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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

O

s “Tempos Modernos” dos anos 1930 – mar-

importância de não se negligenciar a proteção dos

cados pela mudança do modo de produção

dados.

artesanal para o industrial, baseado na divisão e especialização do trabalho na linha de
montagem das fábricas, retratado com tanta
genialidade no clássico filme de Charles Cha-

plin – estão para lá de obsoletos. Agora pertencem
à História do século XX, e nos servem à reflexão de
como o progresso caminha a passos largos, voa até,
e nos leva da modernidade à pós-modernidade num
piscar de olhos.

Não à toa, na esteira do avanço tecnológico surgiu a
necessidade de elaboração de um arcabouço legal a
amparar e proteger direitos. No Brasil, a Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais, minuciosamente tratada
pela atual edição da Revista do TCMRJ, entrará em
vigor a partir de agosto de 2020, impactando empresas privadas e instituições públicas quanto aos novos
parâmetros legais de utilização e proteção aos dados
pessoais, garantindo maior controle e transparência

No limiar do ano de 2020, leio uma notícia sobre

nas atividades de processamento de informações de

a utilização de algoritmos pelo setor público para

pessoas físicas.

a prestação de serviços de assistência social. Não,
infelizmente a novidade não se dá no Brasil, mas na
Holanda, em Amsterdã, cuja prefeitura conta, entre
muitos outros, com um programa de prevenção
de violência doméstica contra crianças baseado na
consulta e cruzamento de dados e de informações
de até seis instituições públicas. E não para por aí. A
partir da análise de informações e com a inteligência
artificial, a prefeitura atua também para evitar a
evasão escolar e reduzir a desigualdade social.
São inúmeras as iniciativas da prefeitura da capital
holandesa tendo como ponto de partida o recurso
do big data, mas destacarei apenas outro exemplo.
Para proteger o cidadão, bancos e poder público
estão integrados. Se um morador deixa de pagar uma
prestação da casa por mais de três meses, o setor de
assistência social é imediatamente avisado para que
o governo preste auxílio à família, evitando assim o
seu despejo.
Em que pesem todos os benefícios trazidos pela
tecnologia, há sempre o temor de que a utilização
desses recursos ultrapasse os limites da ética, usurpando privacidades e vendendo informações. Como
contraponto, a matéria jornalística lembra, ainda,
que, em 1940, Amsterdã contava com um cadastro
de seus moradores. Com a invasão da cidade pelas
tropas nazistas, foi fácil identificar os judeus. Daí a

Os tribunais de contas se preparam para enfrentar
mais esse desafio, o de garantir a transparência e o
acesso à informação no que tange aos atos da administração pública, e, ao mesmo tempo, assegurar a
proteção aos dados pessoais e às informações aos
quais têm acesso por força de suas competências
constitucionais.
Thiers Montebello
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TRIBUNAIS
DE CONTAS
SE PREPARAM
PARA A LGPD
POR MARIA SALDANHA
JORNALISTA E EDITORA DA
REVISTA DO TCMRJ

A partir de agosto de 2020,
a Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais entra em
vigor, impactando 10 entre
10 empresas privadas e

R E V I S TA TC M R J
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instituições públicas. Tribunais

6

P

ergunto à Alexa o que é LGPD e ela, prontamente, reponde: “A Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais é a legislação brasileira que
determina como os dados dos cidadãos podem
ser coletados e tratados e prevê punições para
transgressões. O trâmite no Congresso Nacional

do Brasil teve duração de dois anos, duas consultas
públicas e mais de 2 mil e 500 contribuições de atores
nacionais e internacionais, de todos os setores, em

de Contas, cujo maior ativo

inúmeros eventos.”

são informações, se preparam

Na sequência, peço que ela explique o que é política de

para a nova lei.

privacidade. Ela não titubeia:
“Privacidade é o direito à reserva de informações
pessoais e da própria vida pessoal; ´the right to be

M AT É R I A D E C A PA

let alone´, segundo o jurista norte-americano Louis

Alexa é uma assistente virtual inteligente, desenvol-

Brandeis, que foi provavelmente o primeiro a formu-

vida pela subsidiária da Amazon.com. Os aparelhos

lar o conceito de direito à privacidade, juntamente

possuem capacidade de interagir por voz para exe-

com Samuel Warren. Brandeis inspirou-se na obra

cutar diversas tarefas, como tocar música, fazer lista

do filósofo Ralph Waldo Emerson, que propunha a

de tarefas, configurar alarmes, prover informações

solidão como critério e fonte de liberdade.”

sobre tráfego, temperatura, entre outras, além de

Eu insisto: “Alexa, qual é a política de privacidade da
Amazon?” Ela me diz:
“Hmm... não tenho certeza.”

enviada à nuvem da Amazon, onde são processadas
todas as nossas solicitações e é através delas que
engenheiros da corporação se encarregam de aprimorar continuamente a inteligência artificial do
equipamento. Não à toa, os chamados smart speakers
são alvo de uma série de críticas ligadas a questões de

Nº73

“Humm... não sei nada sobre isso.”

tados. Quando falamos com Alexa, essa gravação é

•

privacidade?”. Ela me fala:

controlar sistemas domésticos que estejam conec-

R E V I S TA TC M R J

Então, eu questiono: “Alexa, qual é a sua política de
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privacidade e segurança dos dados pessoais que são

biométricos, como reconhecimento facial, para poder

captados dentro das nossas casas.

entrar. A partir de agosto de 2020, quando a Lei Geral

Com a LGPD entrando em vigor a partir de 16 de
agosto de 2020, seria adequado que Alexa fosse capaz
de responder de forma transparente às duas últimas
perguntas, evitando que seu usuário tenha que ler as
intermináveis linhas da política de privacidade da
Amazon, no site ou no aplicativo. Mas, não só Alexa
terá que se adaptar à nova lei.
Imagine uma situação como esta: na portaria de um
condomínio, onde, por medida de segurança, um
visitante precisa informar seus dados, incluindo

de Proteção de Dados entrar em vigor, esse mesmo
visitante terá o direito de exigir regras de proteção das
informações que prestou. Se o condomínio não tiver
uma política de tratamento de dados, pode sofrer as
sanções previstas pela lei. Fica o impasse: se ele não
informa seus dados, não entra; se o condomínio não
estiver em conformidade com a LGPD, é punido.
A pequena hipótese ilustra um pouco o impacto que
a LGPD criará em 10 entre 10 empresas privadas
e instituições públicas, estabelecendo uma nova

12 PONTOS PRINCIPAIS SOBRE A LGPD
ESCOPO DE
APLICAÇÃO
Afeta qualquer atividade
que envolva utilização de
dados pessoais, incluindo
o tratamento pela
internet, de consumidores,
empregados, entre outros.

R E V I S TA TC M R J
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AUTORIZAÇÃO PARA
O TRATAMENTO DE
DADOS

8

O consentimento será uma
das possibilidades que
legitimarão o tratamento
de dados pessoais.

PRINCÍPIOS DE
PROTEÇÃO DE
DADOS

DIREITOS DOS
TITULARES DE
DADOS

Introduzidos 10
princípios da proteção
de dados, incluindo-se o
de demonstrar medidas
adotadas para cumprir a
lei (prestação de contas).

Titulares dos dados
terão amplos direitos:
informação, acesso,
retificação, cancelamento,
oposição, portabilidade,
entre outros.

AUTORIDADE
NACIONAL DE
PROTEÇÃO DE
DADOS

MAPEAMENTO DO
TRATAMENTO DE
DADOS

Responsável por garantir o
cumprimento da lei.

Atividades de tratamento
de dados devem ser
registradas em relatório.

de Proteção de Dados, cujo conselho diretor ainda

maior controle e transparência nas atividades de

não tinha sido composto até o fechamento desta

processamento de informações de pessoas físicas.

edição. Espera-se da ANPD orientação em relação ao
processo de conformidade e aplicação da lei.

Dados da União Europeia, de 2015, a norma brasileira

E os tribunais de contas no meio disto tudo? Tendo

vem gerando intensos debates. A menos de um ano

dados, inclusive pessoais, como seu maior ativo, os

para começar a valer, menos de 30% das empresas

TCs serão amplamente impactados com a LGPD,

estão preparadas, segundo pesquisa da empresa

tanto no âmbito de seus processos internos, como

mundial de consultoria Gartner.

em suas atividades finalísticas. Ciente disto, o

mentação técnica, a cargo da Autoridade Nacional

DADOS: SENSÍVEIS,
DE MENORES
E TRANSF.
INTERNACIONAL
Regras específicas
para tratar dados
sensíveis, transferência
internacional de dados e
utilizar dados de crianças e
adolescentes.

com colaboradores de diversos tribunais do País, que
apontaram 15 diretrizes, expostas em documento

ASSESSMENT SOBRE
O TRATAMENTO DE
DADOS
Em caso de incidentes de
segurança envolvendo
os dados nas situações
aplicáveis.

DATA PROTECTION
OFFICER (DPO)

NOTIFICAÇÕES
OBRIGATÓRIAS

Todo controlador de
tratamento de dados
pessoais e os operadores,
em casos apontados pela
Autoridade, deverão
nomear um Encarregado
pelo Tratamento de Dados
Pessoais.

Em caso de incidentes de
segurança envolvendo
dados, nas situações
aplicáveis.

APLICAÇÃO
EXTRATERRITORIAL
Aplica-se também a
empresas que não possuem estabelecimento no
Brasil.

SANÇÕES
Multa de até 50 milhões
de reais por infração, entre
outras sanções.
Nº73

anual da empresa, a lei ainda carece de regula-

Instituto Rui Barbosa reuniu um grupo de estudos

•

Prevendo sanções de até 2% do faturamento bruto

R E V I S TA TC M R J

Inspirada no Regulamento Geral de Proteção de

M AT É R I A D E C A PA

cultura para o uso de dados pessoais e garantindo

9
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concluído em setembro último.
Servindo como ponto de partida
para as análises que deverão ser
realizadas por cada instituição,
o trabalho propõe investimentos
em segurança da informação,
gestão de processos e de riscos e
capacitação de pessoal, entre os

A QUEM SE APLICA A LGPD?
Do ponto de vista material, a LGPD se aplica a qualquer
pessoa - natural ou jurídica de direito público ou privado que realize tratamento de dados pessoais, ou seja, exerça
atividade em que se utilizem dados pessoais (coleta,
armazenamento, exclusão etc.), inclusive nos meios digitais.

principais.
O estudo promovido pelo IRB
realça que os tribunais de contas,
no contexto das ações voltadas
ao desempenho de suas atividades meio e fim, produzem e
recebem dados e informações
que são essenciais ao exercício
de suas competências constitucionais, legais e regulamentares,
como evitar fraudes e corrupção,
aumentar a arrecadação e aprimorar a qualidade dos gastos

MAS O QUE É DADO PESSOAL?
Segundo a LGPD, dado pessoal é, em síntese, qualquer
informação que possa levar à identificação de uma pessoa,
de maneira direta ou indireta. Exemplos: dados cadastrais
(nome, CPF, endereço etc.), dados de GPS, identificadores
eletrônicos, hábitos de consumo, preferência, entre outros.

públicos. Em decorrência, muitas
vezes necessitam de acesso a
dados pessoais.

BASES LEGAIS PARA O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

R E V I S TA TC M R J
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1 2 3 4 5
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Consentimento

Cumprimento
de Obrigação
Legal

Execução
de Políticas
Públicas

Estudos por
Órgão de
Pesquisa

Execução de
Contrato /
Diligências
Pré-contratuais

EFEITOS PRÁTICOS

é necessário assegurar que os tri-

O âmbito de aplicação material da LGPD é extremamente
abrangente, abarcando a maior parte de projetos e
atividades do dia a dia empresarial.

competências constitucionais e

bunais de contas executem suas
legais de acordo com os princípios

M AT É R I A D E C A PA

Além disso, registra o documento,

da publicidade, da eficiência, da
supremacia do interesse público,
da transparência das informações
e do acesso geral às prestações
de contas, conforme ditam os
artigos 5º, 37 e 71 da Constituição
Federal.
“O uso compartilhado de dados
e informações traz eficiência às

EXEMPLOS DE APLICAÇÃO

atividades desempenhadas, razão

Relações trabalhistas, relações consumeristas (inclusive
quanto aos negócios offline, relação entre usuário e serviço
de internet, negócios B2B que utilizam dados pessoais de
parceiros/representantes empresariais etc.

pela qual tem sido estimulado
e ampliado, cada vez mais, no
setor público. Na abrangência
da atuação contemporânea dos
tribunais de contas, informações
de diversas fontes e origens –
públicas ou privadas – podem ser
utilizadas como insumo para o
cumprimento eficiente e efetivo

Tutela da
Saúde

Interesses
Legítimos do
Controlador /
Terceiro

Proteção ao
Crédito

•

Proteção da
Vida

R E V I S TA TC M R J

Exercício
Regular de
Direitos

Nº73

6 7 8 9 10
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das suas funções”, ressalta a
nota técnica do Instituto.

DIREITOS DOS TITULARES NA LGPD
O titular de dados pessoais tem direito a obter do controlador:

Em suas considerações finais, o
estudo chama a atenção para a
existência da Lei de Transparên-

Confirmação da existência de tratamento

cia e da Lei de Acesso à Informação, “com as quais a LGPD deverá
necessariamente dialogar”, para
que sejam aplicadas de forma

Acesso aos dados

integrada.
Transparência ameaçada?
Esta questão é particularmente
sensível. Os avanços conquista-

Correção de dados incompletos, inexatos ou
desatualizados

dos em termos de transparência,
aproximação com a sociedade e
controle social, alavancados pelos

Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados

amplos acesso e disseminação de
informações estimulados pela
Lei de Transparência (2009) e
pela Lei de Acesso à Informação

Eliminação dos dados pessoais

(2011), podem sofrer um revés
em consequência da LGPD? Esse
foi tema de seminário no TCE
do Rio de Janeiro, em outubro

Revisão das decisões tomadas exclusivamente
com base em dados pessoais

último, reunindo especialistas
como a coordenadora de graduação em Direito da PUC-Rio,
Caitlin Mulholland, que enxerga

Portabilidade dos dados a outro fornecedor de
serviço ou produto

a LAI e a LGPD como leis complementares. “Embora possa
haver conflitos em situações
concretas, é necessário fazer

Informação das entidades com as quais o
controlador realizou uso compartilhado de dados

uma interpretação conjunta das
leis, e não uma análise conflituosa, pois ambas servem para
o mesmo propósito que é trazer

Informação sobre a possibilidade de não fornecer
consentimento

transparência naquilo que deve

R E V I S TA TC M R J
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ser transparente e o respeito às

12

garantias fundamentais constitucionais”, disse a doutora e

Reclamação à autoridade nacional

mestre em Direito.
Segundo o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro),

Oposição ao tratamento, se irregular

presente em evento promovido,
em novembro último, pelo Jornal
Valor Econômico para discutir
a LGPD, a categoria de dados
pessoais cujo acesso é público

Origem
racial
Filiação a
organização de
caráter religioso,
filosófico ou
político

M AT É R I A D E C A PA

DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS

deve ser tratada considerando a
finalidade, a boa-fé e o interesse
público que justificaram a sua

Filiação a
sindicato

disponibilização.
“A LGPD define, por exemplo, que
uma organização pode, sem precisar pedir novo consentimento,
tratar dados tornados anterior
e manifestamente públicos pelo

Convicção
religiosa

Opinião
política

TITULAR DOS
DADOS

titular. Porém, se uma organização quiser compartilhar esses
dados com outras, aí ela deverá
obter outro consentimento para
esse fim - resguardadas as hipó-

Dado genético ou
biométrico

Dado referente
à saúde ou à vida
sexual

teses de dispensa previstas na
lei. A LGPD também se relaciona
com a Lei de Acesso à Informação
e com princípios constitucionais,
como os de que ´todos têm direito
a receber dos órgãos públicos
informações de seu interesse

BASES LEGAIS PARA O TRATAMENTO

particular, ou de interesse coletivo ou geral, ressalvadas aquelas
cujo sigilo seja imprescindível

Consentimento
específico e destacado

à segurança da sociedade e do

Estudos por órgãos

Estado´, explicou Gileno Barreto,
diretor jurídico do Serpro.
Os especialistas reunidos no

Consentimento
específico e destacado

Consentimento
específico e destacado

mesmo debate disseram acreditar
que a LGPD traz parâmetros, mas
que ainda deverá haver um consenso sobre que tipos de dados
siderados públicos e, assim, ficar
disponíveis para a sociedade em
geral. A previsão é que a Autoridade Nacional de Proteção de

Consentimento
específico e destacado

Consentimento
específico e destacado

Dados (ANPD), em conjunto com
a sociedade, regule, esclareça
dúvidas e detalhe a questão.

Nº73

pessoais devem, de fato, ser con-

•

Consentimento
específico e destacado

R E V I S TA TC M R J

Consentimento
específico e destacado
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LEI 13.853/2019
A lei nº 13.853, sancionada em julho de 2019,

Provisória nº 869, que contaram com diversas

trouxe mudanças significativas ao texto original da

audiências públicas onde foram ouvidas entidades

LGPD, fundamentais para sua exequibilidade. A lei

da sociedade civil interessadas no tema.

originou-se a partir das discussões sobre a Medida

ANPD
Modelo de agência
reguladora: entidade de
regime autárquico especial,
vinculada ao Ministério da
Justiça (vetada).

Órgão da administração pública
federal direta, vinculado à
Presidência da República.
Possível alteração, em 2
anos, para entidade de regime
autárquico especial

ENCARREGADO (DPO)
Pessoa física, sem
obrigatoriedade de
conhecimento
jurídico-regulatório.

R E V I S TA TC M R J

•
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DADOS DE SAÚDE

14

Vedação de
compartilhamento de
dados de saúde visando à
obtenção de vantagem
econômica.

Pessoa física ou jurídica, sem
obrigatoriedade de conhecimento
jurídico-regulatório.

Permissão de compartilhamento em
algumas hipóteses:
• para fins de portabilidade
solicitada pelo titular;
• no âmbito de transações
financeiras e administrativas
resultantes do uso e da prestação
de serviços de saúde, de assistência
farmacêutica e de assistência à saúde.

Conheça as principais alterações da Medida Provisória na Lei no 13.709/2018.

PRAZO

ENCARREGADO (DPO)

A MP determina o início da vigência da
LGPD em agosto de 2020.

Poderá ser pessoa física ou jurídica.
Requer-se conhecimento jurídicoregulatório e aptidão à prestação de
serviços de proteção de dados. A ANPD
pode determinar que operador nomeie
DPO.

A MP inclui novas sanções, como a
suspensão temporária do funcionamento
de banco de dados e do exercício da
atividade de tratamento, além da
proibição parcial ou total do exercício de
atividades relacionadas a tratamento de
dados.

AUTORIDADE NACIONAL (ANPD)
A MP cria e assegura autonomia técnica
e decisória à ANPD. De natureza jurídica
transitória, a ANPD poderá
ser transformada em entidade da
administração pública federal indireta.

DECISÕES AUTOMATIZADAS
As decisões automatizadas permanecem
sujeitas à revisão por pessoa natural,
o que deverá ser regulamentado pela
ANPD.

• Indicado pelo controlador (e pelo
operador, nos casos apontados
futuramente pela ANPD);
• Poderá ser indicado um único DPO por
empresas ou entidades de um mesmo
grupo econômico;
• Reporta ao mais alto nível de direção
da empresa;
• Deverá ser detentor de conhecimento
jurídico-regulatório e ser apto a
prestar serviços especializados em
proteção de dados;
• Tem autonomia técnica e profissional
no exercício do cargo, o que será
regulamentado pela ANPD.

Atividades
• Recepcionar e atender demandas dos
titulares dos dados;
• Interagir com a Autoridade Nacional
de Proteção de Dados;
• Orientar funcionários e contratados
quanto a práticas de proteção de
dados.
Dados fornecidos pelo escritório Opice Blum, Bruno,
Abrusio e Vainzof Advogados Associados

Nº73

SANÇÕES

Características

•

Admitido o compartilhamento de dados
pessoais sensíveis referentes à saúde
em hipóteses específicas, inclusive para
permitir portabilidade e transações
financeiras e administrativas resultantes
da prestação de serviços.

