ou substituir, às suas expensas, 
no total ou em parte, o objeto do 
contrato em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou de 
materiais empregados”.

De maneira a uniformizar o 
entendimento da legislação e 
práticas pertinentes ao assunto, 
o IBRAOP elaborou a Orientação 
Técnica OT-IBR 003/2011. Esta 
orientação técnica estabelece 
parâmetros para o monitora-
mento da qualidade das obras 
públicas durante o seu período 
de garantia, bem como para acio-
namento dos responsáveis pela 
reparação dos defeitos. Alguns 
pontos importantes da OT-IBR 
003/2011 são elencados a seguir:

◼ Os gestores públicos, durante o 
prazo quinquenal de garantia, são 
obrigados a notificar os responsá-
veis pelos defeitos verificados nas 
obras públicas. Sua omissão ou a 
realização de quaisquer despesas 
para as correções, sem observân-
cia dos procedimentos tratados 
nesta Orientação Técnica, são 
tipificadas pelo art. 10 da Lei nº 
8.429/92, Lei de Improbidade 
Administrativa;

◼ Para garantir o direito de acio-
nar os responsáveis pelos vícios 
construtivos, a Administração 
Pública deve implementar con-
trole sobre o desempenho das 
obras contratadas e recebidas, 
que deve permanecer, em regra, 
até o término da garantia quin-
quenal estabelecida pelo art. 618 
do Código Civil;

◼ A Administração Pública deve 
realizar avaliações periódicas da 
qualidade das obras, após seu 
recebimento, preferencialmente a 
cada 12 (doze) meses;

◼ As inspeções às obras devem 
ser realizadas por profissionais 
habilitados, com experiência 
suficiente para reconhecer os 
diversos tipos de defeitos e avaliar 
se são de fato precoces;

◼ Concluídos os procedimentos 
de campo e, havendo defeitos 
anotados, a Administração Pública 
deve instaurar, de imediato, o 

AUDITORIA DE QUALIDADE DE 
OBRAS PÚBLICAS CONCLUÍDAS: 
ESTUDO DE CASO NO MUNICÍPIO 
DO RIO DE JANEIRO.
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competente processo administra-
tivo, que se iniciará com a noti-
ficação extrajudicial do emprei-
teiro responsável, na qual deve 
ser estabelecido um prazo para 
o início dos serviços de correção 
dos defeitos, excluindo-se os que 
estejam relacionados a cláusulas 
excludentes de culpabilidades, ou 
para a apresentação da defesa;

◼ Após a análise da peça de 
defesa, a Administração Pública 
deve emitir relatório técnico que, 
concluindo pela sua procedência, 
recomende o arquivamento do 
processo, ou, concluindo pela 
improcedência, fundamente nova 
notificação ao executor desta, 
feita para o início imediato dos 
serviços. Essa nova notificação 
deve ser acompanhada de plani-
lha orçamentária que descreva 

os serviços a serem executados, 
com suas respectivas quantidades 
e preços. Quanto a esta, ainda 
cabe defesa por parte do execu-
tor. A instauração ou instrução 
do processo administrativo não 
impede que, em casos urgentes, 
a Administração Pública execute 
os serviços de reparação. Nesse 
caso, deve comunicar previa-
mente o fato, informando do 
respectivo orçamento, à emprei-
teira responsável para posterior 
ressarcimento;

◼ Caso a empreiteira não inicie 
no prazo estipulado os serviços 
solicitados ou deixe de apresentar 
a competente peça de defesa, a 
Administração Pública deve 
encerrar o processo administra-
tivo, concluindo pela responsabi-
lização do executor, e remetê-lo 

para a Procuradoria-Geral da uni-
dade federativa, ou outro órgão de 
equivalente função, solicitando 
a demanda do devido processo 
judicial;

◼ No caso de reparos urgentes, 
a Administração Pública deve 
comunicar previamente o fato, 
informando do respectivo orça-
mento à Procuradoria-Geral, 
ou outro órgão de equivalente 
função, para que tome todas as 
providências legais que assegu-
rem o posterior ressarcimento 
dos custos.

Por fim, em seu item 9.2,  a 
Orientação Técnica do IBRAOP 
faz menção direta ao Código Civil, 
recomendando que a Adminis-
tração Pública faça constar nos 
editais e minutas de contrato o 
artigo 618 da lei.

ACHADOS DE AUDITORIAS REALIZADAS PELO TCMRJ QUE 
TIVERAM ENFOQUE PARCIAL SOBRE O TEMA
Auditoria realizada na Empresa Municipal de Urbanização (RIOURBE), 2017

No período de 18/09/2017 a 
05/12/2017, o TCMRJ, por meio da 
2ª Inspetoria-Geral de Controle 
Externo, realizou Auditoria de 
Conformidade na Empresa Muni-
cipal de Urbanização. 

Cabe destacar que, durante o 
período acima mencionado, a 
equipe de auditoria visitou obras 
concluídas da jurisdicionada e 
que,  destas, serão aqui apre-
sentadas duas em que foram 
verificados defeitos que podem 
ser tratados como possíveis ano-
malias de origem construtiva. 

Com relação à construção do 
Espaço de Desenvolvimento 
Infantil (E.D.I) Professor Cris-
tiano Pinto de Moraes Bispo, 

objeto do Contrato nº 019/2012, 
que contempla a construção deste 
e de outros três E.D.I’s, cuja obra 
foi aceita provisoriamente em 
07/10/2013 (conforme publicação 
no D.O.Rio), tendo aceitação defi-
nitiva publicada em 01/02/2016, 
foram detectadas, entre outras, 
as seguintes irregularidades pela 
equipe de auditoria:

◼ Platibanda (parede) da cober-
tura com desprendimento de 
materiais (chapim e reboco);

◼ Trincas com ângulo a 45º nas 
paredes do piso térreo, nas portas 
da cozinha;

◼ Trincas em vários locais (pare-
des e muros de contenção);

◼ P i s o  d a  á r e a  e x t e r n a ,  n o 
entorno do E.D.I, com diversos 
pontos de afundamento;

◼ Grades das janelas e portas 
enferrujadas;

Não obstante a lista acima, foi 
detectada grave irregularidade 
na concessão da aceitação defi-
nitiva por parte da jurisdicionada. 
Como relatado anteriormente, 
a obra teve aceite concedido em 
01/02/2016; durante auditoria 
realizada pelo TCMRJ foi detectada 
a existência de um Laudo Técnico 
de Vistoria, datado de 03/02/2016, 
realizado nesta E.D.I, constatando 
diversas trincas em pisos, muros 
e paredes além de azulejos soltos 
e apontando como possível causa 
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o recalque de fundações. Na rea-
lidade, o laudo apresentava-se 
inconclusivo pois registrava que 
não foram disponibilizados os 
projetos de fundações com quadro 
de cargas e tampouco o relatório 
de sondagem do terreno.

Esta situação mostra-se grave, 
tendo em vista que a aceitação 
definitiva ocorreu dois  dias 
antes da elaboração do referido 
laudo, tendo sido liberada a 
garantia contratual. Pertinente 
registrar que, em 10/11/2016, ou 
seja, após decorridos 09 meses 
da citada vistoria, foi publicado 
o Memorando/RU/DOP/COP-3/
nº 82/2016 de convocação da 
empresa contratada (Irmãos Had-
dad Construtora Ltda.) por parte 
da fiscalização. Ressalta-se, no 
entanto, que, no período da audi-
toria, verificou-se que a situação 
registrada no referido laudo não 
havia se alterado, não tendo sido 
observadas medidas para corrigir 
as anomalias indicadas. Inclusive, 
uma das fachadas (do fundo) da 

escola encontrava-se interditada 
pela Defesa Civil devido ao risco 
de desabamento de rebocos e não 
foram encontrados registros de 
aplicação de sanções à empresa, 
apesar do descumprimento na 
execução dos reparos, compro-
vando a morosidade da fiscali-
zação no cumprimento de seus 
deveres.

Na Escola Municipal Pareto, 
objeto do Contrato nº 108/2012, 
que tratava da construção do 
anexo deste E.D.I., em dois pavi-
mentos com ginásio coberto, 
vestiários, residência, adequações 
para acessibilidade, implantação 
de sistema de combate a incên-
dio e pintura geral, cujo aceite 
provisório foi concedido em 
18/06/2014, foram encontradas 
as seguintes anomalias durante 
inspeção no período auditado: 
rampa de acesso ao pátio interdi-
tada, devido à queda de corrimão, 
e pátio do pavimento térreo, 
apresentando diversas fissuras.

Diante do exposto, deveria a juris-
dicionada ter acionado a empresa 
contratada para realização dos 
reparos, conforme orientação da 
legislação pertinente à qualidade 
de obras públicas.

É importante destacar que, na 
auditoria realizada,  foram ques-
tionados aos gestores do órgão 
que procedimentos formais eram 
realizados em caso de detecção 
de defeitos cobertos pela garantia 
quinquenal. A jurisdicionada 
respondeu resumidamente que as 
vistorias são realizadas mediante 
demandas encaminhadas pelos 
órgãos usuários das construções 
que, em caso de vícios constru-
tivos, as empresas são acionadas 
por email e que não tem sido 
observada necessidade de aciona-
mento jurídico destas. 

Ficou evidenciado na auditoria 
que o controle realizado pela 
RIOURBE é insatisfatório e não 
segue os procedimentos for-
mais estabelecidos pela OT-IBR 
003/2011.  

Auditoria de controle de pavimentos realizada na prefeitura do Rio de Janeiro, 2018

No período de 22/03/2018 a 
02/07/2018, o TCMRJ, por meio 
da 2ª Inspetoria-Geral de Con-
trole Externo, realizou Auditoria 
de Controle de pavimentos na 
Prefeitura Municipal do Rio de 
Janeiro. Um dos enfoques abor-
dados na presente foi o que diz 
respeito ao controle da qualidade 
dos pavimentos dentro do prazo 
de garantia quinquenal. 

Durante a auditoria mencionada, 
ficaram constatadas evidências 
de não execução do controle de 
desempenho de forma sistemá-
tica nas obras e serviços de pavi-
mentação urbana. Com relação ao 

desempenho das obras e serviços 
dentro do prazo de garantia quin-
quenal, foi identificada deficiên-
cia do processo de avaliação de 
desempenho das intervenções, 
derivada da ausência de proce-
dimentos formais para o correto 
monitoramento da qualidade 
das obras de pavimentação, bem 
como da falta de sinergia entre 
os órgãos da Prefeitura que lidam 
com execução e conservação das 
vias públicas.

As Jurisdicionadas que atual-
mente estão realizando obras 
de pavimentação,  Fundação 
Instituto das Águas do Município 

do Rio de Janeiro (Rio-Águas) e 
Coordenadoria Geral de Obras 
(CGO), somente fazem o acom-
panhamento da obra até o seu 
aceite definitivo, repassando esta 
responsabilidade aos canais de 
atendimento 1746 e à Secretaria 
Municipal de Conservação e Meio 
Ambiente (Seconserma). Entre-
tanto, na auditoria realizada, 
esta última informou que não 
há acompanhamento formal em 
relação à durabilidade dos servi-
ços de pavimentação executados.

Desta forma, pode-se prever 
que ao se apresentarem defei-
tos em pavimentos após a sua 
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aceitação,  porém dentro do 
período de garantia quinquenal, 
cuja correção for solicitada via 
1746 à Seconserma, esta irá fazer 
a intervenção sem qualquer noti-
ficação ao empreiteiro, onerando 
os cofres públicos com custos de 
intervenções que deveriam ser 

encaminhados ao verdadeiro res-
ponsável pela solidez e segurança 
da obra.

Durante a auditoria, foram rea-
lizadas inspeções em obras no 
Município, recentemente entre-
gues, sendo identificados diver-
sos trechos que apresentaram 

defeitos precoces não condizentes 
com o previsto para o estágio 
atual da vida útil do pavimento. 
Entretanto, nos processos de 
obras analisados, não ficou evi-
denciada nenhuma notificação 
ao empreiteiro responsável pelas 
intervenções.

Auditoria de obras paralisadas realizada na Prefeitura do Rio de Janeiro, 2017

RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES PROFERIDAS 
PELO TCMRJ APÓS CONSTATAÇÃO DOS ACHADOS DE 
AUDITORIAS ELENCADOS NO ITEM 2 DESTE TRABALHO

No período de 27/03/2017 a 
12/07/2017, o TCMRJ, por meio da 
2ª Inspetoria-Geral de Controle 
Externo, realizou Auditoria de 
Controle nas obras paralisadas  
da Prefeitura Municipal do Rio de 
Janeiro. Com relação ao tema pro-
posto neste artigo, esta auditoria 
foi de suma importância, pois 
realizou um levantamento geral 
dos órgão da Prefeitura quanto 
a verificação da qualidade das 
obras públicas entregues, dentro 
do prazo de garantia quinquenal 
previsto no Código Civil (con-
forme quadro ao lado).

Ficou constatado na auditoria que,  
após o procedimento de aceitação 
provisória/definitiva das obras, 
não existe outro procedimento 
formalizado para aferição das 
condições do serviço prestado 

antes da extinção da garantia 
prevista no art. 618 do Código Civil 

de 2002, o que pode vir a provocar 
prejuízo ao erário público. 

Jurisdicionada

Realiza procedimento 
formalizado de 
vistoria após a 

aceitação definitiva

Quantidade de 
notificações a empresas 

contratadas após a 
aceitação definitiva, 

dentro do prazo de 5 anos 
de garantia

Geo-Rio Não -

Rio-Águas Não -

SMUIH/CGO Não 2

SMUIH/CP Não 1

Riourbe Não -

Rioluz Não -

SMUH/Habitação 
e Cidadania

Não -

Seconserma Não -

Fonte: Auditoria de Obras Paralisadas, TCMRJ (2017

Preliminarmente, é importante 
ressaltar que a Auditoria de Con-
trole de Pavimentos mencionada 
no presente artigo encontra-se 
em tramitação dentro da Corte 
de Contas do Município do Rio 
de Janeiro, e, portanto, as deci-
sões acerca de recomendações e/
ou determinações à Prefeitura 

Municipal do Rio de Janeiro ainda 
não foram proferidas.

Cabe destacar ainda que, no pro-
cesso TCMRJ 40/3995/2013, não 
citado neste artigo, por meio do 
Voto Vista nº 19/2017 do Exmo. Sr. 
conselheiro substituto Igor dos 
Reis Fernandes, foi determinado 

à jurisdicionada RIOURBE que 
observasse o disposto no Código 
Civil com respeito à garantia da 
obra dentro do prazo quinque-
nal, contados, a partir do aceite 
definitivo do empreendimento 
(art. 73, Inciso I, “b”, da Lei 
8.666/1993).
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Auditoria realizada na Empresa Municipal de 
Urbanização (RIOURBE), 2017

Em resumo, com relação aos 
achados de auditoria no pre-
sente trabalho,  no que se refere 
à emissão indevida de aceite 
definitivo da obra e à morosi-
dade/negligência dos gestores 
em implementar ações visando 
obrigar a empresa contratada a 
realizar os reparos dos defeitos 
construtivos verificados no EDI 
Professor Cristiano Pinto de 
Moraes Bispo, foi sugerida pela 
equipe de auditoria audiência 
dos fiscais que fizeram parte 
da Comissão de Aceite Defini-
tivo para que apresentem suas 
razões de justificativa.