R E V I S TA TC M R J
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“A LGPD É UMA EXCELENTE
OPORTUNIDADE PARA
ARRUMAR A CASA”

“A LGPD não pode ser vista como
ameaça; ela veio para proteger.
Mas, sem dúvida, traz para todos
os gestores públicos mais responsabilidades com o trato das informações do cidadão, sobretudo no
que se refere ao uso, à finalidade
a ao controle dos dados”, afirmou

Wesley Vaz, Secretário de Gestão da

Wesley Vaz, secretário de Gestão

Informação do TCU e membro do grupo

Contas da União, durante encon-

de trabalho que concluiu estudo sobre a
LGPD no IRB, afirma que a nova lei forçará
os órgãos públicos a fazer o que a Lei de

de Informações do Tribunal de
tro realizado no TCE de Goiás, em
dezembro último.
Para Wesley, há duas LGPDs; uma
para o setor privado, cuja aplica-

Acesso à Informação já pedia: implementar a

ção deverá ser mais dura e impo-

governança dos dados pessoais que coletam,

governamentais, que deverá estar

sitiva; outra para as instituições
vinculada às finalidades legais

tratam e disponibilizam.

desses órgãos.
“No caso do TCU, por exemplo,
o seu regimento interno, sua lei
orgânica e suas normas internas

WESLEY VAZ
Secretário
de Gestão de
Informações
do TCU

dão toda a garantia de que, desde
que, com cuidado, transparência
e de forma controlada, o uso de
dados pessoais é parte absolutamente fundamental das funções
que a lei exige que os tribunais de
contas façam”, afirmou Wesley,
que faz parte de grupos de trabalho sobre a LGPD, no Instituto
Rui Barbosa e no TCU.
Como exemplo, citou a atividade
de fiscalização do Programa Bolsa
Família, quando seria impossível
colher o consentimento, exigido

R E V I S TA TC M R J
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pela LGPD, de milhões de benefi-
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ciários, cujos dados pessoais são
imprescindíveis para o controle
da política pública.
“Mesmo assim, toda e qualquer
utilização de um dado privado,

partir de sua publicidade, é plau-

todas as informações que pode-

dentro de um processo de

sível que se faça a comunicação.

riam revelar a sua identidade,

trabalho muito bem definido.

Se o Estado precisa dar publici-

sempre que o consentimento for

Mesmo que o consentimento seja

dade a seus atos e decisões para

negado ou quando for enviada às

dispensável, é preciso ter clareza

que eles se tornem efetivos, essa

unidades de apuração.

de como o dado está sendo cole-

divulgação faz parte da atividade

tado, tratado e disponibilizado.

finalística do tribunal.

forçar para que a governança
de dados exista, de fato. É uma
excelente oportunidade de arrumar a casa”, reforçou Wesley.

Enquanto isto,
poucas certezas e
muitas dúvidas

No entanto, Wesley lembrou que

ciante é, portanto, anterior à

decisão recente do STF apontou

LGPD e está longe de ser resolvida.

que era preciso tarjar nome e CPF

Pessoalmente, no entanto, ele não

das partes em alguns processos,

considera estritamente necessá-

alegando questões de dados pes-

rio saber quem é o denunciante

soais. Assim, o assunto merece

durante a instrução do processo.

uma análise melhor, como ele

“Na minha opinião, preservaria o

concluiu.

que fosse possível; considero que

Como fica a coleta de dados do
denunciante pelas ouvidorias?
Embora estabeleça regras

Após sua exposição por videoconferência, o secretário de Gestão da
Informação comentou algumas
dúvidas recorrentes:

para salvaguardar os dados de
denunciantes que são colhidos
pelas ouvidorias, decreto presi-

a identidade não deveria influenciar o andamento do processo”.
Compartilhamento de informações fiscais: a LGPD pode dar
respaldo para quem não quer
compartilhar?

dencial assinado em dezembro

Na análise do secretário da Gestão

e que passa a valer também em

da Informação do TCU, a LGPD

Publicidade de gestores com

2020, afirma a necessidade dessa

incentiva a troca de informações,

contas irregulares: pode ou não

coleta de informações pessoais,

em especial, através da leitura dos

pode?

que deverão permanecer nas

artigos 25 e 26 da lei. No entanto,

ouvidorias. O que muda é que

ele considera improvável que

passa a ser obrigatório solicitar

os órgãos, especialmente os da

o consentimento do usuário para

área fiscal, que não prestam as

realizar o trâmite de sua denúncia

informações para uso do controle

para outra ouvidoria competente

externo passem a fazê-lo, mesmo

e de pseudonimizar, isto é, retirar

porque, segundo ele, bastaria a

Em resposta a questionamento
sobre a divulgação em canais de
comunicação acerca de gestores
condenados em primeira instância pelo Plenário e que, em tese,
podem ser absolvidos
após decisão de
recurso; se isto seria
possível pela LGPD,
Wesley Vaz trouxe a
lei orgânica dos TCs
como fundamentação
para afirmar que sim.
“Se a lei orgânica do
tribunal de contas fala
que a efetividade de
uma decisão se dá a

“

A LGPD não pode ser vista
como ameaça; ela veio para
proteger. Mas, sem dúvida, traz para
todos os gestores públicos mais
responsabilidades com o trato das
informações do cidadão, sobretudo
no que se refere ao uso, à finalidade
a ao controle dos dados.”

Lei de Acesso à Informação para se ter a
nítida noção de que
esses dados devem
ser disponibilizados,
desde que tratados
com sigilo. ■

Nº73

à Informação. Agora a LGPD vai

proteção dos dados do denun-

•

resolvido desde a Lei de Acesso

Para Wesley Vaz, a questão da
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Isto, na verdade, já deveria estar
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em tese, deveria estar rastreada
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VA S T E N D Ê N C I A S
C O N T R O L E : N O VA

INOVAÇÃO NO
SETOR PÚBLICO:
DESAFIOS E
SOLUÇÕES
POR CARINA LYRA,
AUDITORA DE CONTROLE EXTERNO DO TCMRJ

A

s mudanças tecnológicas, econômicas e
sociais, bem como as constantes crises
econômicas e as alterações demográficas dos últimos anos vêm impondo que
governos se adaptem aos novos desafios
e às crescentes demandas da sociedade.

Por isso, as instituições públicas precisam se
renovar e dar uma resposta à sociedade, que
paga os impostos e quer receber em troca serviços públicos transparentes e de qualidade. E
é através da inovação que se pode resgatar a
confiança da sociedade.
Para alcançar isto, governos têm usado mecanismos que permitam fomentar a inovação
dentro dos serviços públicos como: laborató-

R E V I S TA TC M R J
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rios de inovação, inteligência artificial, e outras
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ferramentas que eram usadas na iniciativa
privada e passam a fazer parte do cotidiano dos
setores públicos.
Esses mecanismos foram vistos na “5ª
Semana de Inovação para o Setor Público”,
realizada em Brasília, em dezembro último,

C O N T R O L E : N O VA S T E N D Ê N C I A S
FOTO: GNOVA LAB

pela Escola Nacional de Administração Pública – ENAP, e teve como
objetivo o compartilhamento de práticas, ferramentas e conhecimentos
referentes à inovação no setor público. Foram quatro dias de evento, que
contou com quase dois mil participantes presenciais, 150 palestrantes e
envolveu cem instituições dos setores público e privado. Pesquisadores,
gestores, palestrantes e servidores públicos de diversos países, como
Canadá, Dinamarca e Estônia, apresentaram suas realidades em relação
à inovação.
Dentre os palestrantes destacou-se a fala do secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia,
Paulo Uebel, que enfatizou a importância da inovação no governo e a
sua existência para servir a sociedade, delineando o papel dos agentes
e servidores públicos no centro da transformação. “Todas as organizações de alto desempenho no mundo que estimularam a inovação em
sentido amplo questionaram premissas, práticas, processos e sistemas.
Os governos no Brasil são organizações muito hierarquizadas, pouco

os agentes públicos para que, no dia a dia, sejam questionadores das
velhas premissas e descobridores de novos caminhos, trazendo ideias
para atingir resultados de forma mais barata, econômica, rápida e que
façam mais sentido para a sociedade.

•

foco no resultado e não no processo”, ponderou Uebel, conclamando

R E V I S TA TC M R J

Nós precisamos questionar e tornar essa prática ultrapassada e ter
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abertas a questionamentos de premissas e práticas para a mudança.
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Outra palestra que inspirou os participantes foi a da
Chief Information Officer da Dinamarca, Rikke Hougaard Zeberg, com o tema “Vencendo os desafios da
transformação digital no governo”. Rikke destacou
que a confiança da sociedade no governo é a base de
um serviço público democrático e que a digitalização
e o uso de dados não podem comprometer a relação
com o cidadão. “O uso de dados pessoais dos cidadãos, cada vez mais, é um problema e a sua regulação,
bem como a criação de critérios para o uso de inteligência artificial, se fazem necessárias, no sentido de
criar transparência e políticas para que os cidadãos
continuem confiando nos serviços do setor público
e nos processos de dados”, alertou a dinamarquesa.
Rikke ainda lembrou que várias tecnologias estão
sendo criadas, como robôs e inteligência artificial, para oferecer oportunidades no provimento de
serviços para os cidadãos. Esses serviços públicos
digitais devem ser coerentes e permitir aos usuários
uma melhor experiência desses serviços. “Novas
tecnologias se tornam
um grande desafio,
mas, também, uma
grande oportunidade.
O des a fi o é q ue os
setores públicos são
lentos demais para
incorporar as tecnologias e as soluções
digitais. A segurança
cibernética tem que
ser incorporada em
todos os desenvolvimentos e políticas,
além disso, exige uma

“

FOTO: GNOVA LAB

O uso de dados pessoais
dos cidadãos, cada vez
mais, é um problema e a sua regulação, bem como a criação de critérios
para o uso de inteligência artificial,
se fazem necessárias, no sentido
de criar transparência e políticas
para que os cidadãos continuem
confiando nos serviços do setor
público e nos processos de dados”

Nº73
•
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Uma curiosidade apresentada no evento foi a troca
de experiência em inovação na gestão pública entre
diversas instituições e os processos colaborativos
e criativos, que vêm aprimorando a conectividade
e melhorando a comunicação entre as pessoas e

ferramentas da iniciativa privada, como
o Design Thinking,
Ciência Comportamental (Nudge),
Cocriação e Inovação
Aberta, a inovação
vem trazendo uma
repensar o serviço

de gestão. Temos que
enfatizou Rikke Zeberg.

Com a utilização de

nova maneira de

melhoria nos níveis
ser avessos ao risco”,

os órgãos de governo.

público, no qual o foco
do processo está centrado nas necessidades dos
usuários.
A expansão dos laboratórios de inovação no setor
público no Brasil foi outro tema central deste evento.
Vários laboratórios foram apresentados, demonstrando suas tentativas, seus desafios e resultados. ■

permite que os laboratórios

terceiro setor e quatro universi-

ção no setor público são

conheçam seu impacto antes de

dades públicas. Já a Conexão Ino-

geralmente espaços que

expandir sua escala, reduzindo os

vação Pública RJ é um movimento

promovem a criatividade

custos de uma possível falha nas

recém-criado no Rio de Janeiro e

e onde novos serviços são

práticas de tentativa e erro.

visa ao fomento da inovação e a

incorporados por meio de

testes e design de novas soluções
em políticas públicas. São carac-

O incentivo à criação desses laboratórios no Brasil tem sido esti-

criação de laboratórios de inovação na Cidade.

mulado por redes, que se organi-

Com o enfoque de oferecer ser-

zam dentro dos governos. A título

viços mais eficientes, eficazes e

de exemplo pode-se citar a Rede

transparentes, o surgimento des-

InovaGOV e a Conexão Inovação

ses laboratórios vem no sentido

Pública RJ. A primeira, vinculada à

de restabelecer a confiança da

Escola Nacional de Administração

sociedade, com a lógica de esti-

Pública - ENAP, constitui-se por

mular a participação do cidadão

um conjunto de organizações e

e incorporar metodologias que

Esses laboratórios oferecem

pessoas de diferentes setores da

façam com que os usuários dos

melhores maneiras de gerar

sociedade voltadas para estimular

serviços possam contribuir para a

ideias em particular, por meio

e viabilizar a inovação no setor

resolução de problemas específi-

de uma abordagem orientada a

público no Brasil. Atualmente,

cos e atender as suas demandas. ■

experimentos para o desenho de

conta com 75 instituições do setor

políticas que se baseia em méto-

público, 20 do setor privado, 12 do

terizados pela multissetorialidade, já que a equipe é composta
por membros de diversas áreas,
o que confere uma abordagem
colaborativa na resolução dos
problemas e na criação de novas
ideias de interesse público.

C O N T R O L E : N O VA S T E N D Ê N C I A S

O

s laboratórios de inova-

dos e habilidades geralmente não
disponíveis no setor público. Em
suma, o papel dos laboratórios é
“criar motivação e compromisso
para projetar o pensamento
para a formulação de políticas”
(McGann, Blomkamp, & Lewis,
2018).
O setor público é caracterizado
por não incentivar o risco. Os
laboratórios surgem como uniNº73

dades pequenas e dinâmicas,
com relativa independência e

•

com mais espaço para falhas do

R E V I S TA TC M R J

A LAB

LABORATÓRIOS DE INOVAÇÃO NO
SETOR PÚBLICO

que as entidades tradicionais.
Experimentar e testar suas inovações em ambientes controlados
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OS DESAFIOS DE INOVAÇÃO NO SETOR
PÚBLICO E O DESIGN THINKING

O

setor público com suas peculiaridades é iden-

de tomada de decisão amplamente linear: as metas

tificado como um setor com muitos entraves

políticas são formuladas primeiro; os possíveis cur-

à inovação. Devido a responsabilidade pública

sos de ação são enumerados e analisados através de

dos governantes e o fato de que esses só podem

ferramentas de previsão, avaliação e medição, antes

fazer aquilo que está previsto em lei, o grande

que a opção mais eficiente ou eficaz seja selecionada

número de regulamentações e a complexidade

para implementação.

dos processos torna dificultoso o processo de inovação. Em contrapartida, os governos enfrentam o
desafio constante de se adaptar às mudanças geradas
no comportamento de suas sociedades e o uso de
novas tecnologias.

Especialistas apontam que o desenho de políticas,
sejam elas públicas ou não, deve ser guiado pelos
valores de empatia e curiosidade. É visto como uma
abordagem mais pragmática, mais especulativa
para gerar conhecimento relevante, por meio de

O processo de inovação no serviço público tem sido

um processo de tomada de decisão em evolução,

auxiliado por diversas práticas colaborativas, como a

interativo e de autocorreção, no qual a prototipagem

do Design Thinking, que até então era uma ferramenta

é a ferramenta central. A produção de protótipos ou

muito utilizada no setor privado para o desenvolvi-

experimentos faz com que o impacto da inovação

mento de produtos. O Design Thinking é uma disciplina

possa ser avaliado antes mesmo de se tornar um

que usa a sensibilidade e a metodologia do designer,

grande projeto e ser escalado para o restante da

buscando o uso da criatividade para atender às neces-

administração pública ou para a sociedade. Outro

sidades das pessoas e que provoca a participação

favorecimento dessa metodologia é a incorporação de

ativa da sociedade, de modo a permitir soluções mais

todos os principais atores no processo de concepção

diferenciadas, por meio do entendimento mais rico

e implementação de políticas. Dessa forma, as ino-

obtido com o envolvimento dos cidadãos, servidores

vações adquirem maior adaptação às necessidades e

e outros stakeholders na reformulação de problemas e

interesses e aumentam suas oportunidades de operar

na identificação de soluções.

efetivamente após a implementação. Da mesma

A sua aplicação no processo de inovação convida uma
gama mais diversificada de vozes e contribuições
multidisciplinares para a formulação de políticas
públicas e é frequentemente concebido como um
processo intencionalmente racional e um processo

forma, os resultados demonstrados apontam que a
participação desses atores nos processos de cocriação
de uma política específica aumenta seu senso de propriedade e ajuda a transmitir uma maneira particular
de interpretá-la.
Cada vez mais, uma transformação é necessária para
que serviços públicos sejam
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entregues mais e melhor para
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a sociedade, para que ela perceba seu valor, estabeleça uma
relação de confiança e legitime
a existência das instituições
democráticas. O caminho para
isto é inovação. ■

JÁ ESTÁ NO AR O

WEB APP
DO TCMRJ
A tecnologia progressiva PWA permite ao usuário acesso direto a todo o conteúdo e
ferramentas sem a necessidade de baixá-los em lojas de aplicativo.
A solução garante mais agilidade nas consultas, maior responsividade, e alto grau de
compatibilidade com os mais variados dispositivos e sistemas operacionais. Além
disso, o web app não consome espaço de armazenamento no aparelho do usuário e
suas atualizações são automáticas, não demandando nenhum esforço a mais por
parte do usuário.
É possível usar o web app diretamente pelo navegador ou, ainda, instalar os
ícones de atalho para o aplicativo geral ou ícones específicos para os conteúdos
relacionados a obras e/ou educação.
Consulte processos e decisões, conheça nossos programas de visitas a
obras e escolas e exerça sua cidadania através da Ouvidoria e do Serviço de
Informação ao Cidadão. Tudo isso e muito mais, na palma da sua mão, em

app.tcm.rj.gov.br

RIO DE JANEIRO

O RIO
NA FOSSA
POR MARIA SALDANHA, JORNALISTA E
EDITORA DA REVISTA DO TCMRJ
E DENISE COOK, JORNALISTA DA
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REVISTA DO TCMRJ: Afinal, de

Termo de Reconhecimento Recíproco de

quem é a competência para o

Direitos e Obrigações com o Estado e a

ou estado?

tratamento de esgoto, município

Cedae. Esse termo não é um contrato e nele

Alexandre Arraes: Tudo o que

não consta nenhuma meta de ampliação

diz respeito ao meio ambiente

ou qualificação de serviços prestados

de 88 defende isto, mas não

local é municipal. A Constituição

aos munícipes ou prazos para que seja

foi objetiva quanto ao serviço

implantada a universalização do tratamento

feito no município. Em 2007,

de saneamento, se tem de ser

de esgotos na Cidade. O termo estabelece

foi aprovado o Marco Legal de

50 anos de concessão à Cedae, com direito

mais específico. Um mês e meio

Saneamento (Lei nº 11445), já

a mais 50 de renovação. Ou seja, ele pode

depois de quando esta lei entrou

durar até 100 anos.

Cabral, o prefeito César Maia, e o

em vigor, o governador Sérgio
presidente da Cedae Wagner Vic-

ste é o alerta que o

“O termo permite que a

vereador Alexandre

Cedae lance esgoto nos

Arraes vem fazendo

cursos de água da Cidade. O

desde então. Assim que

resultado é que não há mais

ingressou na Câmara

nenhum rio vivo na Cidade.

Municipal, assumiu a

Estamos cercados por esgoto

presidência da Frente Par-

lançado sem nenhum tra-

lamentar de Saneamento

tamento em nossos rios,

e vem revelando um pro-

lagoas, baías e no mar. O Rio

blema que a maioria dos

está literalmente na fossa”,

cariocas não sabe.

sentencia Arraes.