A equipe auditora salientou que 
os gestores públicos, durante 
o prazo quinquenal de garan-
tia, são obrigados a notificar 
os responsáveis pelos defeitos 
verificados nas obras públicas. 
Sua omissão ou a realização 
de quaisquer despesas para as 
correções, são tipificadas pelo 

art. 10 da Lei nº 8.429/92, Lei de 
Improbidade Administrativa, 
que define: “Constitui ato de 
improbidade administrativa que 
causa lesão ao erário qualquer 
ação ou omissão, dolosa ou 
culposa, que enseje perda patri-
monial, desvio, apropriação, 
malbaratamento ou dilapidação 
dos bens ou haveres das enti-
dades referidas no art. 1º desta 
Lei.”

A d e m a i s ,  c o n s i d e r a n d o  a 
relevância do tema e tendo em 
vista a ausência de controle de 
desempenho formal das obras 
recebidas durante o prazo de 
garantia quinquenal, foi suge-
rida pela equipe de auditoria, a 
edição de Deliberação, visando à 
observância da Orientação Téc-
nica OT-IBR 003/2011 (Garantia 
Quinquenal de Obras Públicas) 
do IBRAOP por todos os órgãos 
e entidades da Administração 
Pública Municipal.

No que se refere ao aperfeiçoa-
mento do controle da qualidade 
dos serviços prestados e visando 
uma maior eficiência no gasto 
público, a equipe de auditoria 
identificou uma oportunidade 
de melhoria no processo de 
monitoramento de Obras e 
Serviços de Engenharia, como 
previsto no artigo 618 da Lei 
nº 10.406/2002 - Código Civil. 
A Administração deve realizar 
um controle periódico das obras 
executadas e exigir da con-
tratada a reparação dos vícios 
verificados dentro do prazo de 
garantia quinquenal.

Em relação ao destacado no 
parágrafo anterior, não obs-
tante a autoaplicabilidade do 
dispositivo legal, a equipe de 
auditoria  recomendou que 
a Administração Pública faça 
constar nos editais e minutas 
de contrato menção expressa 
ao artigo 618 do Código Civil, de 
acordo com orientação técnica 
IBRAOP OT-IBR 003/2011 e 
desenvolva um procedimento 
institucionalizado de realização 
de vistorias antes da extinção da 
garantia prevista no artigo 618 
da Lei nº 10.406/2002.

Auditoria de obras paralisadas realizada na Prefeitura 
do Rio de Janeiro, 2017

CONCLUSÃO
Durante o desenvolvimento deste traba-
lho e com embasamento nas auditorias 
realizadas pelo Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro nos anos de 
2017 e 2018, ficou evidente que a Prefeitura 
Municipal do Rio de Janeiro não tem ado-
tado os procedimentos necessários para 
verificação das obras executadas e, como 
consequência, não estão sendo imputadas 
aos responsáveis por danos decorrentes 
de má execução e /ou falhas de projetos as 
penalidades previstas em Lei.

Cabe destacar a importância da atuação 
dos tribunais de contas neste âmbito, 
é necessário que se exija dos órgãos 
públicos o controle pertinente das obras 
dentro do prazo de garantia quinque-
nal, de modo a evitar prejuízo ao erário 
causado por eventual pagamento inde-
vido de reparos cobertos pela garantia 
quinquenal.

Ademais, a falta de vistorias periódicas 
também pode dificultar a distinção entre 
defeitos de origem construtiva e aqueles 
provenientes de falta de manutenção.

A inexistência das formalidades esta-
belecidas pela OT-IBR 003/2011 para o 
controle do desempenho das construções 
recebidas pela Prefeitura Municipal do 
Rio de Janeiro torna impossível a forma-
ção de um banco de dados com o histórico 
das empresas que entregam obras com 
baixa qualidade. 

Diante dos fatos apresentados neste 
trabalho, é de extrema importância que 
a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro 
implemente o controle formal de desem-
penho das obras recebidas durante o 
prazo de garantia quinquenal, conforme 
os procedimentos sistematizados na 
Orientação Técnica OT IBR 03/2011. Não 
obstante a implementação do referido 
controle, permanece a cargo do Tribunal 
de Contas do Município cobrar a imple-
mentação deste, conforme orientações 
sugeridas pelas equipes de auditoria 
mencionadas neste artigo.
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SINAOP DISCUTE OBRAS 
INACABADAS COM 
PARTICIPAÇÃO DO CNJ
O presidente do Tribunal de 
Contas do Estado da Paraíba, 
conselheiro André Carlo Torres 
Pontes, abriu, no final da tarde 
de segunda-feira (5 de novem-
bro), o XVIII Sinaop - Simpósio 
Nacional de Auditoria em Obras 
Públicas, que aconteceu na sede 
do TCE-PB, em João Pessoa. Na 
oportunidade em que saudou as 
autoridades e os representantes 
de todas as regiões do País e do 
exterior, o conselheiro destacou 
a participação do CNJ – Conselho 
Nacional de Justiça, que busca a 
parceria dos TCs para solucionar a 
problemática das obras inacaba-
das no Brasil.

Promovido pelo Instituto Bra-
sileiro de Auditoria de Obras 
Públicas- IBRAOP, este ano com 
a parceria do Tribunal de Contas 
paraibano, o simpósio tem como 
tema “Obras públicas: planeja-
mento, controle e efetividade”. 
O presidente do Instituto, Pedro 
Jorge Rocha de Oliveira, também, 
ao dar boas-vindas aos partici-
pantes, enfatizou a preocupação 
do CNJ em destravar as obras 

paralisadas em todas as esferas 
de governo, um problema que 
requer maior atuação dos órgãos 
de controle externo.

Pedro Jorge enalteceu o tema das 
obras inacabadas, e considerou 
atitudes de “caloteiros” as ações 
promovidas por governos que 
assinam convênios com outros 
entes, a exemplo das prefeitu-
ras, e não repassam os recursos 
prometidos necessários para a 
conclusão das obras, conforme 
projetado. “O controle precisa ser 
exercido pelo Poder Legislativo, 
que é responsável pela aprova-
ção da LDO e não pode deixar de 
cobrar o cumprimento da lei”, 
disse Pedro, ao ressaltar a falta 
de planejamento e a preocupação 
dos tribunais de contas ao exercer 
o controle externo e exigir o res-
peito à Lei de Responsabilidade 
Fiscal.  

Em sua fala, o conselheiro André 
Carlo Torres destacou o momento 
de interação e de troca de conhe-
cimentos entre os participantes 
do evento, reiterando que o TCE 

da Paraíba tem avançado no 
desenvolvimento de ferramentas 
digitais direcionadas à fiscaliza-
ção das obras públicas: 

“ Teremos a 
oportunidade 

de mostrar o espaço 
cidadania digital, 
recentemente criado pelo 
TCE, voltado para práticas 
relacionadas ao controle 
externo. Não há mais com 
se legitimar se não com 
mais transparência com a 
sociedade.” 

O XVIII Sinaop é um evento de 
c u n h o  t é c n i c o  e  t e m  c o m o 
objetivo o aprimoramento dos 
profissionais e o aperfeiçoamento 
dos procedimentos de auditoria 
e de execução e fiscalização de 
obras e serviços de engenharia. 
Realizado pelo IBRAOP e pelo 
TCE-PB, o simpósio conta com 
o apoio da Associação dos Mem-
bros dos Tribunais de Contas do 
Brasil (Atricon), do Instituto Rui 
Barbosa (Irb), do Conselho Regio-
nal de Engenharia e Agronomia 
(Crea-PB) e do Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas de Paraíba (Sebrae-PB).
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O presidente da Associação dos 
Membros dos Tribunais de Contas 
do Brasil (Atricon), conselheiro 
Fábio Nogueira, foi um dos pales-
trantes do XVIII Simpósio Nacio-
nal de Auditoria em Obras Públi-
cas. Ele abordou as “Resoluções 
da Atricon e o aprimoramento do 
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SINAOP DEBATE DIRETRIZES DA ATRICON

PUBLICIDADE E NÚMERO DE CONCORRENTES 
SÃO DETERMINANTES PARA VANTAGEM EM 
PROCESSO LICITATÓRIO DE OBRAS
Quando sete ou mais empresas 
concorrem em um processo 
licitatório, maior o desconto e, 
consequentemente, a vantagem 
de contratação de uma obra civil 
para a administração pública. 
Essa foi a conclusão do estudo 
realizado pelo auditor do Tribunal 
de Contas do Estado de Goiás 
(TCE-GO), Marco Antônio Borges 
Traldi, e pelo perito criminal do 
Departamento da Polícia Federal 
(DPF), Alan de Oliveira Lopes.

A palestra “A relação entre a 
competitividade e os descontos 

controle externo”, destacando 
a pertinência do tema do Sinaop 
com o compromisso assumido 
pelo Sistema Tribunais de Contas, 
junto ao Conselho Nacional de 
Justiça, durante recente diálogo 
institucional convocado pelos 
ministros Dias Toffoli, presidente 
do STF e do CNJ; e Raimundo Car-
reiro, presidente do TCU.

Por iniciativa conjunta da Atricon, 
TCU e CNJ, está sendo instituído, 
com a participação de todos os 
tribunais de contas do Brasil, 
um Comitê Interinstitucional de 
Diagnóstico de Grandes Obras 
Suspensas. A tarefa será consoli-
dar dados acerca da paralisação de 
serviços e apresentar um perfil à 
sociedade.

A expectativa, segundo o presi-
dente Fábio Nogueira, é de que, 
depois de produzido o diagnóstico, 
se indiquem meios de desobstru-
ção dessas demandas para que os 
cidadãos usufruam dos serviços 
públicos. “Outro grande interesse 
do Sistema Tribunais de Contas 
é promover o reaquecimento da 
economia”, salientou.

Fábio mencionou que as diretrizes 
da Atricon têm consonância com 
essa premissa: o atendimento 
às demandas da sociedade. E 
também explicou que as normas 
têm o intuito de propiciar melhor 
direcionamento das atividades 
de fiscalização e controle. Com 
isso, os TCs passam a dispor de 
mecanismos para produzir ações 
mais efetivas.

obtidos em processos licitató-
rios para a contratação de obras 
públicas no estado de Goiás” foi 
apresentada no segundo dia do 
XVIII Sianop, em João Pessoa.

Após analisar  585 certames 
entre os anos de 2012 e 2018, 
ficou evidente que os processos 
licitatórios que reuniram menos 
de sete empresas concorrentes 
ofereceram um desconto no valor 
final de apenas 5,52%. Ao passo 
que os certames com sete ou 
mais concorrentes a vantagem 
aumentava para 16,11%. O mesmo 

resultado foi obtido em estudos 
realizados anteriormente - 2002 
(PE) e 2010 (Dnit).

“ É preciso dar mais 
publicidade aos 

editais de licitação que 
visam à contratação de 
obras civis”, observou 
o perito criminal do 
DPF, Thales Evangelista 
Fernandes de Souza.
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CONCESSÕES E 
PPPs SÃO TEMA NO 
SIANOP
Dois artigos técnicos sobre concessões e/ou parcerias 
público-privadas de iluminação pública foram apresen-
tados durante o XVIII Simpósio Nacional de Auditoria 
de Obras Públicas Sinaop. O primeiro artigo, assinado 
pelo auditor do TCE do Rio Grande do Sul, Airton Roberto 
Rehbein, trata de um estudo exploratório dos aspectos 
legais nas licitações de parcerias públicas na área de ilu-
minação pública no Brasil. Segundo Airton, sua pesquisa 
se faz necessária no âmbito do controle por envolver 
riscos às entidades públicas. 

“O atendimento dos aspectos legais serve de premissas 
iniciais a serem consideradas na modelagem jurídica 
dessas PPPs e o seu consequente entrelaçamento com as 
modelagens técnica e financeira”, disse Rehbein. “Sem 
dúvida, há de se adicionar, em futuros estudos, a visão 
da doutrina e das decisões dos tribunais com relação à 
interpretação do alcance da Lei das PPPs e da Lei das 
Concessões”, acrescentou.

O autor do artigo reafirma, por fim, a obrigação dos tribunais 
de Contas de mergulhar no tema, buscando a expertise 
necessária para minimizar os riscos desses contratos, que vão 
perpassar diversos governos. “Além, claro, de fiscalizar as 
PPPs para que se protejam as entidades públicas em benefício 
de um contrato que represente o interesse público”.

Já o segundo artigo técnico, com o tema “Impacto da 
flutuação dos parâmetros fixos da fórmula paramétrica 
de um contrato de parceria público-privada”, foi apre-
sentado pelo auditor de controle interno da Prefeitura 
Municipal de São Luís (MA), Bruno Siciliano.

Ele explicou que as fórmulas paramétricas “mais moder-
nas” levam em consideração variações reais de certas 
categorias e pesos relativos, portanto, se deve atentar 
para as alterações realizadas no objeto contratual. “Pois 
são os aditivos e repactuações que alteram os parâmetros 
fixos de cálculo dos reajustes anuais, e, independente 
do volume financeiro, tais diferenças necessitam ser 
analisadas e incorporadas nas alterações contratuais”, 
disse. “Esse trabalho mostra que os parâmetros ditos 
“fixos” das fórmulas paramétricas devem variar ao 
longo do contrato, sempre que o objeto for reestruturado 
quantitativamente”, concluiu.

MINICURSO 
SOBRE O USO 
DE DRONES EM 
AUDITORIAS
O primeiro dos cinco minicursos ofertados 
durante a realização do XVIII Sinaop teve como 
o tema “Drone: eficiência no controle de obras”. 
A oficina foi  ministrada pelo auditor do Tribunal 
de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB) e 
engenheiro civil, Júlio Uchoa Cavalcante Neto.

Além de ser uma ferramenta que economiza 
tempo de atuação em campo, a utilização de dro-
nes para a fiscalizarão de obras públicas permite a 
documentação de todas as suas etapas. “O drone 
é equipado com GPS e faz o processamento dos 
dados em tempo real, o que permite que todas as 
informações sejam obtidas sem que precisemos 
permanecer horas embaixo do sol quente. Isso 
sem falar que o custo-benefício dessa tecnologia é 
impressionante”, informou Júlio Uchoa.

Segundo Júlio, o Laser Scanner 3D permite a 
fiscalização de áreas internas e possui precisão 
em milímetros, porém a captação dos dados 
demora horas, exige alto grau de preparação 
do seu operador e custa aproximadamente R$ 
350 mil. Já o Drone Asa Fixa - utilizado para 
fiscalizar grandes áreas externas - capta todos 
os dados em um voo de 30 minutos com precisão 
em centímetros, não exige preparação do seu 
operador e custa em média R$ 100 mil.