A Revista do TCMRJ entrevistou Alexandre Arraes em seu
gabinete para saber mais sobre o tema. Veja, a seguir:

ter, gestores na época, assinaram
um instrumento jurídico, que
não é um contrato, cujo nome é
Termo de Reconhecimento Recíproco de Direitos e Obrigações.
Não existe nenhum documento
igual a este em nenhum estado
nem em nenhum outro município. Correram para assinar um
documento qualquer, que delega
este serviço para a Cedae para
que ela não deixasse de ser a
concessionária.
Esse Termo
n e m

n a

internet
se

tinha

acesso. Foi,
então, que
comecei a
assunto, para
que as

Nº73

Vereador no município do
Rio de Janeiro
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falar sobre o
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Em 2007, a prefeitura do Rio firmou um
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pessoas começassem a entender

aqui, ficamos sem rede de esgoto.

e desprezível, foi o menor inves-

que o saneamento do Município,

Trinta por cento da população do

timento desde que a Cedae existe.

que é poder concedente original,

Rio de Janeiro moram informal-

estava sendo delegado para o

mente, em favelas que não têm

REVISTA DO TCMRJ: O que a

Estado e para a Cedae. Um dos

tratamento de esgoto. Não tendo

Cedae alega?

absurdos deste termo é que ele

rede coletora, vai tudo direto

diz que, independente do que o

para corpos hídricos. Então, que

STF decida, o que vale é o Termo.

sentido faz uma empresa estatal

Isto é uma ilegalidade absoluta,

pegar o dinheiro que arrecada aqui

porque nenhum contrato pode

e investir em outras cidades? Esse

ir contra uma decisão do STF.

tipo de subsídio cruzado é assas-

Segundo absurdo: a concessão

sino! Se, pelo menos, houvesse

para a Cedae é por 100 anos –

uma contribuição para a região

50, e depois, mais 50 anos. Um

metropolitana, por ser um polo

século não é razoável para se

gerador de riqueza e ter grande

conceder um serviço como este.

influência no deslocamento de

Terceiro: não existe cláusula

pessoas, seria bom, mas não há.

rescisória, ou seja, não existe um

Em 2017, a Cedae e o Estado, jun-

item prevendo possibilidades de

tos, investiram R$15 milhões e

rescisão. E quarto: permite que a

cem mil aqui. Este valor, irrisório

Cedae jogue, nas redes pluviais do
Município, esgoto in natura, sem
tratamento, temporariamente,
sendo que não se sabe quanto
tempo é esse temporariamente.
REVISTA DO TCMRJ: Por que
nada foi feito até agora, apesar
das denúncias?
Muito se deve ao Estado ter dado a
Cedae como garantia para o regime
de recuperação fiscal, no valor de
R$ 2,9 bilhões, sendo que 77% da
receita da Cedae vem das contas de
água e esgoto da Zona Norte, Zona
Sul, Barra e Jacarepaguá. Isto tudo
está por trás e, enquanto isso, o Rio
de Janeiro vai para o buraco. Se nós
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pusermos na ponta do lápis, não dá
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para mensurar a nossa tragédia no
saneamento! Para piorar, a Cedae
não está investindo aqui, na capital e, sim, em outros municípios do
Estado. Ela recebe receita da capital e investe em outras cidades e,

Alexandre Arraes: Fui à Cedae
diversas vezes, visitei as estações de tratamento; a da Penha,
por exemplo, é exemplar, funciona brilhantemente. Você vê
a água passar por um processo
elaboradíssimo e saindo tratada,
transparente, mas é jogada no
canal mais poluído da cidade, que
é o canal do Fundão. Os esgotos
da Zona Sul não têm tratamento
nenhum; zero. Vai tudo direto
para o emissário, que é da década
de 70, e que desemboca nas
ilhas Cagarras. Esse sistema já

caos. Juntaram a rede de esgoto

realidade da Zona Sul. A Cedae

há previsão de que vai ser feito

com a rede pluvial e direciona-

tem conhecimento disso tudo e

alguma coisa, nem mesmo um

ram ao interceptor oceânico,

não informa à prefeitura.

tratamento secundário, o que já

no emissário de Ipanema. O

seria razoável. Além disso, toda

problema é que o interceptor foi

REVISTA DO TCMRJ: Como entra

a rede de esgoto na Zona Sul é

planejado somente para esgoto

exatamente a prefeitura nisso

independente e muito antiga (não

e não para sistema pluvial; por-

tudo?

foi a Cedae que construiu). Está

tanto, quando chove muito, não

desgastada e insuficiente, porque

dá vazão e entorna tudo. Desta

também não houve investimento

forma, a comporta da Enseada

nenhum. Se a Cedae a direcio-

de Botafogo precisa ser aberta

nar para sua rede própria, não

e, consequentemente, a Lagoa

consegue dar conta; os bueiros

Rodrigo de Freitas fica imunda, e

começam a entornar. Então, de

gera o caos na Cidade. Botafogo,

uma maneira autorizada pelo

que é um lugar espetacular, não

Termo, a Cedae faz conexões do

tem balneabilidade. Acontece

esgoto com a rede pluvial e o que

também em Copacabana, onde a

acontece é que tudo é jogado nas

estação tem uma bomba espiral

praias, na Baía de Guanabara, na

com um mecanismo de atraso

Enseada de Botafogo, ou seja, um

tecnológico incrível. Esta é a

RIO DE JANEIRO

começou a ter problemas e não

Alexandre Arraes: A Fundação
Rio-Águas assume um papel
duplo: cuida da macrodrenagem
da Cidade, dos corpos hídricos,
ou seja, dos rios, canais e da rede
pluvial profunda; a Comlurb tira
o ralo e desentope, mas a Rio-Águas é a responsável pela conservação. Como houve a concessão
de tratamento de esgoto para a
iniciativa privada, para a Zona
Oeste (AP 5), a Fundação passou
a ter também a função de ente
regulador. Fomos à Zona Oeste
para ver como funciona, pedi
para ver os contratos e verifiquei
que todos têm metas a cumprir e
indicadores que são apresentados
e fiscalizados. Quando não atingem as metas, a concessionária é
penalizada. Além disso, o custo
para o cidadão é 20% menor que
o da Cedae. Foi possível verificar
a qualidade de água lançada de
volta no corpo hídrico e o volume
de lodo retirado do processo de
tratamento do esgoto. O que é
impossível na Estação da Barra,
por exemplo. Não que a Cedae
não tenha competência para isso,

com a Cedae?
Sim, se tivessem feito um contrato
parecido com este que o Município

•

pode estar no termo assinado

R E V I S TA TC M R J

REVISTA DO TCMRJ: O problema

Nº73

ela só não quer.
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assinou para a concessão do tra-

REVISTA DO TCMRJ: Mas, há

definir que percentual vai investir

tamento de esgoto na AP5, com

esperança?

no Rio e nas outras cidades. Tudo

a Cedae, ninguém estaria discutindo nada. E, com isso, o Rio
de Janeiro vai descendo ladeira
com todas as lagoas poluídas,
todos os rios já viraram esgoto,
as areias e praias da Cidade com
balneabilidade discutível. Eu
não tenho nada contra a Cedae
objetivamente; se vai ou não ser
privatizada, não é o meu ponto de
discussão. Estou querendo é que
ela ofereça o serviço e que esse
Termo seja transformado num
documento decente, com metas,
cronogramas de investimento,
prazo para a universalização, que
o Brasil já se comprometeu e não
conseguiu cumprir. Tudo tem que
estar previsto no contrato, até,
porque, traz segurança jurídica
para a empresa e para o Município. O que a gente não pode é
estar falando de uma coisa tão
importante como saneamento
escrita num papel de pão, com
validade discutível.

Alexandre Arraes: O BNDES
propôs ao Estado, ao Município
e à Cedae uma solução, que
a meu ver, seria vencedora.
propôs a especialização da Cedae
no tratamento de água. Para a
distribuição e coleta de esgoto, o
BNDEs propôs que o Estado fosse
dividido em cinco grandes áreas
e que fossem feitas concessões
destes serviços. Mas o problema
é que a Cedae é capitaneada por
seus servidores e eles não aceitam
que a empresa se especialize,
porque acreditam que, sendo
especializada, algum setor vai ser
fechado ou remanejado. E isto é
uma pena porque a proposta do
BNDES seria uma solução que todo
mundo iria ganhar. Até que se
tome uma decisão mais definitiva,
a Cedae tem que, no mínimo,
escrever que vai oferecer a coleta e
o tratamento de esgoto das regiões
que são as mais complicadas e

é possível desde que alguma
coisa seja feita; o que não pode
acontecer é não se fazer nada,
o que já vem acontecendo há
algum tempo. Enquanto isso, o
Rio está despencando no ranking
nacional, já foi o 39º e, hoje, é
o 51º. O básico para uma cidade
no século XXI é saber o que fazer
com os dejetos que ela mesma
produz. O carioca é um cidadão
preocupado com temas nacionais
e internacionais, mas a gente tem
que ficar mais preocupado é com
o que está acontecendo no nosso
local. A cidade do Rio de Janeiro
é conhecida por todo mundo e,
neste momento, estamos em
um nível inaceitável de falta de
saneamento. O que nós queremos,
na verdade, é que a população
tome conhecimento desta
tragédia incontestável, entenda a
situação e se posicione; decida o
que quer e a quem cobrar.

Após esta entrevista com o vereador Alexandre Arraes, em dezembro último, o Ministério Público Federal no
Rio de Janeiro denunciou à Justiça Federal a Cedae por cinco crimes de poluição decorrentes do lançamento
de esgoto não tratado na Baía de Guanabara e no mar. A ação penal foi resultado de um inquérito policial
da Delegacia do Meio Ambiente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, instaurado em 2015. Em abril de 2016,
foram colhidas amostras de água nas Estações de Tratamento de Esgoto da Cedae da Barra da Tijuca, Alegria,
Sarapuí, São Gonçalo, Penha e Pavuna. Foi constatado que, na data da inspeção realizada nas ETEs, a Cedae
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estava lançando concentrações de matéria orgânica até nove vezes superiores ao permitido.
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Com base nas afirmações do vereador Alexandre Arraes, a Revista TCMRJ conversou com autoridades ligadas
à infraestrutura e regulação das empresas de saneamento, para entender melhor a atual condição da pasta.

RIO DE JANEIRO

O QUE DIZEM AS AUTORIDADES E ESPECIALISTAS

AGENERSA - AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO
BÁSICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Criada em 2005, a Agenersa é responsável pela regu-

no saneamento básico, o Rio

lação, controle e fiscalização dos serviços públicos

de Janeiro precisa também ter

de abastecimento de água e coleta e tratamento de

perdas de água, que a Cedae

investimento no controle das

esgoto nos municípios onde a operação do sanea-

ainda tem mensalmente”.

mento básico pertence à Companhia Estadual de

REVISTA DO TCMRJ: A Cedae

Águas e Esgotos (Cedae) e na Região dos Lagos

acumula duas atribuições: (1)

– serviços prestados pela Concessionária Águas de

água e (2) coleta e tratamento de

Juturnaíba e pela Concessionária Prolagos.

A

abastecimento e tratamento de
esgoto, no município do Rio de
Janeiro.

Agenersa também é res-

tratado, este número cai ainda

Sim, a competência é da Cedae,

ponsável pela regulação e

assustadoramente.

menos na Área de Planejamento

fiscalização das concessões do serviço público
de distribuição de gás
canalizado no estado do

Rio – Concessionárias Ceg e Ceg

Quanto à água potável, penso
que as perdas são o maior
problema. Então, além de se
exigir um grande investimento

5 - AP 5, que está sob responsabilidade da concessionária Zona
Oeste Mais Saneamento, empresa
privada a quem o serviço foi
concedido pelo município do Rio

Rio, empresas do Grupo Naturgy.
Em entrevista à Revista TCMRJ,
o presidente da Agenersa, Luigi
Eduardo Troisi, afirma que o
Rio de Janeiro enfrenta graves
problemas de saneamento.
“O ponto mais crítico que observamos é o esgotamento sanitário,
tanto o indicador da coleta, que
Nº73

já é pequeno, quanto o indicador
do tratado, que é menor ainda.
52% da quantidade de pessoas que têm água tratada. Se
fizermos uma análise do esgoto

LUIGI EDUARDO TROISI
Presidente da Agenersa
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de Janeiro, no Termo de Reconhe-

explorando o esgotamento sani-

possibilidades de investimentos

cimento Recíproco de Direitos e

tário naquela enorme área, com

por meio da iniciativa privada.

Obrigações. Este Termo foi assi-

cerca de um milhão e oitocentos

nado em 2007, no mesmo período

mil habitantes. Como recom-

em que a nova lei de saneamento

pensa, a Cedae recebeu 50 anos

foi estabelecida. À época, o Muni-

de concessão para permanecer

cípio tinha interesse em assumir

entregando água para a locali-

aquela região chamada AP 5.

dade, podendo renovar por mais

Localizada no extremo oeste do
município do Rio de Janeiro, a AP

50 anos; mas um século é muita
coisa!

que vêm coisas boas para a população, referentes à tarifa social e
ao redesenhamento tarifário.

cerca de um milhão e oitocen-

captadora e tratadora da água, é

de diretor da agência reguladora,

tas mil pessoas. No acordo, a

uma empresa espetacular. Mas é

como o senhor avalia a atuação

concessionária Zona Oeste Mais

a companhia que também coleta

da Cedae?

Saneamento, que a Agenersa não

e trata o esgoto; e é isto que pre-

regula, ficou responsável pelos

cisamos melhorar, embora não

investimentos de saneamento

haja recursos, nem dela nem do

naquela grande área e, também,

Estado, para investir.

isso, às vezes, há algumas recla-

REVISTA DO TCMRJ: Existe

mações; porque a empresa cobra

alguma proposta para melhorar

a conta de água junto com a de

esta situação?

A Agenersa começou a regular
a Cedae a partir de 2015. Mas a
atividade de regulação da Cedae
tem sido difícil porque, por ser
empresa pública, não existe um
contrato de concessão no qual
venha tudo definido – metas,
prazos, equilíbrio econômico

Há essa discussão sobre a privati-

– desde o processo licitatório.

zação da Cedae. A Empresa apre-

Então, regulamos dentro de ins-

A população ainda não entendeu

sentou recentemente a proposta

truções normativas, por decretos,

bem o processo, mas eu imagino

de concessão, e não de privati-

e vamos criando a forma como a

que, com o tempo, tudo vai ser

zação, do serviço de esgotamento

Cedae tem que atuar.

contornado. Um ponto de “bola

sanitário. O Estado seria dividido

dividida” nessa relação é que,

em quatro grandes blocos, con-

como a Prefeitura é a responsável

cedidos a empresas privadas, e

também pela parte urbana, a

a Cedae ficaria com a parte de

Cedae “entende” que, quando

captar, tratar e vender a água. É

falta água na favela, o serviço

o mesmo modelo de Niterói que,

não é dela, e sim da Prefeitura.

hoje, apresenta o melhor índice de

Ou seja, existem alguns entraves

efetividade e perdas.

que, ao longo do tempo, vamos

Temos muito ainda a fazer, mas,
desde que a Cedae começou a ser
regulada por nós, já houve muitos
avanços. Venho acompanhando
também que essa nova gestão,
em apenas um ano, já apresenta
modificações importantes, tanto
na melhoria do atendimento

A parceria com o setor privado,

ao usuário como na rapidez de

conforme a Cedae apresentou,

atendimento às reclamações.

pode ser uma bela solução em

Agora, por exemplo, a Cedae está

termos de investimento, celeri-

terminando a compra de 420.000

dade e gestão, para que consiga-

hidrômetros novos, de plástico,

mos universalizar o saneamento

porque os hidrômetros de ferro

O Termo foi a forma que o Muni-

na Cidade. Existe, também, um

são roubados e vendidos no ferro

cípio encontrou de recompensar

projeto do BNDES que traz novas

velho. Isto já é alguma coisa que

conseguir solucionar.
Nº73

na Agência. Mas posso adiantar

REVISTA DO TCMRJ: Na qualidade

depois, o valor da parte da água.

•

porque ainda estão em tramitação

Eu penso que a Cedae, como

esgoto e repassa para a Cedae,

R E V I S TA TC M R J

bém, dos quais não posso falar

5 engloba 22 bairros que abrigam

pela cobrança comercial. Por
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Há alguns novos processos tam-

REVISTA DO TCMRJ: O senhor
considera este Termo benéfico
para a sociedade?

a Cedae, por esta não estar

vai influenciar nas perdas; e

de hidrômetros muito maior
do que a que temos hoje.
REVISTA DO TCMRJ: O senhor

FUNDAÇÃO RIO-ÁGUAS
A Fundação Instituto das Águas do Município do Rio
de Janeiro (Rio-Águas), órgão vinculado à Secretaria

acredita que essa forma de

Municipal de Conservação e Meio Ambiente, tem

concessão seja boa opção?

como finalidade gerir e supervisionar as atividades

Como agência reguladora, não

referentes ao manejo de águas pluviais, à prevenção

tenho muitos índices para
julgar, mas tenho conhe-

e controle de enchentes e ao saneamento da cidade

cimento de que houve uma

do Rio de Janeiro, de acordo com sua área de atuação.

melhora na parte de esgotamento sanitário daquela
região (AP 5). E isto se deve,
obviamente, ao desengessamento de uma administração
privada. Na administração
pública, as contratações são
feitas segundo a Lei n. 8.666,
que apresenta uma regulamentação muito específica,
difícil de ser cumprida, que

N

o trabalho de controle de

prevenir enchentes na Grande

enchentes, a Fundação

Tijuca, contemplando a Praça da

realiza a manutenção dos

Bandeira.

corpos hídricos do Município, por meio de serviços
de conservação e desobs-

trução de canais e rios. Além de
executar grandes obras, como as
intervenções em andamento para

RIO DE JANEIRO

também vamos ter uma área

É de sua competência elaborar
estudos e projetos de drenagem
para toda a Cidade. Além disso,
analisa e licencia obras de drenagem em empreendimentos
privados.

engessa todo o processo.
Diferente da empresa privada,
que tem mais liberdade na
condução dos negócios e mais
celeridade.
A Agenersa esclarece que o
Termo de Reconhecimento
Recíproco entre o município
do Rio de Janeiro e a Cedae
não permite o lançamento
de esgoto “in natura”, muito
pelo contrário, em sua Cláusula 8ª, Parágrafo Primeiro
do referido documento determina que: “O esgotamento
sanitário na cidade do Rio de
Nº73

Janeiro importa em coletar os

ou industrial e tratá-los
adequadamente antes de lançá-los nos corpos hídricos”.

LUIGI EDUARDO TROISI
Presidente da Agenersa
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•

esgotos sanitários com origem
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O órgão também atua como regulador e fiscalizador

“Em 2015, o Município e a Fundação Rio-Águas

da Concessão dos Serviços de Esgotamento Sanitário

fizeram uma proposta de manifestação de interesse

no âmbito da Área de Planejamento 5, competência

para abrir nova concorrência licitatória para a Área

atribuída pela lei instituidora e pelo Decreto 33.767

de Planejamento 4. Duas empresas se apresen-

de 06 de maio de 2011.

taram e, embora o comitê de avaliação já tivesse

A Revista TCMRJ também ouviu a diretora de Saneamento da Rio-Águas, Tatiana Mattos. Para Tatiana,
o Termo de Reconhecimento Recíproco de Direitos e
Obrigações, de 2007, tem impedido que o município
do Rio firme novas concessões para operar o sistema
de saneamento da Cidade.

dual, o direito da gestão do esgotamento sanitário
no território municipal (exceto na AP 5), é o que está
valendo hoje na cidade do Rio de Janeiro, deixando o
mente fora das decisões sobre o assunto.
E o maior problema
ainda é que não existe
um contrato de programa que estabeleça
metas, objetivos e
apresente um planejamento. Fica muito
difícil regular alguém

fechar o processo, pois o edital que divulgamos foi
embargado, em fevereiro de 2019, pela Cedae. O
Município, então, entrou com uma ação civil pública
contra a Cedae para que esse Termo fosse revisto.
Mas, a Cedae é uma empresa gigante, e a gente tem
muita dificuldade política e jurídica para conseguir

“O Termo, que confere à Cedae, companhia esta-

Município completa-

apontado a empresa vencedora, não chegamos a

reverter esse quadro”.
Segundo Tatiana, o ideal para se resolver a situação
do saneamento na cidade do Rio de Janeiro é o
modelo de concessão

“

implementado na

O melhor dos mundos, na
visão técnica da Rio-Águas,
é o modelo de concessão, em que se
consegue concorrência de tarefas
e comparação de modelos, em
diferentes empresas. Tudo isto se
reverte em benefício do usuário”.

que não apresenta um

Nº73
•

“O modelo de concessão dos serviços
de saneamento já está
estruturado no Brasil
e tem dado certo. Se
olharmos o ranking do
Instituto Trata Brasil,
em melhor situação

A própria Agenersa, que é a reguladora da Cedae,

são as operadas por concessionárias. Quando a con-

tem dificuldade. Por isso, eu acho que a gestão

cessionária Zona Oeste Mais Saneamento assumiu

precisa ser municipal, por concessão, com contrato

a AP 5, em 2007, somente 5% do esgoto recebiam

estabelecido, onde todas as obrigações fiquem

tratamento. Hoje, são 36%, ou seja, uma evolução

alinhavadas e possam ser cobradas, se não forem

bem significativa. O melhor dos mundos, na visão

cumpridas. Por exemplo: a Cedae precisa investir

técnica da Rio-Águas, é o modelo de concessão, em

aqui no Município o que ela ganha aqui, e, também,

que se consegue concorrência de tarefas e compara-

pagar pela fiscalização, como a concessionária Zona

ção de modelos, em diferentes empresas. Tudo isto

Oeste Mais Saneamento, que administra a AP 5, e

se reverte em benefício do usuário”.

como todas as outras concessionárias fazem”.

R E V I S TA TC M R J

municipal.

as cidades que estão

programa de gestão.
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AP 5, e com gestão

Tatiana acredita que o Município esteja em fase

Tatiana comentou a tentativa frustrada do Muni-

de mudanças. “Não temos mais como sustentar

cípio de copiar o bem-sucedido modelo da AP 5 e

uma operadora de serviços que não paga impostos,

abrir nova concessão para assumir a execução e

não tem um contrato de programa e não paga a

manutenção dos serviços de saneamento sanitário

fiscalização”, finaliza Tatiana.

na Área de Planejamento 4 - AP 4, que engloba
Jacarepaguá, Barra da Tijuca e Recreio.

A Revista do TCMRJ entrevistou Sinval Andrade,

esgotamento sanitário (coleta,

presidente da concessionária Zona Oeste Mais

afastamento, tratamento e des-

Saneamento, responsável pela implantação, manu-

faturas de água e esgoto também

carte). A gestão comercial das

tenção e operação do sistema de esgoto sanitário e

é de nossa responsabilidade. A

gestão comercial dos serviços de água e esgoto em

minada Área de Planejamento 5,

quando foi feita a concessão à

atividades em 04/05/2012.

Zona Oeste Mais Saneamento?
A Zona Oeste Mais Saneamento
possui concessão para os serviços
de coleta e tratamento de esgoto,
e também para os serviços de ges-

REVISTA DO TCMRJ: Qual a
competência da Zona Oeste Mais

integram a Zona Oeste da cidade
do Rio de Janeiro.
REVISTA DO TCMRJ: Como é
feita a coleta de esgoto? E o
tratamento?

Saneamento? Qual a área de

A coleta de esgoto é feita por

atuação?

meio das redes separadoras

tão comercial de abastecimento e

Nossa competência se concen-

esgotamento sanitário, em 22

tra no processo de tratamento

bairros da AP5 (Área de Planeja-

de esgoto, com a instalação e

mento 5) por um período de 30

manutenção de redes coletoras

anos, iniciada em 2012. Nossa

de esgoto, recuperação e gestão

atuação é gerida pelo Contrato de

de estações de tratamento e ele-

Concessão Nº 001/2012, assinado

vatórias e operação das etapas do

absolutas, tubulações instaladas
nas calçadas pela Zona Oeste
Mais Saneamento e ligadas às
residências. Essas redes recebem
somente o esgoto e, seja com a
utilização ou não de estações elevatórias, encaminha os efluentes
até as estações de tratamento,

Nº73

em 24/01/2012, com início das

ou AP5, e engloba 22 bairros que

•

REVISTA DO TCMRJ: Como e

área de atuação é a região deno-
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22 bairros da Área de Planejamento 5 - AP 5.
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ou ETEs. Nossa principal estação

importância do saneamento para

ocorre cada etapa de tratamento

é a de Deodoro, que é também

a saúde da população, bem como

do esgoto recebido.

o ponto central a partir de onde

geração de renda.

estamos expandindo as redes
coletoras. Nela utilizamos tecnologia de tratamento Nereda,
um processo de tratamento do
esgoto, de origem holandesa, de
forma orgânica e que não utiliza
produtos químicos.
REVISTA DO TCMRJ: A susten-
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Em todo local que realizamos

proposta semelhante, mas é rea-

obras, previamente uma equipe

lizado com a ida de uma equipe

realiza comunicação com os

da Zona Oeste Mais Saneamento

moradores e lideranças comu-

às escolas municipais. Esta

nitárias para explicar a obra que

equipe também apresenta uma

será realizada, bem como refor-

palestra sobre saneamento e

çar a importância da nova rede de

realiza atividades lúdicas que

esgoto para a qualidade de vida

facilitam o aprendizado sobre o

da população.

tema. Este projeto costuma ser

de vocês. Quais os programas

O projeto “Portas Abertas” se

de Educação Socioambientais e

destina a receber alunos de esco-

de que forma a Zona Oeste Mais

las municipais na ETE Deodoro.

Saneamento atua?

Os alunos recebem uma palestra

•
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tabilidade é um compromisso

Contamos atualmente com
projetos que trabalhamos com
a comunidade com foco em
aumentar o entendimento e

O “Circuito Móvel” tem uma

sobre as etapas do esgotamento
sanitário e passeiam pela estação, acompanhando onde e como

realizado em escolas dos bairros
onde estão ocorrendo as obras de
implantação das redes e, junto ao
“Portas Abertas”, tem o objetivo
de conscientizar as crianças sobre
a importância do saneamento, o
que as torna também disseminadoras deste importante tema
entre familiares.

RIO DE JANEIRO

O projeto “Olho Vivo” tem o
objetivo de evitar o despejo irregular do óleo de cozinha, uma das
principais causas de entupimento
das redes de esgoto, e incentivar
o descarte correto, por meio da
coleta feita em postos estabelecidos em Clínicas da Família
na Zona Oeste. O óleo recolhido
é reutilizado e transformado
em materiais como sabão, e os
moradores que levam o óleo a
estes pontos recebem produtos
de limpeza em troca. Também
criamos o projeto “Qualifica
Mais“ que une a necessidade

durante o período de inscrições,

realizados de mais de R$600

de qualificação de mão de obra

já capacitou 58 alunos.

milhões. Os avanços na coleta e

na Zona Oeste, uma das mais

tratamento de esgoto são visí-

afetadas pelo desemprego na

REVISTA DO TCMRJ: Que melho-

veis: a coleta em sistema sepa-

Cidade, com o conhecimento

rias a Zona Oeste Mais vem

rador absoluto passou de 25%

necessário para ligação e manu-

implantando? E quais as propos-

para 60% da população elegível,

tenção das redes internas das

tas futuras?

enquanto o tratamento de esgoto

residências. O projeto capacita
os alunos para atuarem como
bombeiros hidráulicos, em um
curso oferecido em parceria com
a Firjan e que aborda também o
desenvolvimento humano e profissional. O curso é um sucesso
na região, tendo enorme procura

Nestes quase sete anos de concessão, já foram implantados 361
km de novas redes de coleta de
esgoto, reativadas ou recuperadas 16 estações de tratamento de
esgoto e 14 estações elevatórias
na região, com investimentos

passou de 5% para 36% da população elegível. Até 2042, final da
concessão, serão investidos um
total de R$2,77 bilhões, com a
construção de 1.485 km de novas
redes de esgoto, 126 elevatórias e
10 ETEs ampliadas ou novas.

INSTITUTO TRATA BRASIL
O Instituto Trata Brasil é uma OSCIP - Organização

Seu trabalho é de conscientizar a

da Sociedade Civil de Interesse Público, formado por

sociedade para termos um Brasil

empresas com interesse nos avanços do saneamento

acesso à água tratada, coleta e

Atua desde 2007 trabalhando para que o cidadão

infraestrutura, sobretudo nas

país é ainda muito desigual nessa

seja informado e reivindique a universalização do

regiões mais pobres.

serviço mais básico, essencial para qualquer nação: o

Para dar mais legitimidade

saneamento básico.

Brasil desenvolve projetos em

nas ações, o Instituto Trata

•

tratamento dos esgotos. Nosso
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básico e na proteção dos recursos hídricos do País.
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mais justo, com todos tendo
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comunidades vulneráveis ao

ao Saneamento Rural e em Áreas

possui parceria com entidades

saneamento básico e onde a falta

Isoladas”.

ligadas às áreas de Engenharia

de água e o contato diário com
os esgotos ao céu aberto fazem
parte da realidade das famílias.
Dentro do escopo de trabalho
há três eixos de atuação: “Água
e Cidadania pela Vida”; “Trata
Brasil na Comunidade”; e “Apoio

Além disso, o Trata Brasil trabalha
em parceria com personalidades
que emprestam sua imagem à
causa do Saneamento (campeões

e Arquitetura, de defesa à Saúde
Infantil e Proteção à Criança,
Meio Ambiente, Turismo, Direito
Sanitário, entre outras.

olímpicos, juristas, atores e atrizes, promotores públicos, engenheiros e professores), bem como

EMBAIXADOR DO INSTITUTO TRATA BRASIL, RAUL PINHO
REVISTA DO TCMRJ: Como o

sem UPP continuaram com a

com as diretrizes da lei 11445/07

senhor vê a situação do sanea-

Prefeitura. O resultado é uma

e revisões tarifárias são questões

mento hoje no Rio de Janeiro?

verdadeira “casa da mãe Joana”

que desqualificam os gestores e

num emaranhado institucional

prestadores e deveriam entrar na

entre Prefeitura, setor privado,

pauta de prioridades da adminis-

Cedae, Agenersa e Rio-Águas

tração municipal.

O problema do saneamento na
cidade do Rio e mais ainda nas
favelas tem raízes em questões
institucionais. O Brasil ficou
30 anos sem investimentos em
esgoto uma vez que a prioridade
nas décadas de 70 a 90 foi levar
ág ua p a r a a p op ul a çã o. Sem
coleta e tratamento de esgotos
e com o crescimento acelerado

produzido pelo Instituto Trata

concluir que esse modelo está

Brasil?

falido e não avançaremos se não
mudarmos a gestão dos serviços.

No ranking do Instituto Trata
Brasil, o Rio, desde as primeiras
edições, aparece sempre nas

andam de mãos dadas, uma vez

posições intermediárias entre as

explodiram principalmente nas

que o esgoto é gerado pela oferta

100 maiores cidades brasileiras,

metrópoles.

de água e é remunerado com

bem atrás das principais capitais

base na água consumida. Assim,

como São Paulo, Belo Horizonte

se não há consumo e, portanto,

e Curitiba. Na última edição,

gasto com água, também não há

o Município caiu 19 posições,

com o esgoto. É simples assim,

reflexo da falta de investimentos,

mas nem sempre esta lógica é

da ineficiência operacional e da

respeitada. No caso da Cedae, ela

precariedade dos serviços, com

é responsável pelo fornecimento

ênfase para o esgoto. A falta de

de água em mais de 60 municí-

coleta de esgoto atinge a cerca de

pios fluminenses e, pelo esgoto,

20% dos domicílios ou cerca de

de somente dois. Fora a omissão

1,0 milhão de cariocas. Para pio-

pelo serviço não prestado, a pre-

rar, menos da metade do esgoto

cariedade e cobrança por serviços

coletado é tratado, e indicadores

não prestados, a ausência de

dos serviços prestados pela Cedae

contratos de operação conformes

no Município revelam ainda

Prefeitura e o Governo Estadual.
As disputas vão além das favelas
que até 2007 eram de responsabilidade da Cedae. Naquele
ano, a responsabilidade pelos
Nº73

resultado do último ranking

suficiente para qualquer cristão

degradação e poluição ambiental

um jogo de empurra entre a

•

REVISTA DO TCMRJ: Qual o

fica mais emporcalhada, o que é

Os serviços da água e esgoto

básico tem se caracterizado por
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coisa alguma e a cidade a cada dia

e desordenado das cidades, a

No Rio, a agenda do saneamento
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onde ninguém responde por

serviços nas favelas e na Zona
Oeste passou para a Prefeitura
e, em 2012, as favelas com UPP
voltaram para a Cedae. A AP-5
foi concessionada pela Prefeitura
à iniciativa privada e as áreas

na natureza sem tratamento. A

ou Metropolitano de saneamento

como as perdas de faturamento

questão da água também é com-

com metas claras de atendimento

que alcançam absurdos 50%, ou

plicada, pois existe o acesso à

e eficiência, visando a univer-

seja, metade da água tratada não

água, mas a concessionária não

salização dos serviços até 2033,

é faturada e quem sofre com esta

é remunerada, o que contribui

conforme estabelece o PLANSAB

ineficiência é a população.

para o percentual de 54% de

– Plano Nacional de Saneamento

perda de faturamento. Os indi-

Básico. Não temos nem plano

cadores de saneamento do Rio

regional nem estadual, e o muni-

não contemplam as ocupações

cipal está desatualizado!

de esgotos e na redução de perdas. As perdas de faturamento na
cidade do Rio alcançam absurdos
54%, ou seja, mais da metade da
água consumida não é faturada
e quem está pagando essa conta
são os 46% da população que
recebem as contas mensais e
pagam tarifas 20% mais altas,
como, por exemplo, a população
de São Paulo!

de áreas informais na Cidade que
não estão contabilizadas. Para

REVISTA DO TCMRJ: De que trata

uma cidade do porte, visibilidade

o Termo de Reconhecimento

e importância global, o Rio está

Recíproco de Direitos e Obriga-

extremamente atrasado na área

ções firmado entre a Prefeitura, o

de saneamento.

Estado e a Cedae?

REVISTA DO TCMRJ: Qual poder
é responsável pelo saneamento
básico no Brasil, em especial, no
Rio de Janeiro?

Esse Termo assinado entre
Estado, Cedae e município do Rio
trata da prestação dos serviços
de água e esgoto no Rio e ignora
decisão do STF em relação à

Pela Constituição, os respon-

gestão compartilhada dos servi-

REVISTA DO TCMRJ: O senhor

sáveis pelo saneamento básico

ços nas RM’s, desobedece a lei

acredita que o crescimento

são os municípios e, nas regiões

11445/07, que exige contrato para

desordenado no Rio, as favelas,

metropolitanas, essa responsa-

prestação de serviço de sanea-

possam ter contribuído para a

bilidade é compartilhada entre

mento básico, o que demonstra

piora dos serviços de saneamento

municípios e estado. Na cidade

a sua precariedade em termos

ambiental no Estado?

do Rio, o prestador de serviço é

jurídicos. Outra aberração deste

a Cedae que deveria atuar com

documento é o prazo de 50 anos

base num contrato que definisse

renovável por outros 50 anos,

metas de universalização e indi-

perpetuando prestação de servi-

cadores de eficiência operacional,

ços essenciais por uma empresa

como disposto na Lei 11445/07.

ineficiente que não atende aos

No entanto, a operação é reali-

interesses, necessidades bási-

zada sem nenhuma meta, com

cas e direitos constitucionais

base num documento intitulado

da população. O documento foi

Termo de Reconhecimento Recí-

firmado em 2007 e ainda hoje os

proco de Direitos e Obrigações,

indicadores são os mesmos ou

comentado abaixo, que não

piores do que os daquela época.

resiste à mais tênue avaliação

Para piorar, em uma de suas

em relação ao atendimento à

cláusulas, o documento autoriza

legislação em vigor. Em suma, os

a Cedae a lançar esgotos na rede

responsáveis são o Município e o

de drenagem pluvial!!! Para com-

Estado que deveriam contratar o

pletar, evidentemente, a empresa

operador para prestar os serviços

ope radora está autori zada a

com base num Plano Municipal

cobrar serviços não prestados,

Com certeza as ocupações e o
crescimento desordenado da
Cidade só agravam esta situação.
Nas favelas da cidade do Rio de
Janeiro, o saneamento continua
longe do básico. Dos serviços
definidos pela Lei do Saneamento
Básico, o esgotamento é o que
tem a pior situação. O esgoto
não é coletado, esgoto a céu
aberto é uma triste realidade
e o tratamento não existe. Em
algumas comunidades ainda se
pode encontrar alguma ligação
com a rede pública, mas, como
o esgoto é recolhido com a água
de chuva, acaba sendo lançado

Nº73

investir em coleta e tratamento

•

posição no ranking, é preciso
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Para que o Rio melhore sua
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problemas operacionais graves
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como é o caso do tratamento de

a meta de tratar 75% do esgoto

com metas claras, a transparên-

esgotos, o documento transferiu

até 2022. Trata-se de um contrato

cia, o acesso à informação e o

para o Município a responsabi-

de 30 anos assinado em 2012 com

atendimento ao cidadão.

lidade pelos serviços na AP-5 e

previsão de investimentos de R$

nas áreas faveladas, tudo isto em

2,6 bilhões o que só é possível rea-

caráter irrevogável e irretratável

lizar com um modelo de negócio

sem previsão de sanções para

inovador. A concessionária pas-

os casos de descumprimento do

sou por reestruturação e entrada

Termo. Trata-se de um docu-

de novo sócio; os relatórios, tanto

mento vergonhoso e que retrata

da própria concessionária quanto

o pouco caso das administrações

da Rio-Águas, responsável pela

do Estado e do Município com a

regulação do contrato de con-

saúde, qualidade de vida e digni-

cessão, demonstram os avanços

dade dos cariocas.

dos investimentos nos níveis de
atendimento à população. Um

REVISTA DO TCMRJ: Como está a

grande diferencial deste modelo

situação da concessão da AP-5?

de negócio em relação ao dos ser-

A concessão da AP-5 está avançando e atualmente trabalha com

viços prestados diretamente pela
Cedae é a existência de contrato

A concessionária é responsável
pela operação e manutenção do
sistema de coleta e tratamento
do esgoto doméstico, tendo como
meta principal a ampliação da
oferta de serviços, por meio do
investimento na implantação de
redes coletoras, coletores-tronco
e estações de tratamento. Atende
a uma população de 1,7 milhão
de pessoas em 22 bairros da
Zona Oeste do Rio de Janeiro:
Deodoro; Vila Militar; Campo dos
Afonsos; Jardim Sulacap; Magalhães Bastos; Realengo; Padre
Miguel; Bangu; Vila Kennedy,
Gericinó; Senador Camará; Santíssimo; Campo Grande; Senador
Vasconcelos; Inhoaiba; Cosmos;
Paciência; Santa Cruz; Sepetiba;
Guaratiba; Barra de Guaratiba
e Pedra de Guaratiba. A responsabilidade pelos serviços de
abastecimento de água na AP-5
continua sob responsabilidade
da Cedae.
Levando em conta o atraso do
saneamento na cidade do Rio e a
praticamente inexistente capacidade de investir tanto por parte do
Estado quanto do Município, para
avançarmos nessa agenda não
temos outro caminho que não seja

R E V I S TA TC M R J
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o de recorrer a essas parcerias.
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RAUL PINHO
Embaixador do
Instituto Trata Brasil

saneamento ainda está longe de

além de não dispor de recursos

parte dos administradores públi-

ser uma prioridade do governo

para cobrir os cerca de R$ 14

cos municipais para não passarem

estadual, e muito menos do

bilhões necessários para univer-

mensagens como as dos recentes

municipal, que nunca assumiu

salizar os serviços no Município.

acontecimentos na concessão da

sua responsabilidade por prover

Para mudar o cenário é preciso

Linha Amarela que só servem para

serviço adequado de água, esgoto,

adotar soluções locais, como a da

afugentar possíveis parceiros

drenagem e resíduos sólidos para

AP-5, e alternativas de modelo de

investidores.

a população, o que é um direito

gestão via PPP’s, concessões ou

constitucional.

subconcessões. De outra forma

como melhorar o saneamento no

Solução tem e os casos de sucesso

Rio de Janeiro? Quais seriam as

estão por aí em várias cidades,

propostas? Existe algum projeto?