Uchoa mostrou aos participantes do minicurso 
alguns cases de fiscalização com a utilização de 
drones pelo TCE-PB, demonstrando como os 
dados são trabalhados em auditoria. O minicurso 
demonstrou a prática de um curto voo nos arre-
dores do local do evento. ■
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TCMRJ É FAVORÁVEL 
ÀS CONTAS DE 
CRIVELLA, MAS 
ABRE PROCESSOS 
APARTADOS
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O TRIBUNAL CONCLUIU, EM 
NOVEMBRO, PELA EMISSÃO DE 

PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL ÀS 
CONTAS DO PREFEITO RELATIVAS 

AO EXERCÍCIO DE 2017, EMITINDO, NO 
ENTANTO, ALERTA PARA A INSUFICIÊNCIA 

DE DISPONIBIL IDADE F INANCEIRA , 
ESTIMADA EM R$ 2,3 BILHÕES.
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O P l e n á r i o ,  a p ó s 
r e s s a l v a s  e 
recomendações, 
d e t e r m i n o u  a 
abertura de dois 

processos apartados para apura-
ção de responsabilidades pelo não 
cumprimento de medidas expres-
sas pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal.

O TCMRJ havia postergado a 
apreciação definitiva para que 
Marcelo Crivella apresentasse 
informações sobre as medidas 
que deveria ter tomado, segundo 
a LRF, para contornar o déficit 
orçamentário apurado ao final 
daquele ano. O voto do relator, 
conselheiro Nestor Rocha, profe-
rido na sessão especial do dia 12 
de julho, destacou que, apesar dos 
reiterados alertas sobre a neces-
sidade de que fossem promovidas 
ações e procedimentos, visando 
adequar a despesa a uma receita 
em persistente processo de queda, 
não se pôde verificar quais foram 
as medidas efetivas para conter o 
quadro degenerativo das contas 
municipais.

Após esses quatro meses, o Plená-
rio do TCMRJ decidiu, finalmente, 
pelo parecer prévio favorável, 
emitindo, no entanto, ressalvas, 
principalmente para os critérios 
de mensuração, evidenciação e 
aplicação de critérios distintos 
dos que a Lei de Responsabilidade 

Fiscal preconiza. Assim, no que 
tange à limitação de empenho, 
na forma LRF, será entendido 
como ilegalidade grave o seu 
descumprimento, podendo gerar 
um desajuste fiscal perigoso, não 
autorizado pelo Legislativo. Além 
disso, as demonstrações contá-
beis apresentadas não refletiram 
a realidade do Município, uma 
vez que os diversos passivos não 
foram contabilizados no momento 
em que ocorreram, afrontando 
os princípios da publicidade e da 
transparência.

Durante a sessão especial, o Tri-
bunal exerceu sua função orien-
tadora e corretiva, através dos 
instrumentos da recomendação e 
determinação, respectivamente, 
prerrogativas constitucionais 
que são garantidas ao controle 
externo. Entre as medidas que 
merecem destaque, cabe destacar 
a necessidade do Poder Executivo 
solucionar as questões relativas 
à carência de professores; pro-
mover maior fiscalização em 
contratos e convênios com orga-
nizações sociais; atentar para a 
necessidade de acompanhamento 
e controle dos limites legais vin-
culados à receita corrente líquida; 
fazer constar na lei de orçamento 
anual o demonstrativo regionali-
zado do efeito sobre as receitas e 
despesas decorrente de isenções, 
anistias, remissões, subsídios e 
benefícios de natureza financeira, 
tributária e creditícia; além de 
aplicar os recursos advindos do 
Fundeb  estritamente em ações 
consideradas como de manuten-
ção e desenvolvimento do ensino 
para a educação pública. 

O Plenário também entendeu 
a necessidade para que fossem 
abertos dois novos processos, 

para uma apuração mais crite-
riosa de dois pontos na execução 
do orçamento do ano passado. 
O primeiro objetiva a apuração 
da responsabilidade do chefe do 
Executivo, no que tange ao des-
cumprimento da medida de con-
tingenciamento, determinação 
expressa na Lei de Responsabili-
dade Fiscal com vistas à limitação 
de empenho e movimentação 
financeira, freando a assunção 
de compromissos em um limite 
superior à arrecadação de receitas. 

O outro processo apurará o não 
cumprimento de outro artigo da 
mesma lei, que determina que 
a despesa e a assunção de com-
promisso têm de ser registradas 
segundo o regime de compe-
tência, apurando-se, em caráter 
complementar, o resultado dos 
fluxos financeiros pelo regime de 
caixa; além de visar à identifica-
ção dos responsáveis pelas ações 
ou omissões realizadas em des-
conformidade com a LRF. 

Por fim, o Plenário emitiu alerta 
para a possibilidade de colapso 
financeiro do ente nos próximos 
anos, em face à possível insu-
ficiência de disponibilidades 
financeiras, estimada em R$ 2,3 
bilhões, apresentada em 2017. 
Finalizada a apreciação das con-
tas do prefeito, o parecer seguiu 
para sua aprovação ou rejeição 
da Câmara Municipal, neste caso, 
devendo ser feita pelo quórum de 
2/3 dos vereadores. ■
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PODER EXECUTIVO ULTRAPASSA 
LIMITE DE ALERTA ESTABELECIDO NA 
LEI DE RESPONSABILIDADE

O TCMRJ decidiu, no dia 4 de dezembro, 
alertar o prefeito do Rio de que a des-
pesa com servidores excedeu o limite de 
alerta da despesa com pessoal estabe-

lecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF. Os 
cálculos referentes ao período de setembro de 2017 a 
agosto de 2018 apontam que a despesa com pessoal 
do Poder Executivo (R$ 10,64 bilhões) alcançou o 
equivalente a 51,19% da Receita Corrente Líquida do 
período (R$ 20,78 bilhões), percentual este superior 
a 90%  do limite estabelecido para o Poder Executivo 
fixado na Lei de Responsabilidade Fiscal (54%).

Além disso, o plenário decidiu por diligência, tendo 
por escopo o exercício de 2018, para que a Contro-
ladoria Geral do Município esclareça se as medidas 
tomadas quando o município superou o limite pru-
dencial (95% do estabelecido para o Poder Executivo) 
foram compatíveis com as vedações da LRF, que 
proíbe a concessão de vantagens e aumentos, criação 
de cargos e alterações de estrutura de carreira que 
impliquem aumento de despesa.

Confira abaixo o gráfico elaborado pela Coorde-
nadoria de Auditoria e Desenvolvimento, sobre os 
gastos com pessoal, ao longo de setembro/2017 a 
agosto/2018. ■

NOVA SÚMULA DO TCMRJ TRATA DE 
DESCARTE DE MATERIAIS DE OBRAS
O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro aprovou, por unanimidade, em sessão do dia 25 de 
outubro, o enunciado da Súmula nº 9, que trata sobre a aplicação do princípio de economicidade na destinação 
de resíduos de construção civil.

“ Viola o princípio da economicidade a não utilização da 
média aritmética da distância entre o local da obra e 

os três locais de descarte de materiais de obras e serviços de 
engenharia mais próximos, considerando os existentes na lista 
das empresas licenciadas para a destinação ambiental de Resíduos 
de Construção de Civil, para fins de estimativa da Distância Média 
de Transporte (DMT) usada na formulação do preço de referência, 
ressalvada a possibilidade de haver justificação técnica no processo que 
demonstre ser mais vantajosa a adoção de outro critério.” Saiba mais  

sobre as súmulas  
do TCMRJ em  

www.tcm.rj.gov.br
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O TCMRJ decidiu instaurar uma ins-
peção extraordinária para analisar 
conjuntamente todos os contratos 
e termos aditivos celebrados pela 
Secretaria Municipal de Saúde e 

Riourbe, cujo objeto seja “manutenção predial 
e de equipamentos” em unidades hospitalares 
municipais. 

A medida foi aprovada pelo plenário 
do Tribunal de Contas carioca, nesta 
última 3ª feira (27 de novembro), após 
conclusão de que as respostas ofertadas 
pelas jurisdicionados não elucidaram 
as circunstâncias emergenciais que 
teriam justificado a contratação sem 
l i c i t a ç ã o  d e 
s e r v i ç o s  n o 
â m b i t o  d o 
H o s p i t a l 
M u n i c i p a l 
R a p h a e l  d e 
Paula e Souza.

O relatório de 
fi s c a l i z a ç ã o 
d o  T r i b u n a l 
apontou que entre 2010 e 2017, somente 
naquele hospital, foram celebrados 
cinco contratos emergenciais, per-
fazendo um total de 810 dias, sendo 
quatro deles de forma encadeada.

O voto proferido na sessão plenária 
ressaltou a constatação de que a admi-
nistração municipal vem se valendo de 
contratações emergenciais sucessivamente e a 
exceção legal “parece ter sido banalizada e difun-
dida como regra, ganhando relevo a materialização 

TCMRJ INSPECIONARÁ TODOS OS 
CONTRATOS DE MANUTENÇÃO 
EM HOSPITAIS MUNICIPAIS

de indícios de falta de planejamento, desídia e má 
gestão administrativa”. O cenário descrito, desta-
cou o relator, “é campo fértil para a proliferação 
de uma série de patologias indesejáveis, como 
o superfaturamento de preços praticados ou o 
direcionamento na escolha dos contratados”.

Considerando a grande quantidade de contratações 
diretas firmadas reiteradamente na 
municipalidade, o TCMRJ decidiu pela 
inspeção extraordinária para averiguar 
se essa prática se irradia para outras 
unidades hospitalares geridas pela 
Secretaria Municipal de Saúde.

Nunca é demais lembrar que o Tribunal 
de Contas busca 

desempenhar 
c o m  fi d e -
d i g n i d a d e  o 
p a p e l  a  e l e 
destinado pela 
Carta Magna. 
N o  e x e r c í c i o 
do controle da 
função execu-
tiva, do admi-

nistrador não é esperada outra conduta 
senão aquela exigida ou tolerada pelo 
próprio ordenamento jurídico. Quando 
essa atuação caminha em sentido con-
trário à satisfação do interesse público, 
esta Corte necessariamente precisa 
readequá-la ao que a Constituição e as 
leis prescrevem. “Não por mero capricho 

ou formalismo excessivo, mas por conta do respeito 
absoluto reservado a essa mesma Constituição e 
a essas mesmas leis” - assim expressou o voto 
aprovado pelo Plenário. ■
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TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 
SOBRE CICLOVIA TIM MAIA

Na sessão do dia 18 
de dezembro de 
2018, o plenário 
do TCMRJ conver-
teu a análise do 

processo, que apurou diversas 
impropriedades, em tomada de 
contas especial. 

Ao longo das auditorias realiza-
das, a inspetoria especializada 
em obras públicas já havia 
a p o n t a d o  i r r e g u l a r i d a d e s , 
principalmente no que tange a 
itens que geravam custo e que 

precisavam ser melhor explica-
dos, carecendo de demonstração 
de cálculos. Além disso,  há 
evidências de que o princípio da 
competitividade foi violado na 
contratação da empresa respon-
sável pela construção da ciclovia.

Assim, espera-se que, com a 
medida, sejam adotadas provi-
dências, em caráter de urgên-
cia, para apuração dos fatos, 
identificação dos responsáveis 
e quantificação pecuniária do 
dano. ■

A CICLOVIA 
INAUGURADA EM 
17 DE JANEIRO DE 
2016 E INTERDITADA 
HÁ QUASE TRÊS 
ANOS ESTÁ NA MIRA 
DO TCMRJ, QUE 
BUSCA MELHORES 
ESCLARECIMENTOS. 

ATRICON, ABRACOM 
E IRB JUNTOS, 

EM BRASÍLIA

A s entidades representativas do sistema de controle 
externo nacional – Atricon, Abracom e IRB – adquiriram 
salas em um mesmo empreendimento recém-inaugu-
rado, em Brasília, onde serão instaladas suas sedes na 
capital federal. A proximidade física das três representa-

tividades é um fator importante para estreitar relações e facilitar as ações 
conjuntas de sua atuação institucional.

A expressão da Abracom, que congrega os cinco tribunais dos municípios 
(São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Goiás e Pará), é incomparável à força 
e à representatividade da Atricon, que une todos os Tribunais de Contas 
do Brasil.  No entanto, a Abracom acompanha, apoia e compartilha as 
iniciativas e propostas da Atricon, atuando em conjunto, promovendo e 
patrocinando o fortalecimento do sistema nacional de controle externo. ■
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Foto: Site da Abracon70
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Nas 32 sessões plenárias realizadas no segundo 
trimestre de 2018, o TCMRJ tomou 1.367 decisões, 
envolvendo julgamentos de processos sobre contratos 
públicos (a maior parte, com 76,8%), licitações, 
assuntos orçamentários/financeiros, auditorias, 
denúncias e pedidos de informações, entre outros. 
No período, deram entrada 2.331 processos na Casa e 
foram movimentados mais de 3 mil, pelos departa-
mentos técnicos de controle externo. 

Confira o Relatório de Atividades do 2º trimestre 
de 2018 em https://bit.ly/2wjdDkb

As inspeções ordinárias, auditorias operacionais 
e visitas técnicas permitem ao TCMRJ um contato 
direto com os órgãos inspecionados e, valendo-se 
da sua função pedagógica, sugerir medidas oportu-
nas para sanar impropriedades, cometidas, muitas 
vezes, por inexperiência ou até desconhecimento 
da legislação. Conheça os destaques da fiscalização 
realizada pelo Tribunal de Contas carioca, entre 
abril e junho do ano passado.

Qualquer cidadão, associação, sindicato ou partido 
político é parte legítima para denunciar irregu-
laridades ou ilegalidades perante o Tribunal de 
Contas. No 2º trimestre do ano passado, o TCMRJ 
recebeu 31 denúncias, entre elas sobre a possível 
irregularidade na contratação de estudo de cálculo 
da tarifa de ônibus da cidade do Rio. O processo 
foi baixado em diligência e aguarda os devidos 
esclarecimentos.

De abril a junho do ano passado, o TCMRJ pos-
sibilitou uma economia de mais de R$ 450 mil 
com a diminuição dos valores estimados em duas 
licitações da Prefeitura do Rio.

RELATÓRIO DE 
ATIVIDADES

TCMRJ RECEBE 
AS PRIMEIRAS 
APOSENTADORIAS 
CORRIGIDAS

DETERMINAÇÃO DO 
TRIBUNAL DE CONTAS 
CARIOCA COMEÇA A SER 
CUMPRIDA PELA PREFEITURA 
DO RIO, A RESPEITO DA 
CORREÇÃO DE MAIS DE 
OITO MIL APOSENTADORIAS 
CONCEDIDAS A SERVIDORES 
PÚBLICOS E PENSIONISTAS. 

A 5ª Inspetoria de Controle Externo do 
órgão, especializada na análise de 
aposentadorias e pensões, começou 

a receber os processos com os novos cálculos. 