inclusive aqui do Estado. No

tado na AP-05. A Prefeitura, no
ano passado, lançou um edital
de PPP para a AP-04 e a Cedae
entrou na justiça e conseguiu uma
liminar suspendendo a licitação.
Decorrido um ano, nada aconteceu e a região da AP 4 - Barra,
Jacarepaguá e Recreio - segue sem
coleta e tratamento de esgotos e
com esgoto sendo lançado sem
tratamento nas lagoas.
Situação inaceitável levando
em conta que em 2007, com a
definição da sede das Olimpíadas
de 2016, a esperança era de dias
melhores para a infraestrutura
do Rio de Janeiro. Não faltaram
falsas promessas e o saneamento
foi contemplado com várias delas
como parte do legado olímpico
para a Cidade. Prometeram
despoluir a baía de Guanabara,
as lagoas Rodrigo de Freitas e
da Barra da Tijuca, mas muito
pouco foi feito e o cenário para
os jogos pouco mudou desde o
compromisso assumido. Hoje os
governos – estadual e munici-

Cidade é usar o saneamento para
fazer politicagem.

e determinação para enfrentar o

Importante reiterar que dis-

problema, contrariando interes-

tribuição de água e coleta de

ses políticos e corporativos que

esgotos são agendas locais e de

resistem a modelos que possam

responsabilidade municipal inde-

ameaçar o monopólio da ope-

pendentemente de quem seja o

radora estadual. O fato é que a

operador. Cabe à administração

população não aceita mais pagar

municipal participar ativamente

por serviços não prestados e ine-

d o p r o c e s s o , fi s c a l i z a n d o e

ficientes. O modelo está falido e

cobrando metas e métricas que

tem que mudar.

devem constar do Plano Municipal de Saneamento Básico que,

REVISTA DO TCMRJ: O que difi-

segundo a Lei 11445/07, todo

culta realmente o avanço?

município deve ter para poder

É mais do que evidente que estamos muito longe de vislumbrar
a universalização dos serviços
de saneamento básico na cidade

se habilitar a recursos federais
para investimentos no setor. O
plano do município do Rio, como
já comentado, está desatualizado.

do Rio de Janeiro ainda mais se

Enfim, de forma curta e objetiva,

permanecermos na expectativa

o que emperra o avanço do sanea-

de que o Estado e a Cedae venham

mento no Rio é a absoluta falta de

a assumir tal responsabilidade. É

prioridade por parte do Município,

preciso mudar o posicionamento

da Cedae, e a omissão dos órgãos

do poder público municipal que

de fiscalização que deveriam

deve perseguir o cumprimento

exigir o cumprimento da Consti-

da Constituição, provendo aos

tuição e do marco regulatório do

cidadãos serviço adequado de

setor. Quem paga a conta e o pato

saneamento básico incluindo

somos nós, cidadãos obrigados a

água, esgoto, drenagem e resí-

viver numa cidade maravilhosa

duos sólidos.

mas fedorenta e poluída. ■

pal - não têm credibilidade e o

O Estado não vai resolver porque

sentimento popular é de que o

esgoto não é prioridade da Cedae,

Nº73

modelo a ser seguido é o implan-

entanto, é preciso ter vergonha

dos indicadores de saneamento na

•

Sim, temos como melhorar e o

se comprometer com a melhoria
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O RIO JÁ FOI A 3ª CIDADE A CONTAR
COM SISTEMA DE TRATAMENTO DE
ESGOTO NO MUNDO
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o começo do século XIX o Rio de Janeiro era uma

esgoto, atrás apenas de Londres, na Inglaterra (1815),

cidade com péssimas condições sanitárias. O

e Hamburgo, na Alemanha (1842). Vale a pena uma

imperador Dom Pedro II decidiu colocar o Rio

visita às instalações da Sociedade de Engenheiros

na vanguarda do mundo e em 1857 celebrou

e Arquitetos do Rio de Janeiro (Seaerj), na Glória,

um contrato com John Frederic Russel para o

para ver a “Casa de Máquinas” equipada com duas

serviço de esgotamento sanitário. E o contrato

máquinas a vapor, uma de 20 Hp e a outra, de 8

assinado no século XIX, foi de 90 anos. Dez anos

Hp, com capacidade conjunta para recalcar 102

a menos do que determina o malfadado Termo de

m 3/h. A Estação de Tratamento da Glória atendia

Reconhecimento Recíproco de Direitos e Obrigações

aos bairros de Laranjeiras, Silvestre, Santa Teresa,

com a Cedae. Esse contrato foi repassado, em 1862,

Glória, Flamengo e Catete, e de parte da Lapa, Praia de

para a The Rio de Janeiro City Improvements Com-

Santa Luzia e arredores, até as ruas Senador Dantas,

pany Limited, uma empresa constituída em Londres

Evaristo da Veiga, Francisco Belizário e Costa Barros.

pelo engenheiro britânico Edward Gotto.

Em Paquetá, havia uma pequena Estação de Trata-

Em 1864 foi inaugurada a estação de tratamento
da Glória; em 1865, a da Gamboa; e, em 1866, a do
Arsenal. Com isso, o Rio passou a ser a terceira cidade
do mundo a contar com um sistema de tratamento de

mento de Esgoto, ainda do tempo da City, que lançava
água limpa na baía, após tratamento completo. Por
ser pequena e antiga ela foi desativada. ■
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VEJA O QUE ACONTECE
QUANDO A DESCARGA
DO CARIOCA É
ACIONADA
O vereador Alexandre Arraes detalha a
situação atual no Rio de Janeiro:

que diariamente, pela Cedae. Há

corpos hídricos da Cidade: a Lagoa

Rio de Janeiro é dividido em

um extravasor (como um ladrão

Rodrigo de Freitas e o sistema

três macrorregiões de dre-

de caixa d’água) do interceptor

lagunar da Barra, com as lagoas

nagem: Baía da Guanabara,

oceânico bem ali. Todo o esgoto

de Jacarepaguá, Camorim, Tijuca

Oceânica e Baía de Sepetiba.

coletado, desde a Marina da Gló-

e Marapendi. Ali, se perpetra um

Toda a água que cai sobre a

ria, é levado pela canalização do

grave crime ambiental. Todo o

cidade escoa para uma dessas três

interceptor, passando pela Praia

esgoto do Recreio e da Barra tem

áreas. A Baía de Guanabara recebe

de Botafogo. Se houver algum

sido despejado sem nenhum tra-

a carga de esgoto que vem da

problema na bomba que fica na

tamento diretamente nas lagoas.

Baixada Fluminense, do leste da

Avenida Atlântica, o esgoto vaza

Jacarepaguá perdeu seus rios, que

Baía, e uma parte considerável da

em Botafogo.

viraram valões. As elevatórias,

praias, em termos de balneabilidade. Paquetá ainda tem uma
pequena parte protegida, graças
à topografia do fundo da Baía,
que permite que a água limpa do
mar chegue até lá. Ramos, que já
foi a praia mais frequentada da
Cidade, nos anos 60, é hoje quase
um pântano. Estamos destruindo
uma maravilha da Cidade que é

Uma curiosidade: por dentro do
Palácio da Cidade, na Rua São
Clemente, em Botafogo, passa
um rio. Você pode vê-lo pelo
portão de serviço do palácio. É o
Banana Podre, que nasce no sopé
do Corcovado, lá no Humaitá, e
vai desaguar na enseada. Quando
passa no palácio ainda é rio, mas

que deveriam levar o esgoto até
a Estação de Tratamento da Avenida Airton Sena, estão paradas,
lançando tudo diretamente no
sistema lagunar. Isso sem contar
todo o histórico de desmandos
da Cedae em relação às estações
de tratamento dos condomínios
da Barra.

quando chega na Praia de Bota-

É fundamental exigir o tratamento

fogo é puro esgoto.

terciário do esgoto lançado, como

Enseada de Botafogo. A imagem

A macrorregião de drenagem

mundialmente reconhecida, com

oceânica compreende parte da

o Pão de Açúcar ao fundo, é man-

Zona Sul, a Barra e Jacarepaguá.

chada por águas completamente

Todas essas águas escoam para

poluídas por esgoto lançado quase

o mar. Nela, temos os maiores

tem sido feito na AP5, na macrorregião de drenagem de Sepetiba,
graças às cláusulas de concessão.
O lançamento final tem que ser
de água limpa, a chamada água de
reuso”. ■
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a Ilha do Governador perdeu suas

•

Zona Norte. Como consequência,
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COMO O ESGOTO DEVE
SER TRATADO
Em uma sistema convencional
de tratamento de esgotos, o
chamado efluente passa por
quatro etapas: o pré-tratamento, o tratamento primário,
o tratamento secundário e o
tratamento terciário.

R E V I S TA TC M R J
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o pré-tratamento há a separação de sólidos,

a matéria orgânica que não foi removida no trata-

quando são utilizados dois processos: o gra-

mento anterior. Normalmente, o efluente ao final

deamento e a desarenação. O primeiro é rea-

desse processo, sai com até 95% livres de poluentes.

lizado por grades metálicas, que funcionam

Há, então, uma decantação secundária que clarifica

como uma barreira para os sólidos de maiores

a água e separa o lodo restante do processo. Esse

dimensões, que detidos por elas são retirados

lodo deve ser removido para descarte em um aterro

do processo. Isso ajuda a proteger os equipamentos

sanitário. Assim, as duas provas de que há um

das estações, já que devido ao tamanho de muitos

tratamento correto de efluentes são a água de reuso

resíduos, pode haver a quebra de maquinário. Já a

ao final do processo e o lodo. Quando bem feito,

desarenação tem a função de remover a areia através

esse tratamento permite alcançar um efluente em

de sedimentação. Os grãos de areia, por serem mais

conformidade com a nossa legislação ambiental, e

pesados, vão para o fundo do tanque enquanto as

a água já pode retornar aos recursos hídricos sem

matérias orgânicas vão para a superfície.

ameaçar de contaminação o meio ambiente.

No tratamento primário busca-se remover os sóli-

Entretanto, ainda pode ser feito mais um tratamento

dos em suspensão, materiais flutuantes e matéria

para se alcançar níveis ainda melhores de qualidade,

orgânica, através de processos físico-químicos.

isto porque ainda é possível conter elementos como

Primeiro, são inseridos produtos químicos nos

nitrogênio e fósforo. O tratamento terciário con-

efluentes para neutralização da carga. Em seguida,

siste em aplicar técnicas para remover poluentes

ocorre a floculação, que é o agrupamento das par-

específicos que não foram retirados pelos processos

tículas de poluentes. Após a floculação, o efluente

mais comuns, como compostos não biodegradáveis,

passa por decantadores que fazem o lodo, que é

nutrientes e metais pesados que exigem maior grau

sólido, ficar no fundo do tanque, enquanto a parte

de tratamento. Essa operação pode consistir em

líquida segue.

diversas etapas, que dependem do tipo de poluição do

No tratamento secundário, o efluente passa por
processos bioquímicos, que podem ser aeróbicos ou
anaeróbicos. Esse processo tem por objetivo retirar

efluente e do grau de depuração que se deseja obter,
através de técnicas de filtração, ozonização, cloração
e osmose reversa. ■
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MENOS DA METADE
DOS CARIOCAS TÊM
TRATAMENTO DE
ESGOTO
m julho de 2019, foi divulgado o ranking do saneamento básico no
Brasil, levantamento feito pelo Instituto Trata Brasil, que mediu
a qualidade dos serviços de água e esgoto entre as 100 maiores
cidades do país. O Rio de Janeiro ficou na 51ª posição. A água
tratada chega para quase 100% dos moradores, mas quando o
assunto é o esgoto, apenas 46% dos cariocas recebem algum tipo

de tratamento.
“Há um histórico de pouco tratamento de esgoto pela Cedae em vários
municípios. Durante muitos anos, o esgoto não foi uma prioridade para
a empresa. Isto criou um déficit grande que agora ela precisa correr
atrás para poder cumprir com a sua obrigação que é fornecer água
para o cidadão, mas também tirar o esgoto, e tratar para que essa água
seja devolvida corretamente para natureza”, declarou Édson Carlos,

R E V I S TA TC M R J
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presidente do Instituto Trata Brasil, na época, ao Jornal O Globo. ■
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TCMRJ E MP DO RIO UNEM-SE
PARA FISCALIZAR POLÍTICAS
AMBIENTAIS

P

rojetos e programas relacionados à política

O acordo também prevê cooperação para a otimização

ambiental municipal, a partir de agosto de

das investigações que tramitam no âmbito das duas

2019, têm fiscalização fortalecida com o inter-

instituições, bem como treinamento recíproco, reali-

câmbio de dados entre o Tribunal de Contas

zação de auditorias e exames de processos pertinentes

do Município e o Ministério Público do Estado

à proteção do dinheiro público e do meio ambiente.

do Rio de Janeiro. O convênio assinado pelos

“É muito importante que tenhamos uma visão

órgãos firmou cooperação para a otimização dos

colaborativa para podermos avançar. A disponibili-

processos e investigações e o desenvolvimento de

zação de dados entre instituições segue a política de

ações para prevenir e reprimir obras e intervenções

governos abertos que estamos implantando no MPRJ

de saneamento básico que não sigam a legislação

e, neste sentido, o TCMRJ tem nos ensinado muito”,

ambiental.

destacou o procurador-geral Eduardo Gussem.
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“A convergência de informações é
fundamental, sem protagonismos ou
vaidades e buscando o bem público. Isso
colabora para que haja racionalização do
gasto público e serve para que tenhamos
condições de oferecer melhores
serviços para o destinatário final, que é
o cidadão”, declarou Thiers Montebello,
ao assinar o convênio com o procuradorgeral de Justiça, Eduardo Gussem.
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Para o promotor de Justiça José Alexandre Maximino,
coordenador do Grupo de Atuação Especializada em
Meio Ambiente do Ministério Público, a assinatura do
convênio representa um importante passo na fiscalização das políticas ambientais. “Esta integração qualificada entre as instituições nos proporcionará uma
compreensão mais clara e célere das exigências feitas
pelo TCMRJ para as principais obras e investimentos
em áreas sensíveis e relevantes, como aquelas afetas
ao saneamento básico, possibilitando benefícios no
controle da qualidade dos gastos públicos e da regular
execução e operação das obras contratadas”, disse
Maximino. ■

RIO DE JANEIRO

SUÍÇA É PROVA DE QUE PROBLEMA
PODE SER REVERTIDO
POR GUY BORGEAT
CONSULTOR AMBIENTAL

problema para maioria das

que geram. Antes de construir

lagos e rios na Suíça che-

autoridades públicas do mundo,

uma nova habitação ou prédio,

garam a ser tão poluídos,

em particular para os países

o proprietário deve considerar

em decorrência da falta

emergentes. Este problema não

a questão das águas residuais,

de tratamento de esgoto,

é irreversível se for combatido

tanto quanto o telhado ou o aca-

que a natação neles era

rapidamente e continuamente, a

bamento que quiser empregar.

as autoridades públicas tiveram
que tomar medidas para resolver
o problema.
Nos últimos quase 70 anos, 800
estações de tratamento de água
foram construídas e conectadas
a 130 mil quilômetros de tubos.
Também produtos químicos
usados em domicílios, como os
fosfatos, utilizados para clarear
roupas, foram banidos. Esta
conquista, que resulta, hoje, no
tratamento adequado de 97% das
águas residuais de uma popu-

longo prazo.
Mas, quanto mais esperarmos,

podem ser implementadas, como

maior o custo da remediação,

os biodigestores, facilmente

sem mencionar os custos asso-

encontrados no mercado. Essas

ciados às doenças e aos danos

informações deveriam estar ao

ecológicos resultantes.

acesso dos cidadãos comuns,

A tecnologia atual torna possível
resolver este problema com mais
eficiência e menor custo do que
era há 30 anos, devido a máquinas utilizadas para trabalhos de
engenharia civil, por exemplo.
As estações de tratamento tornaram-se mais eficientes e menos
caras de serem construídas.

lação de 8 milhões de pessoas,

No entanto, a educação para

custou ao todo 50 bilhões de

todas as faixas etárias da popu-

francos suíços. Um custo que

l a çã o c o n t i n u a e c o n ti n u a r á

pode parecer muito alto, mas

sendo primordial. A maioria das

que representa muito mais para

pessoas ainda joga fora o óleo

a saúde pública e para o desen-

de fritura na pia, só para citar

volvimento das gerações futuras.

uma das práticas consideradas

Hoje em dia, não só a natação em

Mesmo que os estados detenham

mitida, como suas águas servem

competência para tratar do

ao sistema de fornecimento de

sistema de esgoto, indivíduos

águas potáveis.

e empresas também precisam

continua sendo um grande

especialmente aqueles que
vivem em áreas onde o esgoto
não é colhido e tratado. Deveria
ser também responsabilidade
do estado estabelecer regras e
informar empreiteiros sobre as
soluções que podem ser postas
em prática.
O exemplo suíço prova que a
situação pode ser revertida. Basta
querer. ■

inofensivas.

todos os belos lagos suíços é per-

O tratamento de águas residuais

Soluções simples e econômicas

pensar iniciativas próprias para
o tratamento das águas residuais

Nº73

que a população mobilizou-se e

•

proibida. Chegou a um ponto em

Águas limpas na Suiça são
resultado de investimento em
saneamento básico.
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EMBRIÃO DE ESPERANÇA
Iniciativas como a do projeto Embrião Mata D´Água,
implementado para recuperar terras degradadas
e proteger nascentes em Vassouras, cidade do
centro-sul do estado do Rio de Janeiro, promovem a
esperança de dias melhores.

A

Fazenda São Luiz da Boa

explicou. O professor Fábio par-

Sorte. Alunos da Escola Ame-

Sorte, localizada na cidade

ticipará do dia a dia do projeto

ricana da Barra da Tijuca, Zona

de Vassouras, lançou, em

ao lado da engenheira ambiental

Oeste do Rio, participaram do

parceria com a Univer-

Ághata Tommasi.

evento. As cinco mil mudas usa-

sidade Federal Rural do
Rio de Janeiro, o projeto

Embrião Mata D’Água, que visa o
reflorestamento e a recuperação
e proteção das nascentes, em
cinco anos, utilizando as técnicas
implantadas pelo suíço Ernst
Gotsch na Fazenda Olhos D’Água,
em Piraí do Norte, sul da Bahia.

tor Rocha; da esposa, jornalista
Liliana Rodriguez, financiadora
do projeto; e do jornalista
Júlio Cesar Rocha, coordenador de projetos
Fazenda São

agricultor sintrópico Yuri Diniz,

Luiz da

é recuperar 10 alqueires degrada-

B o a

estado do Rio de Janeiro, cujo
solo sofreu com o plantio do café
e, depois, com a criação de gado”,

Nº73

e proprietário da Fazenda, Nes-

coordenado pelo professor e

“é a região mais maltratada do

•

presidente do Instituo Preservale

e eventos da

professor da UFRRJ Fábio Freitas,
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D’Água contou com a presença do

A ideia do projeto, que será

dos na Fazenda, que, segundo o
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O lançamento do Embrião Mata

Por meio do projeto
Replantando Vidas, da
Cedae, homens e mulheres
em liberdade condicional
trabalharam na produção das
mudas utilizadas no Projeto
Embrião Mata D’Água.

das na ocasião vieram do projeto
Replantando Vidas, da Cedae, em
que apenados plantam as
mudas. ■

S

uíço de 71 anos, Ernst Gotsch desenvolveu seus primeiros estudos
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EXPERIMENTOS BEM-SUCEDIDOS
de plantio em áreas do norte da Suíça e sul da Alemanha, por volta
de 1970. Após 10 anos de sucesso de seus experimentos, Ernst deixa
a Europa e se radica no Brasil, na Fazenda Fugidos da Terra Seca,
ao sul da Bahia, hoje Fazenda Olhos D’Água. À época, a Fazenda
Fugidos da Terra Seca abrangia 500 hectares de terra improdutiva

por conta de práticas danosas como o corte de madeira, cultivo de
mandioca na encosta dos morros, criação de suínos nas baixadas e
formação de pastagens por meio de fogo. Hoje, após implementação dos
experimentos de Ernst, a Fazenda Olhos D’Água apresenta cerca de 410
hectares de área reflorestada – Mata Atlântica -, dos quais 350 foram
transformados em Reserva Particular do Patrimônio Natural, além de
120 hectares de Reserva Legal. ■

INSTITUTO PRESERVALE
apaixonados pela história

por missão contribuir para o

e pelo patrimônio do Ciclo

fortalecimento e a valori-

do Café, fundou em 1994 o

zação do Vale do Café nos

Instituto Preservale.

da Cultura.

O Preservale nasceu como
forma de união entre os
diversos gestores de proprie-

O legado do Ciclo do Café

dades históricas, que viram

foi a história e a memória

no Turismo Cultural uma

patrimonial, representada

maneira inovadora de agregar

por centenas de fazendas.

valor ao patrimônio rural,

Diante disso, um grupo de 60

acrescentando à renda cor-

pessoas, entre fazendeiros,

rente das fazendas as receitas

pesquisadores, ambienta-

de hospedagem e visitação

listas, arquitetos, agentes

guiada com finalidade educa-

de viagem, historiadores e

tiva, histórica e cultural.
Nº73

Ambiente, da Preservação e

•

campos do Turismo, do Meio
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O Instituto Preservale tem
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QUERIA SER
CASTRO ALVES
E TORNOU-SE
IMORTAL

RIO DE JANEIRO

FA L A I M O RTA L

MARIA SALDANHA,
JORNALISTA E EDITORA DA REVISTA DO TCMRJ
ENTREVISTA
ANTÔNIO TORRES,
OCUPANTE DA CADEIRA 23 DA ABL

Imagine um povoado no agreste

a desejar ser Castro Alves. Com

da Bahia, na metade do século XX.

os ouvidos impregnados de

Imagine uma casa onde os únicos

literatura, rumo ao horizonte

livros que ali havia eram os de

oferecido pela escola, partiu para

catequese. Imagine um menino

a capital baiana e, dali, para São

de olhos vivos e alma curiosa.

Paulo e, depois, Rio de Janeiro.

Imagine uma professora que

Não tornou-se poeta. Tornou-se

gostava de fazer leitura em voz

jornalista, publicitário e escritor.

alta e que ensinava os alunos a

E, em 2014, aos 73 anos, passou

declamar poesias. Era uma escola

a ocupar a cadeira de número 23

idealizada pelo educador Anísio

da Academia Brasileira de Letras.

imortal Antônio Torres, que nos
faz refletir, nestes tempos em

Naquele “lugar esquecido, nos

que a educação no Brasil está

confins do tempo”, ao som e

mundialmente mal avaliada, no

ao ritmo das palavras clássicas,

poder de transformação que ela é

o menino formava imagens de

capaz na vida de uma pessoa, por

um universo mágico e passou

Nº73

Otávio Mangabeira.

Isto não é ficção, é a vida do

•

cação na gestão do governador
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Teixeira, então secretário de Edu-
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mais que as condições digam não

festa literária organizada pela

ocasião dos seus 80 anos. “Esse

ao seu futuro.

pequena cidade.

romance pediu para ser lento, o

O escritor, como prefere ser

A tecnologia, para Antônio Tor-

citado, faz questão de estar em

res, não necessariamente afasta

permanente contato com estu-

o jovem da literatura, mas pode

dantes, participando de projetos

trazer um mundo de informações

Certa vez, em entrevista, Antônio

da Academia junto a escolas da

novas, desde que sabendo dosar.

Torres declarou que o Brasil não

rede pública. Recentemente,

Em seu caso, especialmente,

faz parte do imaginário global e

levou a obra de Monteiro de

enxerga as redes sociais como

por isso não faz parte do imagi-

Lobato a alunos de uma escola

ferramenta para divulgação de

nário do brasileiro em relação à

municipal de Santa Cruz, na Zona

suas obras e para pesquisas. “Por

literatura. Questiono se a opinião

Oeste do Rio de Janeiro. “Fico

exemplo, tenho um site que, eu

ainda vale.

fascinado quando vejo o encanto

vejo, é bem visitado. Obviamente

deles pela escrita. Esse contato

nos limites de um site de um

me traz muitas revelações, que

escritor, não é de nenhum artista

confrontam essa percepção geral

pop, mas vejo que não está lá

de que tudo se empobreceu, que

parado, não”, ele brinca.

está pior”, afirma o imortal,
recentemente homenageado em
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Cipó, no sertão da Bahia, durante
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tempo dele é diferente”, explica
ele, já há 13 anos sem lançar um
novo livro.

“Isso é um medo que eu tenho.
Penso que o mundo está subjugado a essa pressão globalizada;
é como se hoje, em algum lugar
do planeta, tivesse um comitê

Na reta final de um romance que

qualquer reunido para decidir o

iniciou há dez anos, Antônio Tor-

que o mundo vai ler. E fato é que

res pretende concluir a obra por

o Brasil não está nesse pacote

RIO DE JANEIRO

global. Isso não significa, no
entanto, que não estejamos bem
colocados lá fora. Eu sou de uma
geração muito bem-sucedida
fora do País, mas apesar disso,
não faço parte da fatia expressiva daquele mercado”, explica
Antônio Torres.
Ele chama atenção para o tipo
de literatura que vem ganhando
as vitrines do mundo, os livros
descartáveis. “A literatura vem
perdendo seu peso nessa produção feita para levar, usar e jogar
fora”, afirma o escritor, que,
logo em seguida, diz que, ainda
assim, o escritor brasileiro deve

“

Devemos insistir no texto brasileiro,
contando nossos usos e costumes,

do passado e do presente, mostrando nossos
impasses diante da pós-modernidade, que ainda
não absorvemos. O que falo pode parecer, às
vezes, um pouco pessimista, mas, na verdade, é
material de trabalho.”

usos e costumes, do passado e

E entre estes, cita Geovani Mar-

do presente, mostrando nossos

tins, cuja trajetória de vida traça

impasses diante da pós-moderni-

um paralelo com a sua. Morador

dade, que ainda não absorvemos.

de comunidade no Rio de Janeiro,

O que falo pode parecer, às vezes,

o jovem de 26 anos lançou o livro

um pouco pessimista, mas, na

“O Sol na Cabeça”, pela Compa-

verdade, é material de trabalho”,

nhia das Letra e está levando sua

reforça o imortal, citando ini-

linguagem para o mundo, com

ciativas que mostram uma força

direitos vendidos para diversos

literária latente no País, como

países.

eventos em cidades do interior,
como Araxá, em Minas Gerais,
onde autores consagrados dividem espaço com jovens talentos.

“Se foi possível para mim, se foi
possível para Geovani, é possível
para muitos mais”, garante o
imortal Antônio Torres. ■

Nº73

brasileiro, contando nossos

•

“Devemos insistir no texto
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continuar produzindo.
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TRIBUNAIS EM AÇÃO

TCs REFORÇAM AÇÕES EM
PROL DA EDUCAÇÃO
Os Tribunais de Contas do Brasil estão unidos no

Durante o II Sined, o TCMRJ apre-

compromisso com a máxima efetividade do direito

sentou seu Programa de Visita

à educação, consolidado em documento assinado

modelo para projetos semelhantes

às Escolas, que vem servindo de

durante o II Simpósio Nacional de Educação,

desenvolvidos por diversos outros

realizado no último semestre, em Porto Alegre.

de contas, somos auditores de

TCs. “Antes de sermos auditores
pessoas”, foi parte do discurso

L

que o inspetor-chefe, Marcus
evando em consideração as

social econômico” e defendem

Vinícius Pinto da Silva, utilizou

propostas e debates promo-

a incorporação permanente do

para apresentar os resultados da

vidos no encontro, os TCs

Fundeb ao texto constitucional.

fiscalização da educação carioca. ■

decidiram ir a público para
destacar que sua atuação
compreende não apenas a

fiscalização das normas vigentes,
mas, também, a identificação,
o estímulo e a difusão das boas
práticas educacionais adotadas
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em todo o País.
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“Enquanto a realidade ainda
revela a distância entre o compromisso constitucional e a
situação de desamparo intelectual
de muitas crianças e jovens, não
há como abdicar das vinculações
protetivas do financiamento da
educação”, assinala o texto assi-

Por meio da Atricon, da Abracom,

nado pelo presidente do TCMRJ e

do Conselho Nacional de Presi-

da Abracom, Thiers Montebello,

dentes (CNPTC) e do Instituto Rui

junto com os outros presidentes

Barbosa e seu comitê técnico de

das associações representativas

educação, os tribunais de contas

das Cortes de Contas brasileiras,

reverenciam “o legado civili-

a saber Fábio Filgueiras (Atri-

zatório que prioriza a educação

con), Ivan Bonilha (IRB), Edilson

como trajetória de emancipação

de Sousa e Silva (CNPTC) e Cezar

humana e de desenvolvimento

Miola (Comitê da Educação/IRB).

milhões de brasileiros de mudar

ticas públicas na área da

a sua realidade por meio da edu-

educação, 18 tribunais de

cação”, disse o conselheiro do

contas (TCs) brasileiros

TCE-RS e presidente do CTE-IRB,

fi n a l i z a r a m a s e g u n d a

Cezar Miola.

etapa do projeto “Educação que

EDUCAÇÃO DO IRB
O conselheiro do TCMRJ Felipe
Puccioni passou a integrar o
colegiado do Comitê Técnico
da Educação do Instituto Rui
Barbosa IRB. A nomeação foi

Na primeira fase da iniciativa,

formalizada em Portaria de 4

o Iede identificou as redes de

de dezembro de 2019, assinada

ensino com bom desempenho no

pelo presidente do IRB, Ivan

ensino fundamental. Na segunda

Lelis Bonilha. O inspetor-

O projeto resulta de uma parceria

etapa, foram realizadas algumas

geral Marcus Vinicius Pinto da

entre o Comitê da Educação do

visitas, em caráter amostral, com

Silva e a auditora de controle

Instituto Rui Barbosa (CTE-IRB)

a identificação das estratégias

externo Ketza Cardoso, que,

e a organização Interdisciplina-

comuns, por meio de entrevistas

entre outros servidores do

ridade e Evidências no Debate

e observação de salas de aula e do

TCMRJ, realizam o Programa

Educacional (Iede), que pretende

ambiente escolar. O TCMRJ já ter-

de Visita às Escolas, também

identificar as redes municipais

minou e encaminhou ao Iede seu

fazem parte do comitê, como

com bom desempenho no ensino

relatório de visitas e entrevistas. O

assistentes técnicos.

fundamental e disseminar as ações

resultado global das análises deve

de gestão e de acompanhamento

ser divulgado em abril de 2020.

faz a diferença”, com as visitas
às escolas e entrevistas com os
gestores, professores e alunos.

pedagógico e administrativo adotadas, para que possam servir de
inspiração para outras redes.

sistematização das informações

atue mais efetivamente nas

coletadas e a elaboração de um

políticas públicas da pasta.

pação de 28 tribunais de

resultados, atividades que serão

contas com jurisdição na

desenvolvidas pelo CTE-IRB e o

esfera municipal, o que

Iede. ■

dos de âmbito nacional.
“Os tribunais de contas
estão mobilizados com
esse projeto. Não basta o
investimento de recursos, o treinamento de
professores e a adoção
de ações para motivar as
famílias; também precisamos de processos
de gestão capazes de dar

pação no Comitê permitirá que
o Tribunal de Contas carioca

amplo plano de comunicação dos

permite obter resulta-

Segundo Puccioni, a partici-

Os próximos passos envolvem a

O projeto tem a partici-

Fotos: Atricon
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NACIONAL DE

“

Fazer parte do
Comitê complementa todo o trabalho que
viemos desenvolvendo e
nos impulsiona a buscar
novos horizontes. Temos
sempre que ter em mente
como a atuação dos
tribunais de contas podem
realmente ajudar os entes
estatais a implementar
melhorias no sistema de
educação pública”, afirma
Puccioni. ■
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oportunidade, talvez a única, a

pela melhoria das polí-

COMITÊ

•

N

esse movimento contínuo

TCMRJ FAZ PARTE DE

R E V I S TA TC M R J

EDUCAÇÃO QUE FAZ
A DIFERENÇA
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RELAÇÕES EXTERIORES
Entre novembro e janeiro últimos, o presidente
Thiers Montebello, acompanhado pelos
conselheiros do TCMRJ Felipe Puccioni e Luiz
Antonio Guaraná e pelo presidente da Atricon, Fábio
Nogueira, estiveram nas embaixadas da Alemanha,
Etiópia, Rússia, Japão, Indonésia e Estados Unidos.
As visitas fazem parte da iniciativa

embaixador Akira Yamada; pelo

do Tribunal de Contas carioca, da

secretário do Departamento de

Atricon, da Abracom e do IRB, no

Cultura e Imprensa da Embaixada,

sentido de estabelecer relações

Takuya Okumura; e pelo adido do

com outros países em busca de

Ministério da Educação do Japão,

soluções inovadoras na área da

Hiroyuki Suzuki.

educação. O projeto de cooperação
interinstitucional, coordenado
pelo conselheiro Felipe Puccioni,
visa um entendimento mais profundo dos sistemas de educação
no mundo.

lheiro e coordenador do projeto
de cooperação interinstitucional,
pelo embaixador da Indonésia,

“bons frutos” para o sistema

Edi Y u su p . E, n a Em b a i x a da

educacional brasileiro. A meta é

dos Estados Unidos, os repre-

visitar representações de 10 paí-

sentantes das associações que

ses, sendo os dois mais populosos

vinculam todos os tribunais de

de cada continente.

contas conversaram com o chefe

Assuntos Econômicos e Temas

Nº73

Thiers Montebello, e o conse-

Felipe Puccioni, foram recebidos

foram recebidos pelo adido de

•

sidente da Abracom e do TCMRJ,

com outros países pode trazer

do Tribunal de Contas carioca
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Atricon, Fábio Nogueira, o pre-

Segundo Puccioni, a aproximação

Na embaixada alemã, os membros
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Na companhia do presidente da

da missão americana, ministro
William Popp, e com a adida para
assuntos de educação e cultura,
Joëlle Uzarski.

Globais, Rainer Münzel; na

O Tribunal de Contas carioca, em

representação etíope, foram

2020, será sede para a realização

recepcionados pelas diplomatas e

de seminários, nos quais serão

secretárias do embaixador, Beza

discutidas as diferenças, as simi-

Melis e Miheret Gebremedhin;

litudes, e experiências de sucesso

na embaixada da Rússia, foram

e fracasso do sistema público de

recebidos pelo embaixador Ser-

governança da educação de dife-

gey Akopov; e, na do Japão, pelo

rentes países. ■

“Amigo da educação, amigo da cidade”, assim

Montebello, o subsecretário municipal de Educação,

referiu-se o vereador Prof. Célio Lupparelli ao inspe-

Claudio Maia, e os auditores de controle externo

tor-geral do TCMRJ, Marcus Vinícius Pinto da Silva,

Cassio Monteiro, Ricardo Diniz Gonsalves e Cláudio

ao conceder-lhe o conjunto de Medalhas de Mérito

Sancho Monica. O presidente Thiers Montebello

Pedro Ernesto, a mais alta homenagem da Câmara

enalteceu o trabalho técnico da inspetoria e destacou

nhecimento pelo trabalho da 3ª
IGE, da qual Marquinhos, como
é chamado carinhosamente por
seus colegas, é responsável. A
equipe que realiza o Programa
de Visitas às Escolas recebeu
Moção de Aplausos por colocar

“

em prática um projeto que, hoje,

exercendo um papel fundamental
na melhoria da gestão pública”.
“O Tribunal de Contas tem e deve
ter um discurso de colaboração,
de ajuda”, ressaltou Montebello.
“O Programa de Visitas às Escolas
não é simplesmente uma fiscalização, mas a construção da
consciência crítica do cidadão do

é referência na fiscalização na área da Educação.

futuro”, salientou o subsecretário de Educação. ■

Na mesa do Salão Nobre da Câmara foram chamados,

Foto: André Luis de Souza

além do homenageado, o presidente do TCMRJ, Thiers
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A cerimônia também foi de reco-

tor oportunidades de melhoria,

O Programa de
Visitas às Escolas
não é simplesmente uma
fiscalização, mas a construção
da consciência crítica do
cidadão do futuro”, salientou
o subsecretário de Educação.

•

dia 03 de setembro.

que o programa “oferece ao ges-
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Municipal do Rio de Janeiro, no
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COORDENADOR DO PROGRAMA
DE VISITAS ÀS ESCOLAS RECEBE
HOMENAGEM NA CÂMARA
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TRIBUNAIS DE CONTAS
DEFENDEM SUAS COMPETÊNCIAS
CONSTITUCIONAIS
Reunidos no I Congresso Internacional dos Tribunais
de Contas, realizado em novembro último, representantes dos 33 TCs do Brasil aprovaram a Carta de Foz
do Iguaçu na qual reafirmam a “intransigente defesa

E

ste é o trecho das considera-

ções finais do documento de
encerramento do I Congresso
Internacional dos Tribunais
de Contas (I CITC), realizado
de 11 a 14 de novembro, em

Foz do Iguaçu (PR). Durante os
quatro dias do evento, a PEC

do Estado Democrático de Direito, o inafastável

188/19, de autoria do Governo

respeito à Constituição, às leis e às instituições, o

pacto federativo, permeou todos

respeito ao livre exercício das funções dos agentes
do Estado e à liberdade de imprensa, assim como
defendem que qualquer reforma legislativa respeite

Federal, que propõe mudanças no
os debates e reuniões técnicas do
congresso.
Segundo o presidente da Associação dos Membros dos Tribunais

os princípios essenciais mencionados e o atual pacto

de Contas do Brasil (Atricon),

federativo, preservando-se as competências origi-

(TCE-PB), “o Congresso Nacional

nais dos órgãos de controle”.

conselheiro Fábio Nogueira
deve estar atento para que todo o
processo de construção da demo-
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cracia e do fortalecimento das
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rado”. “É óbvio que o Congresso

de cuidarem dessa proposta com

tem autonomia discricionária

cuidado, para que as mudanças

circunscritas aos aspectos técni-

e, sobretudo, sabedoria para

não gerem questionamentos

cos e às competências ordinárias

conduzir a votação dessa PEC. A

sobre a constitucionalidade”,

dos tribunais. Mas o momento

Atricon e os tribunais de contas,

observou.

é outro! Então, entendemos

se convocados, provocados ou
convidados, poderão expressar
sua modéstia colaboração sobre o
assunto por meio de notas técnicas”, afirmou.

Nogueira destacou que “a carta
representa o sentimento de todas
as entidades representativas do
Sistema Tribunais de Contas do
Brasil, pois reafirma a defesa do

Já o presidente do Instituto Rui

Estado Democrático de Direito,

Barbosa (IRB), conselheiro Ivan

o respeito e o fortalecimento das

Bonilha (TCE-PR), destacou que

instituições e o compromisso

a PEC 188 enfrenta questiona-

com o aprimoramento dos tri-

mentos porque a maior parte

bunais de contas como órgãos

dos entes federados defende a

indutores da boa governança e da

manutenção do pacto federativo

boa gestão pública”.

instituído pela Constituição de
88. “Os próprios presidentes
do Tribunal de Contas da União
e do Supremo Tribunal Federal, durante nosso congresso,

TRIBUNAIS EM AÇÃO

instituições permaneça inalte-

a necessidade de expressar um
posicionamento político-institucional claro, dentro dos contornos
constitucionais, o que também
é absolutamente desejável”,
salientou. ■

LEIA A CARTA DE FOZ DO
IGUAÇU NA ÍNTEGRA:

Já Bonilha lembrou que, “em
anos anteriores, as cartas de
encerramento dos encontros
dos tribunais de contas ficaram
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manifestaram o compromisso
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TRANSFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS
E LEGISLATIVAS MOBILIZAM TCs

N

a pauta das discussões do I Congresso Inter-

Incosai, em setembro de 2019, Vaz alertou para a

nacional dos Tribunais de Contas destacou-se

necessidade de os tribunais de contas repensarem

a ressignificação do controle externo, frente

sua forma de atuar, tendo a tecnologia como aliada,

à inteligência artificial e às recentes normas

com vistas a ampliar o impacto de seus resultados.

legais, defendida pelo secretário de Gestão

Ele acredita que os auditores do futuro deverão ser

da Informação do TCU, Wesley Vaz. Com base

atores estratégicos, fontes de conhecimento seguro

na Carta de Moscou, redigida por ocasião do XXIII

e produtores de previsões.
Texto: Maria Saldanha, com a colaboração da Ascom/Atricon
Fotografia: Atricon

LGPD

LINDB

A Lei Geral de Proteção de Dados, que entrará em

A Lei nº 12.376, de 2010 - Lei de Introdução às Normas

vigor no próximo semestre, altera significativamente

do Direito Brasileiro (LINDB) - foi abordada pelo

a manipulação de informações pessoais, impactando

procurador da República, Edilson Vitorelli, com con-

também a atuação dos tribunais de contas. Sobre sua

siderações sobre o caráter consequencialista da norma

aplicação no âmbito dos TCs, o Instituto Rui Barbosa

e pela mudança de paradigma que trouxe ao direito

propôs 15 diretrizes, reunidas na Nota Técnica n.

brasileiro. Em relação ao controle, ele considera que

01/2019 (ver matéria de capa desta Revista do TCMRJ).