A decisão do TCMRJ, tomada em outubro do 
ano passado, visa a uma economia de cerca 
de R$ 300 milhões para o município. A partir 
dela, foi editado o Decreto nº 44.283/2018, 
revogando norma anterior que permitia 
aos servidores a aposentadoria com base 
na sua última remuneração em atividade. 
As aposentadorias com eficácia a partir de 
janeiro de 2018 já cumprem a determinação 
do TCMRJ. As anteriores estão sendo alte-
radas aos poucos e seguirão um processo 
mais demorado, observando a concessão de 
prazos para contraditório e ampla defesa dos 
servidores atingidos. ■



72

R
E

V
IS

T
A

 T
C

M
R

J
 •

 N
º7

1
C

O
N

T
R

O
L

E
 S

O
C

IA
L

C
O

N
T

R
O

L
E

 S
O

C
IA

L

DENÚNCIA: 
INSTRUMENTO 
DE CIDADANIA 
E  CONTROLE 
SOCIAL

É o que assevera a Constitui-
ção Federal de 1988, que, 
ao ampliar substancial-
mente as atribuições das 
Cortes de Contas, trans-

formou de forma crucial o controle 
então vigente, essencialmente prévio 
e formalista, em um modelo com foco 
sobre resultados.

A inserção da denúncia no texto 
constitucional colocou o Brasil numa 
posição de vanguarda, ao lado dos 
Estados Unidos e da Itália, enquanto 
outros países previam esta possibili-
dade apenas em normas inferiores. O 
instituto é, de fato, um elemento de 
democracia, pois confere ao cidadão 
poder de accountability.

Com efeito, a mudança na cultura 
política do País no que se refere ao 
controle social é refletida na tendên-
cia de aumento do número de denún-
cias feitas às cortes de contas desde 
a criação do instituto. Analisando os 
dados do Tribunal de Contas do Muni-
cípio do Rio de Janeiro, por exemplo, o 
incremento é evidente, como mostra o 
gráfico a seguir.

Apesar deste crescimento, os núme-
ros ainda podem parecer tímidos 
para um município complexo como 
o Rio de Janeiro, com uma população 

QUALQUER CIDADÃO, 
PARTIDO POLÍTICO, 
ASSOCIAÇÃO OU SINDICATO 
É PARTE LEGÍTIMA PARA, NA 
FORMA DA LEI, DENUNCIAR 
IRREGULARIDADES OU 
ILEGALIDADES PERANTE O 
TRIBUNAL DE CONTAS. 
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estimada de mais de 6 milhões 
de pessoas. Isto se deve ao fato 
de que a abertura de um processo 
de denúncia depende do cumpri-
mento de uma série de requisitos: 
tratar de matéria de competência 
do Tribunal; referir-se a res-
ponsável sujeito a sua jurisdição; 
ser formulada em linguagem 
clara e objetiva; conter prova ou 
indício do fato denunciado; e, 
finalmente, conter identificação 
do denunciante: nome legível, 
qualificação e endereço. Atendi-
dos os requisitos, haverá abertura 
de um processo, que só pode ser 
arquivado após efetuadas as dili-
gências pertinentes. Verifica-se, 
portanto, que a exigência de tais 
formalidades evita comunicações 
infundadas que mobilizem e 
sobrecarreguem desnecessaria-
mente a estrutura do órgão de 
controle.

Além das inúmeras solicitações 
que descumprem os requisitos 
formais por mero desconheci-
mento da norma, a necessidade 
de identificação do denunciante 
pode desmotivá-lo por medo de 
represálias. Isso porque, ainda 
que o processo seja sigiloso até 

a decisão definitiva do Tribunal 
sobre a matéria, os princípios 
constitucionais de direito de 
resposta, reparação do dano, 
inviolabi l idade da  imagem, 
recebimento de informações dos 
órgãos públicos e inafastabili-
dade do Judiciário impedem o 
sigilo absoluto e irrestrito sobre 
a identidade do denunciante. Em 
todo caso, ele possui a garantia 
legal de não se sujeitar a qualquer 
sanção administrativa, cível ou 
penal, em decorrência da denún-
cia, salvo comprovada má-fé.

No TCMRJ, a lei orgânica prevê, 
além da denúncia propriamente 
dita, ou “denúncia formal”, a 
possibilidade de representação 
enviada pelo Ministério Público, 
por órgãos de controle interno, 
por autoridades que tenham 
conhecimento de irregularidades 
em virtude do cargo que ocupem, 
por unidades técnicas e equipes 
de inspeção ou de auditoria e 
por outros órgãos, entidades e 
pessoas que detenham essa prer-
rogativa por força de lei especí-
fica. Nestes últimos, incluem-se 
qualquer licitante, contratado, 
pessoa física ou jurídica, quando 

o assunto for a má aplicação 
da lei de licitações e contratos. 
Essa representação também está 
sujeita aos mesmos pré-requisi-
tos da denúncia, distinguindo-se 
desta quanto aos legitimados.

Diante de tal cenário, tanto no 
caso de denúncia quanto no de 
representação, poderia parecer 
muito dificultoso para alguém 
sem conhecimentos jurídicos ou 
auxílio de advogado, ver con-
cretizado seu direito de apontar 
irregularidades e de tê-las anali-
sadas pela Corte de Contas. E caso 
suspeitas relevantes fossem sim-
plesmente descartadas, restaria 
frustrado o interesse público. 
Contra isso, existe o que podemos 
chamar de “denúncia informal”, 
que nada mais é do que uma 
comunicação de irregularidade. 

No TCMRJ, são vários os canais de 
atendimento ao público: postal, 
presencial, telefônico, online. 
Via de regra, a comunicação, 
acompanhada ou não de indícios 
comprobatórios e outras forma-
lidades, é encaminhada à ouvido-
ria, que verifica se o assunto é da 
competência do Tribunal. Sendo o 
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caso, ela é direcionada à unidade técnica responsável 
pelo tema tratado ou pelo órgão citado, para que esta 
avalie as informações, a documentação (se houver), e 
a necessidade de proceder aos exames dos fatos. 

Sendo assim, não há, obrigatoriamente, a instaura-
ção de processo na denúncia informal, ao contrário 
do que ocorre com a denúncia regimental. Muitas 
vezes, a unidade, embora não utilize a informação 
de forma imediata, pode fazê-lo posteriormente, 
mediante inserção de nova ação em seu planeja-
mento. Nesse caso, o cidadão terá garantido o sigilo 
de seus dados pessoais.

Os relatos provenientes dos diversos setores da 
sociedade, ainda que à primeira vista possam parecer 
inócuos ou mero interesse particular, podem trazer à 
tona irregularidades de maior porte ou recorrentes e, 
por isso, todas as comunicações são cuidadosamente 
avaliadas tendo em vista suas origens e seus possí-
veis desdobramentos. 

Em julho de 2018, por exemplo, o TCMRJ fez impor-
tantes determinações à prefeitura do Rio, no sentido 
de regulamentar e cumprir devidamente a ordem 
cronológica de pagamentos aos seus credores. O 
processo nasceu de uma denúncia ao TCMRJ sobre a 
não quitação de um serviço prestado há quase uma 
década. O exame do caso concreto possibilitou a 
constatação de grave desobediência na fila de paga-
mentos, conduta não apenas ilegal, mas criminosa. 

“ A conduta da Administração em 
não cumprir com suas obriga-

ções ou as cumprir de forma casuística 
gera danos ao ordenamento jurídico e à 
Fazenda Pública. A representação expõe 
o descumprimento, pela Administra-
ção Pública, de diversas normas legais e 
princípios. Traz a esta Corte importante 
debate sobre a discricionariedade do 
gestor, no município do Rio, durante a 
fase de execução da despesa, que aqui 
não teria chegado sem o impulso da 
representante.

Os referidos danos incluem o aumento dos riscos e 
custos inerentes às contratações pela administração 

pública. Engana-se o administrador que compartilha 
da opinião de que o não pagamento de contratos 
regularmente cumpridos acarreta economia para 
o erário público. Isso não ocorre em virtude dos 
mecanismos de ajuste de preços do mercado, os quais 
embutem, nos preços, os custos de possíveis atrasos 
e “calotes”. Assim, a conduta do gestor público em 
não cumprir suas obrigações para com os contratados 
gera prejuízos ao Estado visto que os preços para a 
administração pública serão maiores tanto quanto 
maior for o risco dos contratados em não receber ou 
receber com atraso.”

O conselheiro chamou a atenção à relevância da denún-
cia e da representação como meios de controle social:

“ As denúncias e representações 
são mecanismos que tornam o 

TCM mais acessível à população carioca, 
concretizando o ideal republicano de um 
regime democrático participativo. Dife-
rentemente do Poder Judiciário, os pro-
cessos, nas Cortes de Contas, prescindem 
da atuação de advogados, sendo assim, 
quis o legislador facilitar o acesso do povo 
ao órgão. Essa flexibilidade formal nos 
aproxima da sociedade.”

Os anseios do cidadão e a missão dos Tribunais de 
Contas convergem para a boa aplicação dos recursos 
públicos, por isso controle social e controle externo 
caminham de mãos dadas e a interação entre eles 
deve ser não só valorizada mas estimulada. ■



BATE-PAPO 
CARIOCA

NATURAL DE BELO HORIZONTE E 
MORADORA DO BAIRRO CARIOCA 

COSME VELHO HÁ MAIS DE 40 ANOS, 
SILVANA GONTIJO É APAIXONADA PELO 

RIO DE JANEIRO. É PESQUISADORA NA ÁREA 
DE MIDIAEDUCAÇÃO E AUTORA DE LIVROS QUE 

REVELAM SUAS APTIDÕES EM DIVERSAS ÁREAS.

“ O Rio era uma 
fonte de inspiração 

para os jovens no meu tempo. 
Era o lugar onde tudo acontecia, 

onde as pessoas eram mais livres... 
Em Minas, eu vivia em um ambiente 
muito conservador, em uma família 
grande, muito conhecida. Vir para o 
Rio era como se expandir, e foi o que 

aconteceu mesmo. O Rio oferecia 
muito menos restrições para 

os meus sonhos.”

S ilvana Gontijo nasceu 
dentro de um atelier, 
herdando de sua mãe 
e de sua avó a vocação 
para as artes plásti-

cas. O convívio com a ludicidade 
orientou Silvana para o Desenho 
Industrial, que cursou na univer-
sidade em Minas Gerais. Veio ao 
Rio de Janeiro para trabalhar com 
Publicidade em uma agência, o 
que fez com que se desenvolvesse 
não só na direção de arte, mas 

também na redação. Naquela 
época, conta Silvana, todo mundo 
fazia um pouco de tudo nas agên-
cias de publicidade. E, certo dia, 
quando a “relações públicas” da 
empresa ficou doente, a mineira 
ficou responsável por escrever 
algumas notas de jornal, desco-
brindo, assim, um outro canal 
de expressão. Foi a partir daí que 
começou a trabalhar com Jorna-
lismo, para grandes veículos de 
comunicação (como o grupo Abril) 

e para o setor público, desen-
volvendo projetos em parceria 
com secretarias. Nesse contato 
com diferentes meios, Silvana 
se encantou com a midiaedu-
cação, campo de conhecimento 
que permite desconstruir todos 
os fenômenos de comunicação, 
misturando diversas plataformas, 
com o objetivo de incorporá-los 
no fazer escolar.

Neste bate-papo com a Revista 
do TCMRJ, a atual presidente da 
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OSCIP Planetapontocom mostrou 
que é fundamental a mudança da 
mentalidade dos cidadãos, sendo 
urgente desenvolver neles uma 
sensação de pertencimento ao 
meio em que vivem. Veja, a seguir, 
a entrevista:

Qual o principal público com o 
qual você trabalhou na área da 
Educação?

Foram as crianças e adolescentes 
da rede pública, na educação 
infantil, no ensino fundamental 
e no ensino médio. E por que a 
rede pública?  Porque tudo o que 
fazemos no Planetapontocom 
tem como pressuposto impactar 
a educação pública brasileira e 
ganhar escala. Não adianta eu 
criar uma escola de excelência 
sem os problemas da escola 
pública, porque esse modelo 
não se replicará na rede pública. 
Fazemos parte de um convênio 
com o Oi Futuro e com a Secretaria 
Estadual de Educação por meio do 
qual trabalhamos com professo-
res da rede pública, que têm os 
problemas de greve e salários que 
conhecemos e com os quais temos 
de lidar. As experiências que são 
exitosas, nós sistematizamos e 
disseminamos.

Recentemente, escutei uma con-
versa entre uma mãe e sua filha de 
aproximadamente 14 anos, sobre 
o descarte de lixo. A mãe defendia 
que, não havendo lixeira na rua, 
teria que jogar o lixo no chão 
mesmo, pois “não era problema 
dela”. Já a filha argumentava que, 
na falta de lixeira, ela deveria 
guardar o lixo até que encon-
trasse uma. A adolescente já tinha 
consciência de que o patrimônio 
público não é de ninguém espe-
cífico; ao contrário, pertence ao 
coletivo. Como você identifica os 

problemas de educação e a neces-
sidade de maior participação da 
população em prol do coletivo, a 
partir do exercício da cidadania? 

Essa é uma questão grave na 
sociedade brasileira e falo sobre 
isso no meu livro “Voz do Povo”: 
nós temos um histórico de não 
participação da sociedade nas 
decisões políticas. Nossa socie-
dade constituiu-se a partir de 
uma colônia, com uma matriz que 
decidia tudo. Depois, formou-se 
um império a partir dessa colônia 
e vieram para o Brasil todas as 
regras de uma corte, que eram 
estabelecidas de cima para baixo, 
com amigos do Rei e aquelas coisas 
todas. Desenvolveu-se daí uma 
“sociedade de favor”. Na sequên-
cia, tivemos uma independência 
decretada de cima para baixo, e 
não reivindicada pela sociedade, 
na qual o imperador decidiu pela 
independência. Com a República, 
deu-se da mesma forma. A res 
pública, coisa do povo, não foi 
de fato um pedido da sociedade, 
mas uma decisão de militares que 
apoiavam a agricultura e dos que 
se sentiram prejudicados pela 
abolição da escravatura. Quando 
decretaram a República, não 
havia ninguém na rua aplaudindo 
a proclamação, como também 
não tinha ninguém proclamando 
a independência. Não houve 
p a r t i c i p a ç ã o  p o p u l a r 
nisso. Então, a nação 
c o n s t i t u i u - s e  d e 
maneira totalmente 
v e r t i c a l i z a d a ,  d e 
cima para baixo, com 
os grandes processos 
de transformação 
sendo decididos por 
decreto,  e  não por 
participação popular. 
Nós não aprendemos a 

participar,  não aprendemos 
a exercer a cidadania. Por isso, 
quando essa mãe fala para a filha 
que a falta de lixeiras na rua não 
é problema dela, é porque ela 
aprendeu que não é problema 
dela. Essa mãe não aprendeu que 
tudo o que acontece fora da casa 
dela é também problema dela. Não 
aprendeu que ela pode ter a casa 
impecavelmente limpa mas que, 
ao jogar o lixo na rua, isso não só 
cria um problema na sua relação 
com a vizinhança mas também 
desvaloriza muito o imóvel dela. 
É essa falta de noção de pertencer 
a um coletivo e de saber atuar 
no coletivo que, para mim, é a 
política brasileira hoje: as pessoas 
não acham que tem a ver com elas. 
Quando começou a se formar, no 
Brasil, uma consciência sobre a 
possibilidade de interferência da 
sociedade na política, com a difu-
são de ideias anarquistas e com 
o processo de industrialização 
levando à formação de sindicatos, 
veio a Revolução de 30. Getúlio 
Vargas assume a presidência, 
poda a liberdade sindical, inse-
rindo os chamados “pelegos”, 
pessoas de confiança do governo 
que intervêm nos sindicatos, e, 
novamente de cima para baixo, 

“doa” as leis 
t r a b a -

“ Tudo o que fazemos 
no Planetapontocom 

tem como pressuposto 
impactar a educação pública 

brasileira e ganhar escala. 
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lhistas - um “baque”, na opinião 
das elites brasileiras - mas que 
fazem “dele” o ditador Getúlio 
Vargas. Em suma, ele tornou-
-se o mediador de um processo 
que deveria ter sido construído 
a partir da participação popu-
lar. Quando, depois de um bom 
tempo, Getúlio sai do poder em 
1945, entra Gaspar Dutra, que 
também não tinha nenhuma 
visão democrática. Em seguida, 
retorna Getúlio, representando 
uma forma ainda viciada da Velha 
Política e, posteriormente, há 
uma nova Junta Militar. Então, 
só vamos ter democracia mesmo 
com Juscelino e, mesmo assim, 
com uma sociedade que não sabia 
exercer a cidadania. Afinal, que 
democracia era essa, em que, no 
começo do século XX as mulhe-
res ainda não votavam, em que 
analfabetos também não votavam 
e eram 75% da população. Quem 
era essa representação que votou?