“nem tudo deve gerar punição; em alguns casos

Preocupado com os avanços da inteligência artificial,
o sociólogo e professor da Universidade Federal

Para o procurador, a LINDB impõe, essencialmente,

do ABC paulista, Sergio Amadeu da Silva, alertou

o dever de controlar. Nesse aspecto, ressaltou a

para o que chamou de neocolonialismo de dados e

competência preventiva dos tribunais de contas,

defendeu que a Administração Pública deve investir

dentro da qual deve estar a de fazer recomendações

em uma tecnologia própria para armazenagem de

aos gestores para que arquem com as consequências

informações, além de criar mecanismos de auditoria

práticas das suas decisões”. ■
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sobre como os algoritmos são definidos.
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podem ser afastadas condutas estritamente ilícitas”.

(TCE-PR) e os auditores Luciano

em

Andrade (TCE-PB) e Reinaldo

nome de toda

Valino (TCE-PA), selecionou

a comissão e

cinco boas práticas do TCMRJ que

em nome do

merecem ser multiplicadas.

a Declaração de Garantia de
Qualidade, mais do que merecida, ao Tribunal de Contas do
Município do Rio de Janeiro”,
anunciou o conselheiro Edilson
de Sousa Silva ao entregar, no
dia 13 de setembro, ao presidente
Thiers Montebello, a certificação
baseada no resultado da análise
do Marco de Medição do Desempenho dos TCs (MMD-TC), realizada no TCMRJ.

“Vocês saem na frente novamente, são um tribunal de
vanguarda” falou o conselheiro
Edilson, ao destacar a fiscalização
de obras de arte especiais (pontes,
túneis e viadutos), uma das realizações que a Atricon considera

do TCMRJ que a Atricon leva para
o País.

que devem ser adotadas por todos

“Essas boas práticas demonstram

os TCs do Brasil. A parceria fir-

excelência em atender às expecta-

mada com o Centro de Ensino e

tivas sociais, são realizações que

Pesquisa em Engenharia (Coppe/

ajudam a melhorar a vida das pes-

UFRJ) para avaliação de pavimen-

soas”, corroborou o conselheiro

tos urbanos; a utilização de drone

substituto Jaylson Campelo. Até

Além disso, a Comissão integrada

como ferramenta de fiscalização

agora, o TCMRJ e o TCE-RJ são

pelos conselheiros Edilson de

nas visitas técnicas às obras; além

os tribunais de contas que mais

Sousa Silva (TCE-RO) e Kennedy

do aclamado Programa de Visitas

tiveram boas práticas selecio-

Barros (TCE-PI), os conselheiros

às Escolas e seu desdobramento,

nadas. “Tínhamos combinado

substitutos Jaylson Campelo

o Projeto Aluno Cidadão, são as

que selecionaríamos, no máximo,

(TCE-PI) e Thiago Cordeiro

demais iniciativas bem sucedidas

quatro, mas aqui, no Tribunal

Nº73

presidente da Atricon, entrego

•

muito

orgulho,
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ATRICON CERTIFICA QUALIDADE
DO TCMRJ E LEVA CINCO BOAS
PRÁTICAS PARA O PAÍS
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do Município, e também no do

demonstrado”, acrescentando

confirmando para nós que ele

Estado, quebramos o protocolo

que, diferente dos anos anterio-

é um grande líder no sistema

porque não poderíamos deixar de

res, neste, o MMD-TC trabalhou

de controle externo brasileiro”,

levar as muito boas iniciativas que

com complexos critérios voltados

ressaltou o conselheiro Edilson,

nos foram apresentadas”, disse o

para medir a atuação dos tribu-

também presidente do TCE de

conselheiro Edilson.

nais para garantir que as políticas

Rondônia e do Colégio Nacional

públicas sejam efetivas para a

de Presidentes dos Tribunais de

sociedade.

Contas.

questão de elogiar o comprometi-

“Essas evidências são dificílimas

O Marco de Medição de Desem-

mento de todos os servidores que

de demonstrar, e, neste aspecto,

penho dos Tribunais de Contas

participaram da avaliação. “Não

o TCMRJ foi de uma dedicação

é a principal ferramenta do

consigo citar o nome de todos,

e paciência encantadoras. Mas

Programa Qualidade e Agilidade

mas gostaria de fazer um desta-

o que também nos emocionou

dos TCs, que busca padronizar e

que especial ao (coordenador de

foi o relato deles sobre a moti-

aprimorar os procedimentos dos

planejamento) Carlos Augusto

vação que o presidente Thiers

órgãos de controle externo, além

Werneck e, na pessoa dele,

Montebello provocou para que o

de produzir novas condutas de

parabenizar cada um dos servi-

Marco de Medição do Desempe-

fiscalização e controle. ■

dores, pelo comprometimento

nho fosse incorporado no TCMRJ,

Na entrega da declaração, o
conselheiro Edilson de Sousa fez

MARCO MEDIDOR DE DESEMPENHO DOS TRIBUNAIS
DE CONTAS RECEBE CERTIFICADO DE QUALIDADE

C

riada e gerida por professores da Escola Politécnica da
USP, a Fundação Vanzolini
certificou o Marco Medidor
de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC),

coordenado pela Atricon. A
entrega do certificado de conformidade, na manhã do dia 13 de
novembro, contou com a participação do presidente do TCMRJ e

da Abracom, Thiers Montebello.
A certificação atesta a qualidade
da avaliação bienal, criada em
2015 pela Atricon. Com o propósito de medir o desempenho das
cortes de contas de todo o País,
o MMD-TC oferece uma visão
geral das áreas mais importantes da atuação destes tribunais,
abrangendo processos internos e
externos.

A Fundação Vanzolini tornou-
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-se a única entidade brasileira
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integrada à The International
Certification Network (IQNet), rede
composta pelas mais importantes
certificadoras do mundo, presentes em mais de 150 países. ■

A

o declarar a qualidade do desempenho do

planejamento e priorização de obras de manutenção

TCMRJ, este ano, a Atricon selecionou cinco

no Município.

boas práticas que podem ser adotadas por
tribunais de contas do país inteiro, três delas
na área de auditoria de obras públicas. As
inovações são fruto da constante busca de

soluções no sentido de otimizar as atividades de
fiscalização, implementadas pela 2ª Inspetoria Geral
de Controle Externo do Tribunal de Contas carioca.

Com o mesmo cunho de orientar a prefeitura do
Rio para uma aplicação de recursos mais eficiente e
econômica, o TCMRJ firmou parceria com a Coppetec, da UFRJ, o maior centro de ensino e pesquisa
em engenharia da América Latina, para avaliar a
qualidade do pavimento empregado nas obras da
Cidade. Desde a usina de asfalto até sua aplicação em

Uma delas, o uso do drone nas auditorias de obras

campo, é feita a coleta de amostras que são levadas

públicas permite mapear áreas e estruturas em locais

a laboratório para análise das suas propriedades. A

complexos ou de difícil acesso, com mais agilidade

espessura, o grau de compactação e o teor de ligante,

e precisão. Auditores da inspetoria especializada na

entre outros parâmetros, atestam a qualidade do

fiscalização de obras foram treinados para planejar

pavimento.

voo e operar o drone. Para colocar o equipamento
em funcionamento, é, antes, necessário seguir os
procedimentos de autorização, junto aos órgãos de
aviação e controle de espaço aéreo, que exigem um
seguro de responsabilidade civil.

TRIBUNAIS EM AÇÃO

BOAS PRÁTICAS
EM AUDITORIA DE
OBRAS PÚBLICAS

Essas boas práticas, atestadas pela comissão de
garantia de qualidade da Atricon, aprimoram o trabalho do Tribunal de Contas carioca, a serviço da
sociedade. ■

Além disso, para cada voo, o Tribunal faz uma
avaliação de risco, com base nas limitações da região
e nas condições meteorológicas, como cobertura
de nuvens, interferência eletromagnética, perfil de
ventos, visibilidade e probabilidade de precipitação.
Com tudo preparado, o drone pode, então, sobrevoar.
A partir das imagens captadas, é possível modelar
uma base de dados em 3D, com informações de
distância, área e volume, trazendo ganhos para a

cidade. Esta outra boa prática é realizada desde 2018
pelo TCMRJ, para classificar o grau de deterioração
das estruturas visitadas. Os resultados apresentados
são reportados à gestão pública como subsídio para o

•

especiais, que são os viadutos, pontes e túneis da
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fiscalização do TCMRJ. O drone também auxilia a
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DRONE
DO TCMRJ
SOBREVOA
OBRAS DA AV.
NIEMEYER

EDITORIAL DO JORNAL O GLOBO
MENCIONA RELATÓRIO DO TCMRJ SOBRE
CONDIÇÕES DE VIADUTOS

A Av. Niemeyer, fechada

estruturas (quatro viadutos e três passarelas) poderiam até desabar. Quatro delas

desde o final de maio de

permanecem com problemas até hoje. É o caso da Ponte Velha da Joatinga, na Barra

2019, recebeu visita técnica

da Tijuca, que tem vigas comprometidas pela corrosão e deveria ser interditada.

do TCMRJ para acompanhamento das obras da
prefeitura do Rio. Com o
uso de drone, os auditores
da 2ª IGE, especializada
em fiscalização de obras

levanta a possibilidade de queda, sobre as vias ou pessoas, de placas cerâmicas e
pedaços de concreto que podem se desprender do teto, causando graves acidentes.
O órgão recomenda avaliação técnica mais detalhada para decidir sobre possíveis
interdições.

vistoriados, 12 necessitam de obras imediatamente. Um deles é o Engenheiro

prefeitura do Rio, após o

Oscar Brito, em Campo Grande, que tem pontos sem reboco e rachaduras nas

deslizamento que atingiu a

pistas. No Mestre Cartola, próximo à quadra da Mangueira, as precárias condições

encosta e a pista da via que

de conservação são visíveis. Em vários pontos, ferragens corroídas estão à mostra.

extraordinária instaurada
para investigar as obras
emergenciais iniciadas
sem a devida formalização
após as intensas chuvas

Mesmo estruturas que receberam obras já apresentam desgaste. A passarela em
frente à Estação Del Castilho do metrô, por exemplo, foi reformada, mas exibe
fissuras. E as soldas feitas nos degraus metálicos estão enferrujadas.
Como mostrou reportagem do GLOBO, este ano o Município só previu R$ 653
mil para reparo de equipamentos urbanos, tendo gasto até agora R$ 439 mil.
Considerando que a Cidade tem cerca de mil estruturas, entre pontes, viadutos e
passarelas, cada uma teria só R$ 653 para reparos.

que castigaram a Cidade,

O alerta do TCM não deve ser desprezado. Em São Paulo, parte do Viaduto do

em fevereiro e abril deste

Jaguaré, na Marginal Pinheiros, cedeu na madrugada de 15 de novembro do ano

ano. O drone sobrevoou dois

passado. Poderia ter sido uma tragédia, mas felizmente o acidente não deixou

dos cinco trechos de difícil

vítimas, já que o fluxo de veículos era baixo no momento em que a estrutura se

acesso onde estão sendo

rompeu (por volta das 3h). Porém, o transtorno para a população foi grande e a

feitas as obras de contenção

pista só foi liberada depois de quatro meses de obras.

de encostas. As fotografias
captadas pela equipe de
auditores possibilitaram
Nº73

De 28 estruturas vistoriadas pelo TCM, 22 precisam de reparos urgentes. O relatório

A situação dos viadutos foi considerada a mais grave, à medida que, dos 14

A visita fez parte da inspeção

•

passarelas, túneis e passagens subterrâneas do Rio. Segundo o estudo, de 2018, sete

as intervenções feitas pela

São Conrado.
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em 6 de novembro chamou a atenção para a precária situação de viadutos, pontes,

públicas, foram verificar

liga os bairros do Leblon a
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“O alerta foi dado. Um relatório do Tribunal de Contas do Município apresentado

a criação de uma maquete
digital tridimensional.
Com ela, é possível obter
dimensões precisas sobre as

É elogiável o trabalho do TCM ao traçar o diagnóstico sobre pontes, viadutos,
passarelas e túneis, mas ele precisa ter continuidade. Estruturas em pior estado
merecem atenção imediata da Prefeitura. Convém lembrar que tragédias não têm
data para acontecer e tampouco seguem a agenda de burocratas e políticos, que
imaginam ter todo o tempo do mundo para lidar com situações emergenciais. O
resultado da negligência costuma ser catastrófico.” ■

estruturas que estão sendo

Texto extraído do Jornal O Globo, de 15/11/2019.

construídas. ■

Confira também a reportagem que foi ao ar no RJ TV, em 6/11/2019:
https://globoplay.globo.com/v/8066254/programa/

conta também com a participação

supera os custos com a sua manu-

coordenador da Comissão

do auditor do TCMRJ, Fábio

tenção”, declarou o presidente da

Interna de Notáveis da

Tessinari.

Atricon, Ivan Bonilha.

“Dentre as evoluções de grande

A Fundação Vanzolini é uma

magnitude experimentadas pelo

instituição privada, sem fins

Sistema Tribunais de Contas, para

lucrativos, criada, mantida e

além do Marco de Medição dos

gerida pelos professores do

Tribunais de Contas - MMDTC,

Departamento de Engenharia de

destaca-se a elaboração de

Produção da Escola Politécnica

Manual de Aferição dos Benefícios

da Universidade de São Paulo

do Controle Externo. A iniciativa

(USP). A instituição tem como

- que visa a adoção de método e

objetivo principal desenvolver e

critérios uniformes de mensurar

disseminar conhecimentos cien-

qual o resultado econômico-fi-

tíficos e tecnológicos essenciais à

nanceiro alcançado pela admi-

Engenharia de Produção, à Admi-

nistração pública por intermédio

nistração Industrial, à Gestão de

da ação dos tribunais de Contas -

Operações e às demais atividades

pretende demonstrar à sociedade

relacionadas, que realiza com

brasileira, de forma clara e direta,

total caráter inovador. ■

Fábio Filgueiras Nogueira

e o auditor de controle externo
do TCE-PB, Josedilton Diniz,
estiveram

reunidos,

em

setembro passado, na Fundação
Vanzolini, com os professores da
USP Paulo Bertolini, Fernando
Bersaneti e Linda Lee Ho, onde
foi apresentado o resumo do
trabalho desenvolvido para a
criação de um sistema nacional
de mensuração dos impactos das
ações dos tribunais de contas
para a sociedade, capitaneada
por Puccioni. A estruturação
do Manual de Aferição dos
Benefícios do Controle Externo

que o retorno proporcionado
pelas cortes de contas, em muito,

Nº73

o presidente da Atricon,

•

Atricon, Felipe Puccioni;
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O conselheiro do TCMRJ e

TRIBUNAIS EM AÇÃO

IMPACTOS DOS TCs PARA
A SOCIEDADE MARCAM
REUNIÃO NA USP
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VA L E A P E N A L E R D E N O V O

VALE A PENA LER DE NOVO

ALERTA VERMELHO
Em 2018, a revista do TCMRJ entrevistou o
ativista ambiental e biólogo Mário Moscatelli
que fez seu alerta: “não vai sobrar muita
coisa para contar se continuarmos com esta
mentalidade sobre gestão ambiental, dentro e
fora do poder público”.

REVISTA DO TCMRJ: Como o

Das cinco, a única que apresenta

permanentemente ou quase sem-

senhor vê, hoje, a situação dos

condições um pouco melhores é a

pre poluídas, geralmente situadas

rios, das praias e das lagoas do

Laguna de Marapendi. No caso da

na Baía de Guanabara, ou aquelas

Rio de Janeiro?

Lagoa Rodrigo de Freitas, a situa-

que, situadas próximas à saída de

ção é exceção, visto que, devido a

canais, rios e lagoas, sofrem com

mobilização da sociedade no início

o escoamento do esgoto e demais

deste século, a Cedae se viu obri-

contaminantes lançados nos rios e

gada a recuperar todo o sistema

lagoas. Apenas as praias distantes

de elevatórias e trocar boa parte

desse tipo de associação geográ-

dos troncos coletores de esgoto,

fica é que apresentam condições

melhorando suas condições

de balneabilidade adequadas o ano

ambientais. Mas, repito, é uma

inteiro.

Mário Moscatelli: Rios, em estado
de óbito; praticamente todos,
transformados em valões de esgoto
e lixo, principalmente, nos trechos
que passam por áreas urbanizadas.
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Lagoas - o sistema lagunar de
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Jacarepaguá, constituído por cinco
lagunas, apresenta-se, em quatro
delas, em estado terminal, pois, o
que eram antes lagoas costeiras,
foram transformadas em imensas latrinas e depósitos de lixo.

exceção no mar de degradação
que destrói os ecossistemas ainda
existentes de nossa cidade. Praias
- dependendo da praia, temos as

Infelizmente, no Rio de Janeiro,
em termos ambientais, vivemos
ainda no Brasil-Colônia, onde o
que interessa é ganhar o máximo

VA L E A P E N A L E R D E N O V O

possível no menor prazo de
tempo; onde quem paga a conta
dessa cultura é o ambiente. A
metrópole do século XXI continua
pensando e agindo, em termos
ambientais, com a mentalidade
de exploração. Sem dúvida, caminhamos para a exaustão.
denúncias por meio de artigos em

não é gratuita, mas faz parte de

REVISTA DO TCMRJ: O senhor

jornais e revistas e, ultimamente,

uma forma de gerir os interesses

considera o brasileiro, em

levando, para visitas às lagoas,

políticos e econômicos de nossa

especial o carioca, consciente da

formadores de opinião do meio

cidade, onde quem paga a conta,

necessidade de preservação do

artístico. Em resumo, muito se

mais uma vez, é o ambiente.

meio ambiente?

denuncia, se produzem provas

Sugestões técnicas existem aos

técnicas, mas, de concreto, em

montes, mas esbarram em inte-

relação às baías da Guanabara e

resses pouco preocupados com

Sepetiba, às bacias hidrográfi-

o meio ambiente. Convenhamos

cas e lagoas, praticamente nada

que, para uma cidade que recebeu,

tem sido revertido em termos de

nos últimos anos, R$ 40 bilhões

degradação ambiental. Algumas

em investimentos públicos e

vitórias aqui e acolá no varejo,

privados, continuar do jeito que

como no caso da Lagoa Rodrigo

está, do ponto de vista ambiental,

de Freitas no início deste século,

demonstra claramente a pouca

mas, no atacado, tem sido uma

importância que o assunto gera na

goleada total por parte dos

classe política e na sociedade.

do ambientalismo, onde muito
se fala sobre ambiente sem que,
de fato, modifiquemos nossas
práticas de degradação individual
e coletiva. Vivemos do marketing
da “Cidade Maravilhosa” sem
qualquer cuidado com aquilo
que a tornou conhecida como
maravilhosa.
REVISTA DO TCMRJ: São notórias
suas tentativas de chamar a atenção para as condições das águas
cariocas. Como avalia o resultado
do seu ativismo?
Mário Moscatelli: Tenho feito de
tudo: representações ao Ministério Público, manifestações
públicas, denúncias por meio da
imprensa local e internacional,

degradadores.
REVISTA DO TCMRJ: De que
REVISTA DO TCMRJ: Que pos-

forma o senhor acredita que

síveis soluções o senhor sugere

possa ser feito o controle da

para a despoluição das águas

poluição?

cariocas?