Essa percepção é importante para 
entendermos que a estória da 
mãe, que diz para a filha que o 
lixo na rua não é problema dela, 
vem de uma história de não par-
ticipação. Finalmente, depois de 
uma ditadura militar instalada 
por 20 anos, começa o processo 
de redemocratização. E até que 
ela se desse de fato e de direito 
levaram-se anos, pois é só agora 
que estamos aprendendo o que é 
democracia. É essa a herança que 
recebemos. Nosso passado não 
nos ensinou a participar e a definir 
os rumos da nação que queremos, 
como aconteceu, por exemplo, 
nos Estados Unidos. A sociedade 
americana construiu um modelo 
que eles julgavam erigido nos 
valores da sociedade. Primeiro, 
proclamaram a independência, e a 
Revolta do Chá levou à Revolução 

Americana. Lá houve um verda-
deiro exercício cidadão, com uma 
nação que se constituiu a partir do 
seu povo, e não de três ou quatro 
pessoas.

E como você percebe, ao visitar 
escolas, o engajamento das crian-
ças nas ações do Plaetapontocom?

Nós não acreditamos na Educação 
em “caixinhas” separadas por 
disciplina, mas em uma Educação 
interdisciplinar, já que a realidade 
é interdisciplinar, não é separada 
em “caixinhas”. Esse também é 
um processo histórico compli-
cado de mudar. Por isso, nossos 
professores são treinados para 
trabalhar em grupo, de forma 
colaborativa e interdisciplinar. E 
como escolhemos um tema para 
colocar em prática essa interdisci-
plinaridade? Este foi o desafio que 
a gente se colocou, o de encontrar 
causas que, além de produzirem 
um efeito de conscientização, 
tenham assuntos que unam todas 
as disciplinas do currículo. Iden-
tificamos duas grandes causas 
que são a questão ambiental, 
com ênfase na água, e a questão 
da convivência harmônica entre 
os diferentes. Vivemos em uma 
sociedade totalmente polarizada 
pela diferença. Pessoas se matam 
na Palestina pois não concordam 
sobre ideias políticas e religiosas, 
ou seja, “se minha religião é dife-
rente da sua e eu sou diferente de 
você, então você é meu inimigo”. 
Nas escolas, a gente lida com o 
bullying, fruto da intolerância e 
da violência. Então, as escolhas 
de gênero, de orientação sexual, 
de religião, de opinião política, 
não precisam ser elementos de 
conflitos, necessariamente; ou o 
conflito pode ser trabalhado para 
que se chegue a um consenso, um 

acordo. E é dessa forma que nós 
trabalhamos. Com a questão da 
água, por exemplo, fomos à escola 
buscar uma transformação social, 
porque uma transformação de 
hábito como esse de “jogar meu 
lixo no lixo” ou o de “fechar a 
torneira quando escovo os den-
tes” é uma transformação fácil 
de transferir. Mas, para impactar 
a realidade do entorno, precisá-
vamos recuperar alguma coisa.
Então, resolvemos recuperar um 
rio que fosse emblemático, como 
o rio Carioca. Convidamos todas 
as escolas da bacia do rio Carioca, 
públicas e privadas, a levarem 
suas crianças a conhecer o rio, que 
está, em sua maior parte, sub-
terrâneo, para descobrirem que 
rio é aquele, por que ele se chama 
Carioca, qual a história desse 
rio, quais os biomas envolvidos 
nessa bacia, qual a situação do rio 
hoje e o que podemos fazer para 
melhorar. A ação motivou uma 
série de iniciativas das crianças 
e pudemos constatar que elas, 
junto a seus professores, produ-
ziram pelo menos vinte feiras de 
ciências. E por que o rio é uma 
causa interdisciplinar? Trabalha-
mos todas as disciplinas a partir 
da causa: ela envolve História, 
Geografia, Ciências da Natureza, 
Língua Portuguesa (pois o aluno 
precisa escrever sobre o rio); além 
disso, fazemos modelos mate-
máticos para avaliar o índice de 
poluição, a cubagem de resíduos 
sólidos etc. Agora, estamos dando 
um novo salto nesse sentido, por 
meio da parceria entre o Planeta-
pontocom, a Secretaria Municipal 
de Educação e o Instituto Pereira 
Passos. Vamos criar uma plata-
forma, com todas as escolas da 
rede e todas as informações de 
constituição da escola, sob uma 
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camada contendo todos os rios 
do município. Dessa forma, cada 
escola vai poder identificar o 
rio mais próximo a ela e vamos 
incentivar os professores a tra-
balharem da mesma forma que 
fizemos com o rio Carioca. Assim, 
o Rio será a primeira cidade a 
promover a recuperação de seus 
rios a partir da iniciativa de suas 
crianças e jovens. A partir da 
constatação de que o quociente 
de atenção diminui cada vez mais, 
movimentos como o “rio do Rio” 
acreditam que o engajamento da 
criança e do jovem numa causa 
transformadora ajuda a estimular 
a participação na aventura do 
conhecimento.

Você poderia falar mais um pouco 
sobre midiaeducação?

A midiaeducação é uma via de mão 
dupla. O problema da escola era 
não entender que a comunicação 
faz parte do processo educativo, 
não levar em consideração que 
somos seres de comunicação e de 
linguagem. O processo educativo 
é um processo de comunicação, 
e a escola é um ambiente de 
comunicação. Dito assim, parece 
óbvio, mas, quando você olha para 
o fazer escolar, o professor parece 
acreditar que ele só precisa saber 
se expressar bem para transferir o 
conhecimento para o aluno. Mas é 
igualmente necessário saber ouvir 
bem. E isso, nenhuma escola ou 
faculdade de Pedagogia ensina 
ao professor. Então, as crianças 
chegam cheias de desejos, aspi-
rações e conhecimentos, mas, 
se o professor não levar isso em 
conta, ele não vai conseguir falar 
com a criança. A midiaeducação 
não é um monte de tecnologia 
que se aplica na escola; trata-se 
de entender o indivíduo como 

uma grande mídia, que ouve e se 
expressa. Construir diálogos cola-
borativamente é uma competên-
cia do século XXI que precisa ser 
desenvolvida. Na midiaeducação, 
a gente “rouba” muitas ferra-
mentas do Marketing: o lança-
mento de um produto não começa 
com uma pesquisa de opinião/
aspiração? Da mesma forma, nos-
sos professores, no primeiro dia 
de aula, têm que ouvir os alunos, o 
que eles aspiram, do que gostam, 
e como eles se comunicam. E isso 
muda tudo. Primeiro, porque cria 
vínculos empáticos mais sólidos 
entre professor e aluno; segundo, 
porque os professores passam 
a conhecer aqueles alunos de 
uma forma mais aprofundada e 
incorporam em suas atividades 
as informações que receberam. 
Essa visão é mais em linha com 
o mundo de hoje, que dá a cada 
um de nós a possibilidade de 
protagonizar o show da notícia. Se 
hoje todo mundo pode ser gerador 
de informação e de notícia, e se a 
escola não entende que a criança 
tem em mãos condições de se de 
se expressar e de ser ouvido fora 
da sala de aula, ela não estará 
dialogando com a realidade do 
aluno. A Educação enxergava 
o corpo como um instrumento 
para levar o cérebro racional 
a um determinado lugar e não 
entendiam que, na verdade, são 
quatro as dimensões do humano: 
a corpórea, o logos (raciocínio), 
as emoções e a espiritualidade. 
Enquanto a escola não entender 
que precisa trabalhar as quatro 
dimensões para formar sujeitos 
autônomos, criativos, competen-
tes, solidários e responsáveis, ela 
não estará formando cidadãos, só 
estará dando conteúdo acadêmico 
pura e simplesmente. É nisso que 

acreditamos e é assim que traba-
lhamos a Educação.

Qual é a importância do controle 
de recursos públicos na gestão de 
um meio ambiente sustentável e o 
interesse do cidadão em denun-
ciar irregularidades?

O controle é sem dúvida muito 
importante; e é fundamental uma 
ação de mobilização da sociedade 
para que ela ajude o tribunal de 
contas. Há um profundo desco-
nhecimento das leis, de direitos 
e de responsabilidades. Isso é um 
problema da Educação. No caso 
dos rios cariocas, o cidadão pre-
cisa primeiro saber que existem 
recursos para sua recuperação e, 
depois, entender como é feito o 
controle externo desses gastos, 
para que sejam sugeridos pro-
gramas de aplicação ótima desses 
recursos.

Antes de finalizar você poderia 
falar um pouco mais sobre o 
movimento “rio do Rio”?

O  m o v i m e n t o  c o m e ç o u  e m 
2014 como fruto dessa questão 
da Educação através de causas:  
quando mobilizamos as escolas 
da bacia do Carioca, a resposta 
foi impressionante. Ao mesmo 
tempo em que os alunos come-
çaram a descobrir a história do 
rio Carioca, eles começaram a 
ter milhares de dúvidas que não 
sabíamos responder. Foi então 
que chamamos especialistas 
e organizamos os encontros 
“Apaixonados pelo Carioca” que 
reuniram desde pessoas da área 
técnica (sanitaristas, engenheiros 
florestais, ambientalistas de dife-
rentes áreas) até artistas, que são 
os grandes comunicadores do Rio 
de Janeiro, pessoas que pintaram 
o Rio, escreveram sobre o Rio, 
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filmaram o Rio. Com isso criamos 
um grupo motivado a transformar o 
Carioca a partir de suas experiências 
e a contribuir com o movimento. 
De nossa parte, construímos e ali-
mentamos a página no Facebook 
chamada “Rio do Rio” e começamos 
a desenvolver conteúdos educati-
vos e ações que começaram com a   
“Caminhada de Redescoberta do 
Rio”, uma caminhada rio acima, para 
descobrir as miríades (nascentes). 
Convidamos praticantes de esportes 
radicais, como escalada e trekking. 
Depois fomos conhecendo o rio que 
está subterrâneo, em caminhadas 
de redescoberta do rio. A mídia vem 
prestigiando intensamente e divul-
gando tudo o que temos feito e, hoje, 
o movimento é muito horizontal. Nós 
não gostaríamos de ter um líder. Nós 
todos temos autorização para falar do 
movimento e essa foi uma construção 
muito legal: a de um ambiente cola-
borativo, em rede, o mais matricial 
possível. O movimento tem essa 
característica e vem produzindo efei-
tos práticos. Já conseguimos limpar 
a parte visível do rio, já canalizamos 
os esgotos da favela dos Guararapes 
e conseguimos retomar o projeto 
dos “Protetores do Carioca”, com 
jovens carentes daqui. Conseguimos 
fazer mutirões de limpeza e parce-
rias com empresas estrangeiras que 
dependem muito da qualidade das 
águas do mar celebradas durante um 
encontro no Parque Lage com a WWF 
(World Wide Fund for Nature). Houve 
muito trabalho prático e, agora, o 
tombamento do rio. Com isso, ele 
passa a ser o primeiro rio considerado 
como patrimônio cultural e histórico.  
Sensibilizamos o Inepac (Instituto 
Estadual do Patrimônio Cultural), 
que nos apoiou, aceitando nossa pro-
postas de tombamento. Esperamos 
transferir esse piloto para todos os 
rios da cidade e, também, impactar os 
rios da Baía de Guanabara.
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CARIOCA, 
O PRIMEIRO RIO A 
ABASTECER A CIDADE 
COM ÁGUA POTÁVEL, 
É TOMBADO

Desde o último dia 27 de dezembro, o rio 
Carioca é tido como patrimônio histórico, 
cultural e natural. A medida foi oficia-
lizada após quatro anos do pedido feito 

pelo movimento carioca “rio do Rio”, grupo do qual 
Silvana Gontijo é fundadora. Com uma extensão de 
7,1 km (de sua nascente original, na região das Pai-
neiras, no Parque Nacional da Tijuca, até a foz atual, 
na Praia do Flamengo), o rio Carioca é o primeiro 
curso d’água urbano tombado no país pelo Instituto 
Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac). 

O rio Carioca, que deu origem à denominação dos 
moradores da cidade, é fundamental na afirmação 
da identidade local. Primeira fonte de abastecimento 
da cidade, foi o responsável pelo surgimento de um 
dos mais importantes projetos arquitetônicos do 
país: os Arcos da Lapa. 

As diversas lutas pelo seu controle conduziram o 
início do processo de colonização da cidade. O rio 
Carioca era fonte de água potável para os índios. 
Mais tarde, suas águas serviram de consumo para 
os senhores de escravos, acarretando na criação de 
uma nova profissão – os aguadeiros, responsáveis 
pelo transporte de água por toda a cidade. De Estácio 
de Sá aos dias de hoje, o rio passou por incontáveis 
intervenções e, hoje, encontra-se poluído nos luga-
res em que não foi aterrado. 

Segundo o Inepac, o principal objetivo do tomba-
mento do Carioca, que passa a proibir alterações 
no curso de água, é agilizar a despoluição do rio 
em sua completude. Desde março de 2018, equipes 
do programa Conservando Rios, da prefeitura, em 
parceria com moradores das comunidades próximas 
ao rio, atuam na coleta de lixo, higienização das 
calhas de escoamento e limpeza das vias internas. ■
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C om a evolução do 
papel do Estado e 
da importância do 
gasto público, os 
planos e progra-

mas passaram a ser instrumentos 
de administração e de planeja-
mento, auxiliando o governo nas 
etapas de programação, execução 
e controle, orientando a ação para 
o atingimento dos resultados.

Planos e programas devem ter, 
portanto, como elementos essen-
ciais, os objetivos, as metas, os 
custos e as medidas de desempe-
nho, de tal forma que os órgãos 
de controle interno e externo 
possam avaliar a economicidade 
dos gastos e posteriormente 
identificar se existem desvios na 
sua execução. 

A definição clara dos objetivos, 
metas e indicadores se aplica 
especialmente ao Plano Plu-
rianual, à LDO e ao Orçamento 

ECONOMICIDADE E 
CONTROLE INTERNO
P O R :  R O N A L D O  M E S Q U I T A

Anual, conforme previsto na 
Constituição de 1988.

O Plano Plurianual de Governo 
deve ser resultante de um pro-
cesso técnico e político, no qual se 
inserem instituições, informações 
e agentes econômicos e sociais.

Sendo o orçamento anual um ins-
trumento que permite a operacio-
nalização dos Planos Plurianuais 
e da LDO, detalhando através de 
projetos e atividades as ações a 
serem desenvolvidas no exercício, 
há necessidade que seja elaborado 
com base em:

1Definição de programas, ati-
vidades e projetos, em termos 

físicos e financeiros;

2 Criação de medidas de tra-
balho para permitir a men-

suração realística das estimativas 
orçamentárias e avaliação dos 
resultados obtidos com a ação 

administrativa e financeira do 
governo.

Uma vez correlacionados os pro-
gramas e os dados contábeis entre 
si, as unidades para mensuração 
física dos programas e os padrões 
de produtividade de cada um 
deles, estariam estabelecidas as 
bases para uma administração 
orçamentária mais eficaz. O con-
trole de gastos seria mais efetivo e 
as despesas públicas com certeza 
seriam realizadas de forma mais 
econômica e eficiente, evitando-
-se o desperdício.

Desse modo, o emprego dos 
recursos, o volume de trabalho e 
seu custo guardariam entre si uma 
estreita ligação. Os dados obtidos 
na execução do orçamento, tanto 
físico como financeiro, seriam 
úteis para revisão do plano em 
curso ou para a formulação de 
novos planos.

É essencial que a administração 
seja provida de informações de 
modo que as autoridades respon-
sáveis possam tomar as decisões 
mais apropriadas e racionais e 
evitar desperdícios.

O desenvolvimento das ações 
consideradas até aqui é não só 
aconselhável, mas imperativo, 
visto que elas estão previstas na 
Constituição de 1988, principal-
mente nos seus artigo 70 a 75 e 
165.

A AÇÃO GOVERNAMENTAL SÓ TEM SENTIDO 
SE REALIZADA COM BASE NAS DEMANDAS 
CONCRETAS DA POPULAÇÃO, EM TERMOS 
DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, SEGURANÇA, 
SANEAMENTO BÁSICO, TRANSPORTE E OUTRAS, 
ENFIM, DIRECIONADAS PARA A SOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS QUE SIGNIFIQUEM MELHORIA DA 
QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS.

80

R
E

V
IS

T
A

 T
C

M
R

J
 •

 N
º7

1



81

R
E

V
IS

T
A

 T
C

M
R

J
 •

 N
º7

1
P

O
N

T
O

 D
E

 V
IS

T
A

O art.70 determina: “A fiscalização 
contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial da União 
e das entidades da administração 
direta e indireta, quanto à legali-
dade, legitimidade, economicidade, 
aplicação de subvenções e renúncia 
de receitas, será exercida pelo 
Congresso Nacional, mediante o 
controle externo e pelo sistema de 
controle interno de cada Poder.”

Desses princípios, destaca-se o 
da economicidade, como um dos 
menos fiscalizados pelos órgãos 
de controle externo e interno nas 
diversas esferas de Poder.  

Fernando Rezende1, dissertando 
sobre a natureza político- eco-
nômica das despesas públicas, 
estatui que “além da quantifi-
cação dos recursos aplicados em 
cada programa, subprograma ou 
projeto, a efetiva implantação do 
orçamento- programa depende, 
ainda, da aplicação de métodos 
apropriados para a identificação 
de custos e resultados, tendo em 
vista uma correta avaliação de 
alternativas. No caso de empreen-
dimentos executados pelo setor 
privado, a escolha entre alternati-
vas para o  atingimento dos obje-
tivos do grupo é, normalmente, 
feita mediante comparações entre 
taxas de retorno estimadas para 
cada projeto, com a finalidade de 
estabelecer qual a alternativa que 
oferece os melhores índices de 
lucratividade. No caso de progra-
mas governamentais, o raciocínio 
é semelhante, recomendando-se, 
apenas, substituir a ótica privada 
de avaliação de custos e resulta-
dos (lucros) por uma abordagem 
que procure revelar os custos e 
benefícios sociais de cada projeto. 
Nesse caso, ao invés do critério de 
seleção referir-se à maximização 

de lucros, refere- se à maximi-
zação do valor da diferença entre 
benefícios e custos sociais”.

A Fundação Getúlio Vargas - SP2 
concluiu que “economicidade tem 
a ver com avaliação das decisões 
públicas, sob o prisma da análise 
de seus custos e benefícios para a 
sociedade, ou comunidade a que 
se refere.” 

A economicidade se inspira no 
princípio do custo-benefício  e 
busca estabelecer  a  melhor  
relação entre receita e despesa, 
objetivando o mínimo de despesa 
com o melhor resultado.  

Não basta ser eficiente e eficaz na 
execução da despesa pública para 
se evitar o desperdício dos recur-
sos públicos. É necessário que se 
considere a economicidade dos 
gastos. Esse é um aspecto muito 
pouco considerado no sistema 
de planejamento e orçamento 
brasileiro. Como consequência, a 
fiscalização feita pelos órgãos de 
controle interno e externo tem a 
sua atuação bastante limitada no 
exame dos gastos públicos.

Na verdade, o que é preciso é que 
se cumpra a Constituição Federal, 
principalmente no contido nos 
seus artigos 70, 74 e 165 e as leis 
complementares existentes, com 
destaque para a lei 4320/1964 e a 
lei de Responsabilidade Fiscal, lei 
complementar 101/2000.

Não se tem conhecimento da 
atuação do sistema de controle 

interno dos diversos órgãos 
governamentais nos desperdícios 
e superfaturamentos ocorridos. 
Teria sido despreparo, falta de 
independência ou conivência com 
o mau uso dos recursos públicos?   
Vale a pena relembrar o que está 
no art. 74 da CF:

“Os Poderes Legislativo, Executivo e 
Judiciário manterão, de forma inte-
grada, sistema de controle interno 
com a finalidade de:

i. avaliar o cumprimento das me-
tas  previstas no Plano Pluria-
nual, a execução dos programas 
de governo e dos orçamentos da 
União;

ii. comprovar a legalidade e avaliar 
os resultados, quanto à eficácia e 
eficiência, da gestão orçamen-
tária, financeira e patrimonial 
nos órgãos e entidades da ad-
ministração federal, bem como 
da aplicação de recursos públicos 
por entidades de direito privado;

iii. exercer o controle das operações 
de crédito, avais e garantias, 
bem como dos direitos e haveres 
da União;

iv. a p o i a r  o  c o n t r o l e  e x t e r n o 
no exercício de sua missão 
institucional.

§1º Os responsáveis pelo controle 
interno, ao tomarem conhecimento 
de qualquer irregularidade ou 
ilegalidade, dela darão ciência ao 
Tribunal de Contas da União, sob 
pena de responsabilidade solidária.

“ Não basta ser eficiente e eficaz na 
execução da despesa pública para se evitar 

o desperdício dos recursos públicos. É necessário 
que se considere a economicidade dos gastos. 
Esse é um aspecto muito pouco considerado no 
sistema de planejamento e orçamento brasileiro.”
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§2º Qualquer cidadão, partido 
político, associação ou sindicato é 
parte legítima para, na forma da 
lei, denunciar irregularidades ou 
ilegalidades perante o Tribunal de 
Contas da União.”

Essas normas se aplicam ao DF, 
estados e municípios.

Destaque-se ainda a ineficiência 
do sistema de controle interno, 
que precisa não só ser preparado 
tecnicamente mas, sobretudo, de 
ter sua independência garantida 
pela subordinação a uma Contro-
ladoria Geral. A subordinação do 
controle interno à Controladoria 
Geral trará maior tranquilidade 
aos dirigentes dos órgãos, pois já 
que a ele cabe a verificação prévia, 
concomitante e subsequente da 
legalidade dos atos de execução 
orçamentária (art.  77 da Lei 
4320/64).

E n t r e t a n t o ,  p a r a  q u e  h a j a 
maior efetividade nas ações do 
controle interno, é necessário o 
aprimoramento do sistema de 
planejamento e orçamento, com 
a preparação de técnicos para o 
desenvolvimento de medidas 
(índices,  padrões, 
p e r c e n t u a i s , 
indicadores) 

que possam permitir uma fis-
calização eficiente das ações em 
busca dos resultados esperados.

O aprimoramento dos sistemas de 
planejamento e orçamento per-
mitirá que o Plano Plurianual, a 
LDO e o Orçamento Anual conte-
nham a definição clara dos objeti-
vos, metas e indicadores, 
dados necessários à 
atuação eficiente 
e eficaz do con-
trole interno e 
do controle 
externo. ■

“ Para que haja maior efetividade nas 
ações do controle interno, é necessário o 

aprimoramento dos sistemas de planejamento e 
orçamento, com a preparação de técnicos para o 
desenvolvimento de medidas (índices, padrões, 
percentuais, indicadores) que possam permitir 
uma fiscalização eficiente das ações em busca 
dos resultados esperados.”

Referências: 1. REZENDE, Fernando. Finanças Públicas, São Paulo, Atlas,1980. 2. Fundação Getúlio Vargas. Revista do TCE/MT, agosto, 1989.

RONALDO MESQUITA

Economista e ex-secretário de 
Indústria, Comércio e Turismo do 

estado do Rio de Janeiro
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DIRETORIA DO TCMRJ: 
BIÊNIO 2019-2020

TRIBUNAL GERA 
ECONOMIA DE R$ 902 
MILHÕES EM EDITAIS 
DE CONCORRÊNCIA

O TCMRJ proporcionou uma economia de R$ 50 
milhões na análise dos diversos editais de con-
corrência referentes às obras do Programa Bairro 
Maravilha Oeste. Esta é uma parcela do montante 
total de R$ 902 milhões que o Tribunal de Contas 

carioca evitou que fossem gastos a mais, em grandes licitações, ao 
longo dos últimos sete anos. Os valores são atualizados 
e podem ser conferidos no Caderno de Gestão 
do TCMRJ, com as principais reali-
zações entre 2001 e 2017. ■

Thiers Montebello foi 
reeleito presidente 
do TCMRJ para o 
biênio 2019-2020 por 
unanimidade dos votos 
válidos, tendo havido um 
voto em branco. 

A eleição aconteceu 
na tarde do dia 04 de 
dezembro. Também 
foram reeleitos o 
vice-presidente, Nestor 
Rocha; e o corregedor, 
Ivan Moreira. ■
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PROGRAMA DE  
VISITAS  ÀS ESCOLAS 

CELEBRA 15 ANOS E LANÇA O 
PROJETO ALUNO-CIDADÃO

NO ÚLTIMO DIA 12 DE DEZEMBRO, 
O TCMRJ CELEBROU OS 15 ANOS 
DO PROGRAMA DE VISITAS 
ÀS ESCOLAS, REUNINDO, EM 
SEU AUDITÓRIO, ALUNOS, 
PROFESSORES E DIRETORES DE 
ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.
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O evento contou também com a 
participação da secretária muni-
cipal de Educação, Talma Romero 
Suane, além dos conselheiros do 
TCMRJ, Luiz Antonio Guaraná e 

Felipe Puccioni. Na abertura, o presidente Thiers 
Montebello saudou a todos, expressando o desejo 
da Casa se tornar cada vez mais próxima do cidadão.

No evento comemorativo, a 3ª Inspetoria-Geral 
de Controle Externo do TCMRJ, especializada no 
controle da área de Educação, lançou o Projeto 
Aluno-Cidadão, que introduz a função fiscaliza-
dora aos auditores mirins. Com o uso de tablets, 
alunos integrantes dos grêmios estudantis de 
escolas selecionadas enviarão ao Tribunal de Con-
tas carioca os registros de acompanhamento das 
correções de imperfeições apontadas durante as 
visitas técnicas e das obras a serem realizadas nas 
escolas. Para a realização desse acompanhamento 
pari-passu, os estudantes serão capacitados para 
o uso do equipamento e terão oportunidade para 
ajudar na fiscalização realizada nas unidades do 
Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano.

O evento, conduzido pela equipe formada pelos 
auditores Ketza Cardoso, Bruno Volaro, Felipe 
Bessa, Ricardo Gonsalves e pelo inspetor-ge-
ral Marcus Vinícius Pinto da Silva, contou com 
a participação de oito escolas criteriosamente 
selecionadas e foi mais uma ação voltada para o 
controle social, que está cada vez mais presente na 
rotina do TCMRJ. 

O Programa de Visitas às Escolas é, hoje, referência 
entre as Cortes de Contas do Brasil, sendo desta-
cado pela Atricon como uma das boas práticas 
a serem adotadas pelos demais órgãos 
de controle externo. A plataforma 
já foi importada pelo TCE de Minas 
Gerais, batizado de “Na Ponta do 
Lápis”; pelo TCE de Tocantins, com 
o nome de “Com Você na Escola”; 
além de outros tribunais, como o 
TCE do Pará e o TCM de São Paulo. 
Confira os depoimentos colhidos 
durante o evento no nosso site. ■

BOA PRÁTICA 
DO TCMRJ É 
APRESENTADA NO 
MATO GROSSO

R econhecido como referência em 
controle na área de Educação, o 
Programa de Visitas às Escolas 
do TCMRJ foi apresentado no 
dia 04 de setembro, durante o 

1º Laboratório de Boas Práticas de Controle 
Externo, após criteriosa seleção feita pela 
Atricon. O evento foi realizado em Cuiabá, na 
sede do Tribunal de Contas do Estado do Mato 
Grosso. 

O inspetor geral da 3ª IGE, Marcus Vinícius 
Pinto da Silva, aproveitou para anunciar 
novidades, como o Projeto Aluno-Cidadão, 
que envolve o incentivo ao controle social 
entre jovens representantes de escolas sele-
cionadas da rede municipal de ensino. ■ 
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RUMO ÀS METAS DE 2019

F oi dada a largada 
para a execução 
das metas estra-
tégicas aprovadas 
para 2019, durante 

a reunião convocada pelo 
Núcleo de Gestão e Plane-
jamento (NPG), no dia 17 de 
dezembro, no auditório do 
TCMRJ. O encontro reuniu os 
coordenadores das dez metas 
definidas na Deliberação nº 
265, de 6 de novembro último, 
que visam ao aprimoramento 
dos instrumentos de controle, 
racionalização dos processos 
de trabalho, aperfeiçoamento 
da comunicação interna e 
externa, entre outras melho-
rias contínuas previstas pelo 
planejamento estratégico do 
TCMRJ.

O  c o o r d e n a d o r  d o  N P G , 
Carlos Augusto Werneck, 
apresentou as providências 
a  serem tomadas,  como 
organização das equipes e os 
procedimentos para os regis-
tros eletrônicos das etapas à 
medida que forem realizadas.

Confira ao lado as metas 
de 2019 e seus respectivos 
coordenadores.
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META 1 EVOLUÇÃO E APRIMORAMENTO DO PORTAL e-TCMRJ, DO 
SISTEMA DE PROCESSO E DOCUMENTO ELETRÔNICO (eTCM) 
Coordenador: Renato Triani Guerra (ASI)

META 2 INCREMENTAR AS AÇÕES DE CONTROLE SOCIAL 
Coordenador: Cláudio Sancho Mônica (NPG)

META 3 INCREMENTAR AS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
Coordenadora: Maria da Graça Paes Leme Saldanha (DIP)

META 4 IMPLANTAR SISTEMA DE APOSENTADORIAS 
Coordenador: Harley Menezes Moraes (5ª IGE)

META 5 INTEGRAR SISTEMAS INTERNOS AO E-SOCIAL 
Coordenador: Ivonildo Povoa Venerotti Guimarães (SGA)

META 6 ESTRUTURAR O PORTAL DO SERVIDOR 
Coordenadora: Ana Paula de Oliveira L. de Mattos (DGP)

META 7 APERFEIÇOAR A GESTÃO DO PLANO ANUAL DE 
FISCALIZAÇÃO (PAF) E PADRONIZAR A DOCUMENTAÇÃO DE 
AUDITORIAS 
Coordenador: Jairo Saldanha Rimes (SGCE)

META 8 REVISAR A DELIBERAÇÃO QUE TRATA DA REMESSA 
DE DOCUMENTOS E CRIAR MODELOS DE INSTRUÇÕES 
PROCESSUAIS REFERENTES À ANÁLISE DE CONTRATOS 
Coordenador: Marcio Sérgio Fernandes (SGCE)

META 9 CRIAR PAINEL DE MONITORAMENTO DO ENVIO DE 
CONTRATOS AO TCMRJ 
Coordenador: Fabio Pellizzaro Centurione Scotto (SGCE)

META 10 UNIFORMIZAR ENTENDIMENTOS DE TEMAS RELEVANTES NO 
ÂMBITO DA SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO 
Coordenadora: Laila Rainho de Oliveira (SGCE)

META 11 REDUZIR O PRAZO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS 
ATÉ A DECISÃO DEFINITIVA 
Coordenador: Felipe Galvão Puccioni (GCS-7)
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TCMRJ E COPPETEC:  
JUNTOS PELA QUALIDADE 
DOS PAVIMENTOS

A parceria firmada 
entre o TCMRJ e 
a Coppetec/UFRJ 
foi às ruas pela 
primeira vez na 

manhã do dia 18 de dezembro. 
Na auditoria, foram extraídas 
amostras de asfalto com cerca 
de 40 cm de altura, que serão 
analisadas em laboratório para 
atestar a qualidade do material. A 
extração foi realizada em quatro 
pontos predeterminados entre os 
quilômetros 9 e 10 da Av. Brasil, 
parte integrante da implantação 
do Transbrasil - corredor exclu-
sivo do BRT. 

O convênio, formalizado em 
setembro do ano passado com a 
fundação criada pela UFRJ para 
o desenvolvimento de projetos, 
pesquisas e estudos tecnológicos, 
consiste em avaliar a qualidade 
dos asfaltos cariocas utilizando 
um veículo próprio da fundação, 
que coleta amostras de pavimen-
tos ao longo de importantes vias. 

A iniciativa faz parte do Programa 
Qualidade nas Obras - Auditoria 
de Pavimentos, idealizado pela 
inspetoria especializada em 
fiscalização de obras públicas 
do TCMRJ, visa a aferir alguns 

aspectos de qualidade dos ser-
viços prestados e dos materiais 
empregados, verificando assim, a 
satisfação dos critérios de projeto 
e, consequentemente, avaliando 
o desempenho frente à vida útil 
esperada.

Participaram do trabalho os 
auditores de controle externo 
Ivo Hochleitner, José Renato Oli-
veira, a inspetora-geral Simone 
Azevedo, além dos professores 
e pesquisadores da COPPE/UFRJ 
Thiago Aragão e Marcos Antonio 
Fritzen. ■
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NOVO HORÁRIO  
DAS SESSÕES DO TCMRJ

O horário das sessões do TCMRJ mudou. A partir do 
dia 31 de outubro, as sessões plenárias passaram 
a ser realizadas às terças e quintas-feiras, a partir 
das 11 horas da manhã. As sessões das Câmaras, por 
sua vez, acontecem às quintas-feiras, logo após o 

encerramento da plenária.

A Deliberação nº 263, de 15 de outubro de 2018, alterou o artigo 81 do 
Regimento Interno, que já vigora nos seguintes termos:

“O Plenário reunir-se-á em sessão 
ordinária às terças-feiras e quintas-feiras, 

às 11:00 (onze) horas, se não houver designação 
especial em contrário, e se encerrará com o 
esgotamento da pauta ou a verificação da falta 
de quórum”.

O TCMRJ acaba de lançar cinco 
n o v a s  c a r t i l h a s ,  a b o r d a n d o 
assuntos técnicos relativos ao 
controle externo, informando ao 
público geral e, principalmente, 
servindo de apoio ao corpo téc-
nico do Tribunal e seus jurisdi-
cionados. ■

PUBLICADAS  
CINCO NOVAS 
CARTILHAS  
DO TCMRJ

• Manual de Auditoria Governamental

• Acompanhamento de Contratos de Parcerias  
Público-Privadas no Município do Rio de Janeiro

• Controle Concomitante de Licitações de Obras Públicas por  
parte do TCMRJ

• Acompanhamento de Obras Públicas no Município do Rio de Janeiro

• Programa de Visitas às Escolas

AS NOVAS CARTILHAS JÁ PODEM SER BAIXADAS NO NOSSO SITE.



RELATORES SÃO SORTEADOS 
PARA OS RESPECTIVOS LOTES 
DE JURISDICIONADOS

1º LOTE IVAN MOREIRA DOS 
SANTOS

CVL Secretaria Municipal 
da Casa Civil

CDURP

Companhia de 
Desenvolvimento 
Urbano da Região do 
Porto do RJ

COQUALI 
Comissão de 
Qualificação de 
Organizações Sociais

COMLURB Empresa Olímpica 
Municipal

EOM Empresa Municipal de 
Artes Gráficas

IMPRENSA 
DA CIDADE 

Empresa Municipal de 
Artes Gráficas

IPP 
Instituto Municipal 
de Urbanismo Pereira 
Passos

PREVIRIO 
Instituto de Previdên-
cia e Assistência do 
Município do RJ

PROCON-
Carioca 

Instituto Municipal de 
Proteção e Defesa do 
Consumidor

RIOCENTRO/
RIOEVENTOS 

Empresa de Turismo 
do Município do Rio de 
Janeiro S/A

RIOTUR 
Empresa de Turismo 
do Município do Rio de 
Janeiro S/A

RIOZOO 
Fundação Jardim 
Zoológico da Cidade 
Rio de Janeiro

GBP Gabinete do Prefeito

SMRI  
Secretaria Municipal 
de Relações 
Institucionais

2º LOTE FELIPE GALVÃO 
PUCCIONI

SMS Secretaria Municipal 
de Saúde

FMS Fundo Municipal Saúde

RIOSAÚDE
Empresa Pública 
de Saúde do Rio de 
Janeiro S/A

3º LOTE JOSÉ DE MORAES 
CORREIA NETO

SECONSERMA
Secretaria Municipal 
de Conservação e Meio 
Ambiente

FPJ Fundação Parques e 
Jardins

RIO-ÁGUAS
Fundação Instituto das 
Águas do Município do 
Rio de Janeiro

RIOLUZ
Companhia Municipal 
de Energia e 
Iluminação

SMIH
Secretaria Municipal 
de Infraestrutura e 
Habitação

GEO-RIO Fundação Instituto de 
Geotécnica do RJ

RIOCOP
Companhia Municipal 
Conservação e Obras 
Públicas

RIOURBE Empresa Municipal de 
Urbanização

SMU Secretaria Municipal 
de Urbanismo

IRPH
Instituto Rio 
Patrimônio da 
Humanidade

4º LOTE ANTONIO CARLOS F. 
DE MORAES

SMC Secretaria Municipal 
de Cultura

F-ARTES Fundação Cidade das 
Artes

PLANETÁRIO
Fundação Planetário 
da Cidade do Rio de 
Janeiro

RIOFILME Empresa Distribuidora 
de Filmes S/A

SME Secretaria Municipal 
de Educação

MULTIRIO Empresa Municipal de 
Multimeios Ltda.

NA MANHÃ DE 13 DE DEZEMBRO, O PLENÁRIO DO 

TCMRJ REALIZOU O SORTEIO DOS CONSELHEIROS 

QUE SERÃO INCUMBIDOS DE RELATAR CADA LOTE DE 

JURISDICIONADOS. A CONFIGURAÇÃO SERÁ VÁLIDA 

PARA O BIÊNIO 2019-2020:

5º LOTE LUIZ ANTONIO 
CHRISPIM GUARANÁ

CGM Controladoria-Geral 
do Município

PGM Procuradoria-Geral do 
Município

SMASDH
Secretaria Municipal 
de Assistência Social e 
Direitos Humanos 

SMF Secretaria Municipal 
de Fazenda

FJG Fundação João Goulart

IPLANRIO Empresa Municipal de 
Informática S/A.

RIO SECURI-
TIZAÇÃO

Companhia Carioca de 
Securitização S.A.

6º LOTE NESTOR GUIMARÃES 
M. DA ROCHA

SEOP  Secretaria Municipal 
de Ordem Pública

GM-RIO Guarda Municipal do 
Rio de Janeiro

SMDEI
Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento, 
Emprego e Inovação

SMTR Secretaria Municipal 
de Transportes

CET-RIO 
Companhia de 
Engenharia de 
Tráfego
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THIERS MONTEBELLO E OS 
BASTIDORES DA ASSEMBLEIA 
CONSTITUINTE

O presidente Thiers 
Montebello parti-
cipou como pales-
trante no evento 
organizado pela 

Procuradoria Geral do Município, 
no último dia 27 de novembro, 
para comemorar os 30 anos da 
Constituição da República. Ao 
seu lado, estiveram o procurador 
do Município, Rodrigo Brandão, 
e o senador Bernardo Cabral, 
que relembrou os bastidores da 
Assembleia Constituinte, na qual 
atuou como relator.

Na ocasião, foi revelada a carta 
que Bernardo Cabral endereçou 
aos seus colegas da Constituinte, 
ao término da Carta Maior de 
1988: 

“O homem é um Deus quando sonha...  
E um mendigo quando pensa”

Sr. Presidente, 
Srs. Constituintes,

A caminhada, ao longo destes 19 meses 
– árdua, em certas horas; tormentosa, 
às vezes; dramática, em circunstâncias 
inesquecíveis, mas, é forçoso declarar, 
sempre palmilhada em a independência 
que caracterizou esta Assembleia Nacio-
nal Constituinte - chega, hoje, aos seus 
derradeiros instantes.

Por essa razão, não posso, não quero, 
nem devo silenciar. A minha função de 
Relator – quando dela me desincumbo, em 
definitivo – impõe que faça em especial 
agradecimento a todos os eminentes 
Colegas Constituintes, sem exceção – 
líderes e liderados – pela compreensão, 
colaboração, estímulo e incentivo que a 
mim sempre deram.

Não fora isso e não me teria sido possível 
chegar ao final do honroso cometimento 
que, um dia, Deus me colocou sobre os 
ombros.

Insultado, ofendido, injuriado, difa-
mado, caluniado, não me omiti, não 
desertei, já que de forma obstinada, 
sabia que o objetivo maior era dar a 
minha contribuição para que o país 
possa sair da excepcionalidade insti-
tucional - que o marcou no passado – 
para o reordenamento constitucional, 
que o espera no presente.

Do sofrimento de ontem – lazer 
perdido, cicatrizes na alma – posso 
registrar o profundo contentamento 
de hoje, a comprovar que os homens 

não valem pelo privilégio da fortuna de 
que desfrutam ou do poder que, eventual-
mente, conseguem empalmar, mas pelo 
que produzem em prol da coletividade.

Assim, permitam-me os Colegas Consti-
tuintes que, aos agradecimentos que lhes 
endereço, possa eu ajuntar os mais sen-
sibilizados aos meus estimados Relatores 
Adjuntos, Senador José Fogaça, Deputado 
Antonio Carlos Konder Reis e Deputado 
Adolfo Oliveira,  quais (ilegível) tanta 
ajuda me deram e sem a qual não seria 
possível a conclusão da minha tarefa.

Por (ilegível), a todos os integrantes da 
Mesa Diretora da Assembleia Nacional 
Constituinte, e, em particular, a Vossa 
Excelência, Senhor Presidente Ulysses 
Guimarães, estadista que merece a (ile-
gível) de Bayard – “sans peur et sans 
reproche” – e que conseguiu fincar no 
mais alto do topo da cidadania a bandeira 
da independência parlamentar.

Um dia, Presidente Ulysses Guimarães, 
quando a história desta Constituinte for 
escrita sem as ardências circunstanciais, 
o nome de Vossa Excelência haverá de 
emergir como o homem que soube reunir 
altivez sem arrogância, independência 
com dignidade, lealdade com afeto e 
bravura sem bravata.

Concluo, pois, eminentes Colegas Cons-
tituintes. E o faço valendo-me do poeta 
Fernando Pessoa:

“Da obra é minha a parte feita 
O por fazer é só com Deus”

Muito obrigado, 

Bernardo Cabral ■
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“O homem é um Deus 
quando sonha...  
E um mendigo quando 
pensa” (Bernardo Cabral)



PARCERIA 
UNE TCMRJ E 
OBSERVATÓRIO 
SOCIAL

A auditora do TCMRJ, Melissa Corrêa de 
Moraes, em ação, no dia 1° de novembro, 
capacitando os voluntários do Observató-
rio Social do Rio de Janeiro sobre noções 
básicas de licitações e orçamento público. 

O Tribunal de Contas carioca tem sido parceiro desde 
o início das atividades da organização, estimulando o 
controle social dos gastos públicos da Cidade. ■

O T C M R J  r e c e b e u 
mais uma vez o 
P r o j e t o  C i d a d e 
Constitucional, na 
edição de novem-

bro de 2018. Inspirada na ideia do 
professor Marcelo Nerling (USP), 
a iniciativa leva o público univer-
sitário a órgãos públicos, com o 
objetivo de disseminar de forma 

lúdica o conhecimento sobre a 
administração pública. Durante 
as visitas, alunos e professores 
puderam testemunhar na prática 
e em tempo real um pouco do 
trabalho das instituições selecio-
nadas para o roteiro.

A visita ao TCMRJ encerrou o 
último dia desta edição do Cidade 
Constitucional. Em palestra no 
auditório, a técnica da Secreta-
ria Geral de Controle Externo, 
Daniela Constâncio, apresentou 
ao público a função de controle, as 
atribuições das cortes de contas e, 
em particular, do TCMRJ, ressal-
tando a importância do controle 
social integrado ao controle 
externo. Na sequência, os audi-
tores Bruno Volaro e Felipe Bessa, 
da inspetoria especializada na 
área de Educação (3ª IGE) falaram 
do Programa de Visitas às Esco-
las e do Projeto Aluno Cidadão, 

iniciativa pioneira que incentiva 
a fiscalização pelos alunos dentro 
de suas próprias escolas, e que 
ilustra essa parceria entre as dife-
rentes formas de controle.

Nos dois dias de realização do 
evento, foram visitadas institui-
ções de âmbito federal, estadual e 
municipal, entre elas a Secretaria 
de Estado de Fazenda do Rio de 
Janeiro, a Receita Federal, o 
Ministério da Transparência, a 
Controladoria-Geral da União, 
a  P r o c u r a d o r i a  d a  F a z e n d a 
Nacional, o Tribunal de Contas 
do Estado do Rio de Janeiro e o 
Tribunal de Contas do Município 
do Rio de Janeiro.

O TCMRJ, que vem empreendendo 
esforços para o fomento do con-
trole social, entende que a pos-
sibilidade de enxergar além dos 
muros da universidade enriquece 
o aprendizado e a cidadania. ■

CIDADE CONSTITUCIONAL: 
RIO DE JANEIRO, PRIMEIRA CAPITAL DA REPÚBLICA
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CURSO SOBRE O NOVO CPC 
TEM MAIS INTERESSADOS QUE 
O PREVISTO

SERVIDORES TÊM AULAS SOBRE 
FORMAÇÃO DE PREÇO 

Teve início, em 02 de agosto, a primeira turma do curso sobre o Novo 
Código de Processo Civil, promovido pelo CAT e ministrado pelo 
professor Diogo Rezende de Almeida, doutor em Direito Processual pela 
Fundação Getúlio Vargas. Na programação, princípios, pressupostos, 
atos e competências processuais, métodos de solução de conflitos e 
outros tópicos, apresentados ou divididos em 12 encontros semanais, 
com três horas de duração. 

Previsto para um público-alvo específico de 51 servidores, o curso obteve 
a demanda de mais 32 interessados. Por isso, foi aberta mais uma turma. 
A realização do curso tem relação com uma das etapas da meta estratégica 
que prevê o aprimoramento do sistema de jurisprudência do TCMRJ. ■

Nos dias 15 e 16 de outubro, foi realizado o Curso de 
Formação de Preços na Contratação Pública para os 
servidores do TCMRJ, promovido pelo CAT e minis-
trado pelos professores Eduardo Guimarães e Paulo 
Inácio, do TCE-RJ. Isso foi possível graças ao convênio 
de Cooperação Educacional, Técnica e Científica assi-
nado entre esta Corte de Contas e o Tribunal de Contas 
do Estado do Rio de Janeiro, por meio da sua Escola 
de Contas. O assunto em contexto foi de profunda 
contribuição para o trabalho que é desenvolvido nesta 
Casa, tanto na prática de sua própria administração, 
quanto na atuação do controle externo. 

“A pesquisa de preço de um bem ou serviço que é 
adquirido pela Administração deve ser feita corre-
tamente, de acordo com a legislação vigente e com 
economicidade, pois nem sempre o menor preço 
praticado pelo mercado vai ser o melhor para o órgão, 
havendo fatores que não devem ser dispensados na 
sua escolha, como a sua qualidade”, conta a auditora 
Carina Lyra, uma das participantes do curso.

Foram apresentados os métodos, a normatização e 
as boas práticas recentes utilizadas pelas instituições 

públicas, proporcionando ao controle externo uma 
visão mais ampla desse processo. Também foram 
expostos os diversos instrumentos utilizados para 
encontrar o preço ideal do objeto a ser contratado, 
como: a pesquisa por meio do  painel  de preços 
do governo federal; as contratações similares de 
outros entes públicos; a pesquisa publicada em mídia 
especializada; os sítios eletrônicos especializados ou 
de domínio amplo; e a pesquisa com fornecedores, 
auxiliando a análise da economicidade dos bens e 
serviços adquiridos por meio das licitações ou con-
tratações diretas realizadas pelos entes fiscalizados. 

“ Na identificação de fragilidades 
na composição de preços 

praticados nessas contratações, o TCMRJ 
pode orientar e recomendar melhorias 
ao órgão, a fim de propiciar uma maior 
efetividade e qualidade do gasto público, 
contribuindo para o aprimoramento da 
gestão pública”, concluiu Carina Lyra. 
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1º DE OUTUBRO DE 2018
Delegada Ana Paula Costa, da Delegacia 
Fazendária, tendo, ao lado, o chefe da 
Segurança Institucional do TCMRJ, José 
Renato Torres do Nascimento, e o secretário 
geral da Presidência, Sérgio Aranha (à direita).

21 DE NOVEBRO DE 2018
Juan Jose Fernandez Ansola, consultor do 
Banco Mundial, e a economista Sol Garson, ao 
lado de Carlos Augusto Werneck (à esquerda) 
e Cláudio Sancho Monica, coordenadores do 
Núcleo de Planejamento e Gestão do TCMRJ.

VISITAS AO TCMRJ



RESENHA DE THAÍS 
PIMENTA FERREIRA DA 
CRUZ (SAJ)

A presente  obra,  já  em sua 
segunda tiragem, brinda-nos, 
diante do conflituoso cenário 
jurídico e político atual, com a 
discussão acerca do Poder Judi-
ciário, em especial o Supremo 
Tribunal Federal, ser detentor, de 
forma estável e inquestionada, da 
“última palavra” na interpretação 
da Constituição, de modo a evi-
denciar uma supremacia judicial, 
endossada pela cultura jurídica 
brasileira e criticada pelo autor, 
que apresenta, em alternativa, a 
doutrina dos diálogos constitu-
cionais entre os poderes. 

Segundo o autor, é flagrante o 
risco de o Judiciário, a pretexto de 
interpretar a Constituição, atuar 
como substituto do poder cons-
tituinte, posto que legitima toda 
e qualquer decisão do STF, inde-
pendentemente de seu teor, pelo 
fato de ter origem no Supremo, em 
razão de supostamente veicular a 
vontade autêntica do constituinte.

Vale esclarecer que, nas palavras 
do autor, a pluralidade interpre-
tativa não conduz necessaria-
mente à anarquia institucional, 

SUPREMACIA JUDICIAL 
VERSUS DIÁLOGOS 
CONSTITUCIONAIS: 
A QUEM CABE A ÚLTIMA PALAVRA  
SOBRE O SENTIDO DA CONSTITUIÇÃO?

mas a um modelo decisório 
potencialmente mais inclusivo e 
deliberativo do que a atribuição da 
“última palavra” sobre a Cons-
tituição a qualquer autoridade, 
por mais confiável que seja ela, de 
modo a deixar claro que os Pode-
res Legislativo e Judiciário devem 
ter a “última palavra” no âmbito 
específico de suas atribuições .

Ao analisar a supre-
macia judicial, o autor 
entende que não se 
pode considerá-la 
como uma dedução 
lógica da supremacia 
da Constituição, nem 
que ela se afigure pre-
sente de forma está-
vel desde a implan-
tação do controle de 
constitucionalidade. 
A crítica que o autor 
levanta diz respeito 
à premissa de que o 
Judiciário tem auto-
ridade para dizer a 
palavra final sobre 
o sentido da Consti-
tuição, inclusive para 
o futuro, e que tal 
autoridade seja um 
corolário natural do 
constitucionalismo. 

Destaca o autor que o “segredinho 
sujo” da supremacia judicial é 
o fato de não haver nenhuma 
garantia a priori de que a inter-
pretação do Judiciário será mais 
benéfica aos direitos humanos do 
que a levada a cabo pelo legislador 
e, assim sendo, tentativas de legi-
timação ex ante de interpretações 
judiciais da Constituição, por 
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revelarem a “vontade autêntica” 
do poder constituinte do povo, são 
bastante frágeis.

Também ressalta que a crítica 
à supremacia judicial não deve 
obscurecer a notável importância 
do controle de constitucionali-
dade para proteção dos direitos 
de minorias, e, nessa esfera, o 
ativismo judicial revela a atuação 
contramajoritária que se espera 
de uma Suprema Corte em uma 
d e m o c r a c i a  c o n s t i t u c i o n a l 
bem-ordenada.

Dada a abrangência dos conflitos 
tratados pelas constituições con-
temporâneas e pelas supremas 
cortes (em especial a brasileira), 
na visão do autor, não parece 
crível sustentar que a interpreta-
ção da Constituição seja apenas 
relativa ao Direito, vale dizer, uma 
atividade exclusiva dos juristas. 
Ao revés, apresenta como nítida a 
importância da política, das ins-
tituições políticas e da sociedade 
civil organizada na construção 
de respostas para a solução de 
problemas constitucionais com-
plexos, posto que a supremacia 
judicial se incompatibiliza com 
um conceito deliberativo de 
democracia.

A doutrina dos diálogos cons-
titucionais postula pelo fim do 
monopólio dos juízes na inter-
pretação da Constituição, de 
modo a considerar que o Texto 
Fundamental pode e deve ser lido 
e interpretado diretamente pelo 
povo, e, portanto, distingue a 
supremacia do texto da suprema-
cia dos seus “intérpretes oficiais”. 
Nessa premissa, o autor entende 
que um modelo dialógico arti-
cula de forma mais proveitosa o 
autogoverno do povo e os direitos 

fundamentais do que os modelos 
de supremacia.

Enfatiza ainda a inevitabilidade 
das interações entre os “poderes” 
na definição do sentido da Cons-
tituição, sendo certo que existem 
mais do que critérios jurídicos de 
interpretação – e sua autorres-
trição como fonte limitadora dos 
juízes nesta seara –, e que não 
cabe ao Judiciário a última pala-
vra sobre o sentido de qualquer 
norma constitucional, especial-
mente quando fizer referência a 
implicações futuras.

Por fim, elucida que todos os 
agentes e instituições públicas 
são falíveis e um modelo de freios 
e contrapesos é o mais adequado 
para a construção do sentido 
futuro da Constituição, de modo 
a não fomentar os modelos de 
supremacia (judicial ou parla-
mentar) e o estímulo de posturas 
idiossincráticas que acabam por 
confundir o que é a Constitui-
ção com o que o seu intérprete 
supremo quer que ela seja.

Insta salientar que a abordagem 
adotada, de fácil compreensão 
e densa base teórica e meto-
dológica, é resultado da vasta 
experiência profissional do autor, 
fruto não só da advocacia, em que 
atua como procurador do municí-
pio do Rio de Janeiro e advogado, 
mas, igualmente, das salas de 
aulas, como professor-adjunto da 
conceituada UERJ, bem como Pro-
fessor da Pós-Graduação da FGV e 
do CEAP. O autor, doutor e mestre 
em Direito Público, se aproxima 
da contemporânea realidade 
na qual se insere a sociedade 
brasileira, transmitindo-nos de 
maneira fluida e assertiva os seus 
conhecimentos. ■
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“ Me dirijo a Ud. Com el objeto de agradecerle la 
gentileza de haber enviado la revista TCMRJ em 

su Edicion 70, la estética del diseño del ejemplar remitido, 
la beleza y nitidez de sus fotografias, son uma conjunción 
perfecta para que lectura sea um deleite.

Sin otro particular hago propicia la oportunidad para 
saludarlo com mi mayor consideración.

DRª MYRIAN E. RADRIZANI
Tribunal de Contas de Província de FORMOSA - Argentina

“ Com o prazer em cumpri-
mentá-lo, agradeço o envio 

da Revista do TCMRJ/ Setembro 2018, 
uma publicação informativa, bem 
diagramada e importante para todos 
nós, homens públicos de todos os 
poderes, quer estejamos na esfera 
municipal, estadual ou federal.

O exemplar traz como matéria princi-
pal de capa a transparência do sistema 
de gestão da saúde pública municipal 
– Sisreg – e, a fim de zelar pela boa 
gestão da administração pública, o 
TCMRJ determinou que a Prefeitura 
do RJ adote uma série de providências 
para corrigir impropriedades nesse 
sistema.

Os apontamentos a serem corrigidos 
que foram verificados por esse Tribu-
nal coincide com a nossa experiência 
em atendimento público realizado em 
nosso gabinete parlamentar, onde 
a população vem diariamente pedir 
socorro aos seus representantes eleitos.

Podemos dizer, sem medo de errar, 
que 75% de nossos atendimentos são 
reclamações sobre a saúde pública de 
todo o nosso Estado.

Diante disso, parabenizo o TCMRJ 
pela prorrogativa no cumprimento 
constitucional de suas obrigações, 
aprimorando a gestão pública por 
meio de orientação e controle, em 
benefício da sociedade.

Destacado este protagonismo insti-
tucional, quero parabenizá-lo pela 
sua honrosa gestão, apresentando à 
Vossa Excelência meus protestos de 
estima e distinta consideração.

DEPUTADO SAMUEL 
MALAFAIA
Membro da Mesa Diretora da ALERJ

“ Acabo de receber a Revista TCMRJ. Mais que 
qualidade, as numerosas páginas refletem um 

trabalho profícuo; espelham um compromisso indis-
sociável com a efetividade. Confirmam a opção pelo 
fortalecimento, que o conjunto do Sistema Tribunais 
de Contas abraça, assim como enlaça a cidadania, razão 
precípua da sua existência. Ao aproximarmos as próprias 
ações, reafirmamos convicção na democracia.

Receba as minhas saudações, com votos de parabéns!

FÁBIO TÚLIO FILGUEIRAS NOGUEIRA
Presidente da ATRICON

“ Acuso recebimento da Revista do Tribunal de 
Contas do Município do Rio de Janeiro, n. 70. 

Agradecendo a gentileza, apresento cumprimentos 
a V. Ex.ª, bem como a toda equipe responsável pela 
publicação que nos mostra um pouco do trabalho rea-
lizado por esta Corte de Contas, especialmente nestes 
momentos de dificuldades econômico-financeiras pelos 
quais passamos e nos quais os Tribunais realmente 
têm oportunidades de demonstrar suas importâncias, 
incentivando a correta aplicação dos recursos públicos e 
promovendo o incremento da transparência dos atos de 
forma a construir a plena cidadania, com a erradicação 
da corrupção e das más políticas que ainda grassam em 
algumas administrações.

Receba meus cumprimentos.

CONSELHEIRO WANDERLEY ÁVILA
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

CARTAS AO TCMRJ
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CARTA DE
SERVIÇOS
INFORMAÇÃO A 
UM SÓ CLIQUE

O documento reúne todos 
os serviços oferecidos pelo 
Tribunal, informando os 
canais, requisitos, prazos e 
horários para cada tipo de 
atendimento.

O TCMRJ convida o cidadão 
a participar do controle da 
gestão pública em benefício 
da sociedade carioca. 

Confira no nosso site

TCMRJ
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BOLETIM 
JURISPRUDENCIAL 
TEM SEGUNDA EDIÇÃO

“Editais de licitação devem 
estabelecer cota de até 25% do 
objeto para contratação de 
microempresas e empresas 
de pequeno porte, mesmo no 
caso de pregões eletrônicos 
realizados por meio de sistema 
de registro de preço.” 

Este é um dos destaques do 
Boletim Jurisprudencial nº 2, 
contendo as decisões mais 
relevantes do TCMRJ. 
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