Mário Moscatelli: Selecionando

Mário Moscatelli: Francamente,

melhor os gestores públicos e

as causas da degradação das águas

exigindo maior eficiência nos

são duas: o crescimento urbano

serviços públicos de saneamento.

desordenado e a falta de sanea-

Infelizmente, o Brasil vive no

mento universalizado. Portanto,

século XVIII em termos de gestão

a degradação dos corpos d’água

ambiental e, como tal, continuamos acabando com os recursos
naturais numa velocidade do
século XXI. Não vai sobrar muita
coisa para contar a história se
continuarmos com esse tipo de
mentalidade, dentro e fora do
poder público. ■
Fotos: Mário Moscatelli
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ainda vivemos na fase primária

•

em especial no Rio de Janeiro,
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Mário Moscatelli: No Brasil,
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T C M R J E M PA U TA

TCMRJ TEM NOVO
PROCURADOR

B

runo Maia de Carvalho

2015, foi analista processual

tomou posse, em agosto

da Procuradoria Geral do

de 2019, como novo

Estado do Rio de Janeiro e, até

procurador do TCMRJ.

o momento de sua nomeação,

Ele ingressa na vaga de

ocupava o cargo de assessor no

José Americo da Costa

gabinete do conselheiro Felipe

Junior, que assumiu o cargo de

Puccioni. O novo procurador

procurador no TCM de Goiás.

é, atualmente, o presidente da

Bruno, aprovado no concurso

Comissão de Jurisprudência do

realizado pelo Tribunal em

TCMRJ. ■

BRUNO MAIA DE
CARVALHO
Procurador do TCMRJ

QUESTÕES DE ORDEM
DO TCMRJ
A apresentação de Destaque a qualquer processo na Sessão Plenária
virtual implica em sua retirada de
pauta e inserção obrigatória na Sessão
presencial. Esta e
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outras Questões
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de Ordem podem
ser consultadas na
página do TCMRJ.

D

esde antes do incêndio

pacientes, entre muitos outros

Bombeiros, o que acarretaria alto

no hospital particular

aspectos tão ou mais importantes.

custo e dificuldade operacional,

Badim, ocorrido em 12 de

A auditoria está sendo realizada

especialmente em unidades em

setembro último, o TCMRJ

pela 4ª IGE, divisão de controle

pleno funcionamento.

vem realizando inspeção

externo do TCMRJ especializada

extraordinária abrangendo

na área de saúde.

todas as 329 unidades de saúde
do município do Rio, com base
na informação de que apenas
22 delas possuem certificação
de aprovação do Corpo de Bombeiros, apurada no final do ano
passado. Além de averiguar o
porquê desta situação, o Tribunal de Contas carioca quer
saber a fundo as implicações da
inexistência de alvará e se os
principais hospitais municipais

T C M R J E M PA U TA

INSPEÇÃO QUER SABER SE
HOSPITAIS MUNICIPAIS TÊM PLANO
PARA INCÊNDIO

Não é de hoje que certificações de
aprovação do Corpo de Bombeiros

A inspeção vem apurando que

estão no escopo das auditorias do

um dos principais motivos

TCMRJ. E não só nos hospitais,

para a falta de certificação em

mas também nas escolas muni-

mais de 90% da rede municipal

cipais. O Programa de Visitas às

é o fato de que a maioria dos

Escolas anualmente verifica, não

hospitais e clínicas da cidade é

só a existência de alvarás, como

muito antiga, incluindo todos os

também, nas condições físicas das

principais hospitais de emergên-

unidades visitadas, se há fiações

cia, e teriam que fazer diversas

elétricas expostas e outros riscos

obras físicas para se adequarem

aparentes. ■

às normas exigidas pelo Corpo de

de emergência possuem plano de
contingência e escape em caso de
incêndio.
Para a inspeção, o principal
é saber se há diretrizes e quais
são os procedimentos no caso de
acontecer um sinistro. A certificação pressupõe que a unidade
está preparada, mas são requisitos formais, que se cumprem no
momento da certificação, mas não

estão sendo reiteradamente
treinadas sobre os procedimentos no manuseio de extintores,
bem como no deslocamento dos

•

ção e rotas de fuga, se as pessoas
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saber se há um plano de evacua-
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3

são acompanhados, no sentido de
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T C M R J E M PA U TA

TCMRJ QUESTIONA
CUSTOS DA AÇÃO
DA PREFEITURA NO
PEDÁGIO DA LINHA
AMARELA

T

endo em vista os danos cau-

Conservação (SMIHC), à Com-

sados na praça de pedágio

panhia Municipal de Limpeza

da Linha Amarela pela ação

Urbana (Comlurb), à Guarda

realizada pela prefeitura do

Municipal (GM-Rio), à Compa-

Rio, em 27 de novembro

nhia Municipal de Energia e Ilu-

último, o TCMRJ emitiu

minação (Rioluz) e ao Gabinete do

ofício à Secretaria Municipal de

Prefeito, solicitando informações

Transportes (SMTR), à Compa-

referentes ao custo geral daquela

nhia de Engenharia de Tráfego

mobilização. Ao todo, nove itens

(Cet-Rio), à Secretaria Municipal

deverão ser esclarecidos:

de Infraestrutura, Habitação e

■ autoridade que determinou a realização da ação;
■ relação de todos os órgãos/entidades envolvidas na ação;
■ relação dos equipamentos e veículos utilizados, com seus
respectivos quantitativos;
■ contratos aos quais os referidos equipamentos e veículos estão
vinculados;
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■ relação de funcionários participantes, com seus respectivos
cargos/funções;
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INSPETORA-GERAL
E AUDITORES DO
TCMRJ FALAM NA
CÂMARA SOBRE
INSPEÇÃO DA
LINHA AMARELA

N

o dia 31 de outubro, na
Câmara Municipal do
Rio, a inspetora-geral
da 6ª IGE, Marta
Varella, e os auditores
de controle externo

Rafael Visconti e Leonardo
Fornelos explicaram a
vereadores e autoridades do
município do Rio os achados
da inspeção extraordinária
que o TCMRJ concluiu sobre a
concessão da Linha Amarela.
O relatório da fiscalização
serviu de base para vereadores
e autoridades do Município
avaliarem as medidas a serem

■ tempo de duração da participação do órgão na ação;

tomadas em relação à Lamsa.

■ volume/quantidade de material removido (por exemplo, número
de caminhões-caçamba utilizados;

Na mesa de discussões, estive-

■ capacidade dos caminhões e número de viagens realizadas para
o descarte dos resíduos;
■ relatório de controle de transporte de resíduos (Sistema MTR); e
■ local de descarte dos materiais removidos.

ram o presidente da Câmara,
Jorge Felippe; o presidente
da CPI, Fernando William; a
controladora-geral Marcia
Andrea; e o procurador -geral
Marcelo Marques, entre outras
autoridades. ■

Nos dias 10 e 11 de outubro passado, a inspetora

O enfoque da apresentação foi a experiência adqui-

setorial da 1ª IGE Adriana Salgado apresentou a

rida pelo TCMRJ na fiscalização da PPP do Parque

experiência do TCMRJ no controle de Parcerias Públi-

Olímpico e como essa experiência gerou uma cartilha,

co-Privadas (PPPs) no “I Encontro Técnico sobre

com uma metodologia de controle de PPPs, que vem

Fiscalizações de Concessões e PPPs pelos Tribunais

sendo divulgada junto a órgãos de controle externo e

de Contas”, realizado no Tribunal de Contas do

social. ■

T C M R J E M PA U TA

EXPERIÊNCIA DO TCMRJ EM PPPs
VAI A ENCONTRO TÉCNICO

Estado do Rio Grande do Sul.

Conheça a cartilha do
TCMRJ sobre controle
de Parcerias Público-

acessando o site do tribunal ou
utilizando o QR Code ao lado.

•

controle de Parcerias Público-Privadas

R E V I S TA TC M R J

Conheça a cartilha do TCMRJ sobre
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Privadas no site.
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T C M R J E M PA U TA

TCMRJ REUNIU PRESIDENTES DOS
TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL
Lei Geral de Proteção de Dados, implantação de Inteligência Artificial na elaboração de decisões e jurisprudências e o projeto de Lei de Abuso de Autoridade
foram alguns dos assuntos discutidos na 4ª Reunião Ordinária do Conselho
Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC).

O

encontro foi realizado no dia 29 de outubro,

controle externo faz parte da missão do CNPTC,

na sede do Tribunal de Contas do Município

constituído em maio de 2018, com o propósito de

do Rio de Janeiro. “Como todas as demais,

defender os princípios, as prerrogativas e as funções

esta reunião teve um conteúdo bastante sig-

institucionais dos TCs, propiciar sua integração

nificativo, sob o ponto
de vista do interesse

público”, declarou o presidente Thiers Montebello, ao
final do encontro.
O fomento à discussão de
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temas relevantes para o
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“

Como todas as
demais, esta reunião
teve um conteúdo bastante
significativo, sob o ponto de
vista do interesse público”

em todo o território nacional
e, sobretudo, promover o
intercâmbio de experiências e
desenvolver o estudo de temas
jurídicos e de questões que
possam ter repercussão em
mais de um tribunal de contas.
■

TCMRJ, já começam a gerar
impactos relevantes para a

E

cidadã, que facilitam o acesso às informações
pela sociedade. Com a padronização dos papéis
de auditoria e o aperfeiçoamento do plano
anual de fiscalização, o controle exercido pelo

Tribunal de Contas carioca passa a ser mais ágil e

instituição e para a sociedade.

focado nos temas de real interesse para o dia a dia da

Os resultados foram obtidos

de documentos obrigatórios e o monitoramento feito

Cidade. No trato com os jurisdicionados, a remessa

com a participação ativa de mais

pelo Tribunal foram sistematizados com soluções

de 70 servidores, em diversas

pelos próprios auditores do

áreas fim e meio.

tecnológicas desenvolvidas
TCMRJ. ■
Assista aos vídeos que relatam
estas conquistas, no site do
Tribunal.
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de Gestão por Resultados do

a implementação do push processo e a cartilha

•

em 2019, previstas pela Política

ntre as metas, detacam-se o web app do TCMRJ,
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As metas estratégicas atingidas

T C M R J E M PA U TA

TCMRJ ATINGE METAS
ESTRATÉGICAS
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T C M R J E M PA U TA

RUMO ÀS
METAS DE
2020

A

s metas da Política de Gestão por Resultados do TCMRJ para
2020 foram publicadas no dia 05 de dezembro, no Diário Oficial. A Resolução nº. 1066 estabelece 12 alvos que produzirão
ações para a melhoria da instituição, especialmente nas áreas
de controle externo, controle social e gestão de pessoas.

Segundo o coordenador de Planejamento e Gestão, Carlos Augusto
Werneck, as metas têm por base as diretrizes e os objetivos discutidos
durante a elaboração do plano estratégico do Tribunal. “Além disso,
elas são pensadas com base nas orientações da Atricon, que estão
consolidadas no Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais
de Contas”, acrescentou Werneck. Para o coordenador, as metas
têm caráter desafiador e buscam focar as energias da instituição em
objetivos prioritários, a fim de imprimir uma constante evolução do
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órgão. ■
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Cláudio Monica e Carlos Augusto Werneck, do Núcleo de Planejamento
e Gestão do TCMRJ, apresentaram à Comissão de Garantia da
Qualidade da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do
Brasil (Atricon) as informações colhidas para o Marco de Medição de
Desempenho dos Tribunais de Contas.

todo território nacional, em todas
as regiões do Brasil. A margem de

T C M R J E M PA U TA

CAMINHO
CERTO

erro é de 2 pontos percentuais.
Questionados se gostariam de
trabalhar em cargos de liderança
no governo de suas cidades,

Pesquisa do Datafolha revela que sociedade consi-

43% demonstraram interesse,
percentual considerado relevante

dera que funcionários públicos deveriam ter seu

pela Aliança, responsável por

trabalho avaliado constantemente e ser recom-

estados e municípios na área de

ações com o governo federal,

pensados de acordo com o desempenho, como em

gestão pública. Entre elas, estão

empresas privadas.

ção, avaliação de desempenho e

programas de atração, pré-seleapoio para desenvolvimento.

Essa é a avaliação feita por 91%

Brava, Instituto Humanize e

dos entrevistados na pesquisa “Os

República.org.

mendada pela Aliança, formada
por Fundação Lemann, Fundação

“

divulgadas. Ainda segundo a

precisam de apoio para se desen-

pesquisa, 72% concordam que

volverem como profissionais e

pessoas bem preparadas em

realizarem melhor seu trabalho.

cargos importantes do governo

Todas as grandes transformações no serviço
público ao redor do mundo se
deram a partir de você estabelecer um grupo bem preparado de
liderança e com capacidade de
transformação. A gente queria
ver como as pessoas percebiam
isso, independentemente das
afinidades com o governo. Elas
acreditam que avaliação constante é fundamental”.

Para

88%,

é

podem melhorar suas vidas,

importante demi-

independentemente da simpatia

tir aqueles que,

dos entrevistados pelas ações do

constantemente,

governante.

não têm feito um
bom trabalho.

“Todas as grandes transformações no serviço público ao redor

O percentual dos

do mundo se deram a partir de

que concordam

você estabelecer um grupo bem

que esses servi-

preparado de liderança e com

dores precisam

capacidade de transformação. A

ter garantia de

gente queria ver como as pessoas

estabilidade é de

percebiam isso, independen-

58%. Discordam

temente das afinidades com o

da

governo. Elas acreditam que ava-

a fi r m a ç ã o

outros 39%.
A pesquisa foi realizada de 8 a 14 de
maio de 2019, com
2.086 pessoas em

liação constante é fundamental”,
afirma Weber Sutti, diretor de
projetos da Fundação Lemann. ■
Fonte: Jornal Folha de São Paulo
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realizada pelo Datafolha e enco-

no serviço público não são bem

afirma que os servidores públicos

•

a qualidade do gestor público”,

vagas para cargos de confiança

O mesmo percentual (91%)
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brasileiros e a percepção sobre

Para 39% dos entrevistados, as
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T C M R J E M PA U TA

REMESSA
OBRIGATÓRIA
DE ATOS E
DOCUMENTOS
AO TCMRJ
Um quadro resumo foi elaborado em consonância
com a Instrução Normativa nº 01, de 31 de julho de
2019, a qual aprovou a relação de documentos a serem
encaminhados ao TCMRJ pelos órgãos e entidades da
administração pública municipal direta e indireta,
facilitando, assim, a compreensão do art. 218, inciso
II, do novo Regimento Interno do Tribunal de Contas
carioca. ■

PUSH PROCESSO
Agora, cidadãos e gestores podem
receber alertas por email sobre os
processos que tramitam no TCMRJ. A
nova funcionalidade engloba eventos de
tramitação, decisão, inclusão e retirada
de pauta de sessões.
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Além de receber notificações por email, é possível
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visualizar o histórico de acompanhamentos no
portal e-TCMRJ. E o usuário pode, a qualquer
momento, parar de receber as notificações,
descadastrando-se pelo portal ou via email.
Veja o vídeo explicativo e saiba como tirar máximo
proveito deste novo recurso, no site do TCMRJ. ■

A

Constituição da República é clara ao estabelecer que é uma das funções dos tribunais
de contas apreciar a legalidade dos atos de
admissão de pessoal e da concessão de aposentadorias, reformas e pensões, para fins
de registro. No entanto, a operacionalização

dessa atribuição é de extrema complexidade e exige
que a Corte de Contas esteja pronta para lidar com
o grande fluxo de informações a serem analisadas.

T C M R J E M PA U TA

TCMRJ EVOLUI NA ANÁLISE DE
ATOS DE PESSOAL
■ realização de Concurso Público;
■ admissão de servidores/ empregados;
■ exame da concessão de aposentadoria;
■ Exame da concessão de pensão por morte; e
■ Auditoria das folhas de pagamentos de ativos,
aposentadorias e pensionistas.

Para se ter uma ideia, na administração municipal

Dessa forma, com o sistema implementado, conse-

- tanto direta quanto indireta - há em torno de 121

gue-se estratificar o grande volume e fluxo de dados,

mil vínculos de servidores e empregados ativos, cujo

possibilitando uma análise mais ágil e eficiente dos

custo é estimado em R$ 554 milhões por mês. Em

atos de pessoal. Se por um lado as tecnologias de

relação a aposentadorias, o número gira em torno de

informação passam por constantes atualizações

71 mil aposentados, que correspondem a um gasto de

e mudanças, o TCMRJ, por meio do trabalho da 5ª

R$ 324 milhões, além dos quase 14 mil pensionistas,

Inspetoria Geral de Controle Externo, segue esta

que custam aos cofres públicos, mensalmente, cerca

tendência e já mostra grandes avanços e, sobretudo,

de R$ 55 milhões.

resultados. ■

Nesse sentido, a inspetoria responsável pela análise
dos atos de pessoal do TCMRJ vem desenvolvendo
tecnologias capazes de potencializar a eficiência
e efetividade de suas ações, implementando um
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sistema dividido em cinco grandes módulos:
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CONTROLE SOCIAL

TCMRJ RECEBE ESTUDANTES
DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DA UFRRJ

O TCMRJ recebeu, no último mês de novembro,
em seu auditório, estudantes do curso de
Administração Pública da Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), interessados

Marcus destacou os resultados do

em conhecer mais sobre o trabalho

Programa de Visitas às Escolas,

desenvolvido pelo Tribunal.

projeto Aluno-Cidadão, que

pioneiro no Brasil, e o inovador
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incentiva os alunos a praticarem
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C

o controle social, tornando-os
arlos Augusto Werneck,

competências do Tribunal de

parceiros do controle externo na

membro do Núcleo de

Contas e como o órgão atua, não

fiscalização.

Planejamento e Gestão

só verificando a conformidade às

do TCMRJ, iniciou a tarde

normas, mas também a efetivi-

falando sobre a importância

dade das políticas públicas.

do controle externo, para-

lelamente ao controle interno.
Em sua apresentação, explicou
algumas das mais importantes

A o fi m d a s a p r e s e n t a ç õ e s ,
os universitários tiveram suas
perguntas respondidas pelos

Em seguida, o Inspetor-Geral

palestrantes. A iniciativa faz

Marcus Vinicius da Silva apresen-

parte dos trabalhos desenvolvidos

tou o trabalho desenvolvido pelo

pela Comissão de Controle Social

Tribunal na área de Educação.

(CCS-TCMRJ). ■

integrantes do Observatório

Rede de Controle da Gestão

toramento de esco-

Social do Rio de Janeiro,

Pública no Rio de Janeiro,

las foram temas da

da UniRio e da Fundação

que tem como signatários

reunião realizada no

Getúlio Vargas.

órgãos públicos e entidades

com

públicos que compõem o
Grupo de Trabalho Controle
Social, entre eles, além do
próprio Tribunal de Contas
carioca, o TCE do Rio de
Janeiro, as Controladorias
Gerais do Estado e da União
e o Ministério Público
Estadual.
Entre os convidados,
estiveram presentes

ral Marcus Vinícius Pinto da
Silva apresentou os últimos
resultados do Programa de
Visitas às Escolas, realizado
há 15 anos pelo TCMRJ. Em
seguida, o TCE-RJ mostrou
suas auditorias realizadas

de diversas esferas, juntos
pela efetividade das ações
de fiscalização, diagnóstico
e combate à corrupção,
incentivo e fortalecimento
do controle social e
compartilhamento de
informações. ■

com foco na merenda escolar e na medição da transparência em municípios
fluminenses.
O Grupo de Trabalho
Controle Social faz parte da

Nº73

semestre,

representantes dos órgãos

Na ocasião, o Inspetor-Ge-

•

TCMRJ, no último
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ransparência e moni-

CONTROLE SOCIAL

TCMRJ REÚNE GRUPO
DE TRABALHO
CONTROLE SOCIAL
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CONTROLE SOCIAL

CONSELHOS GESTORES DE
POLÍTICAS PÚBLICAS
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, os Conselhos Gestores
de Políticas Públicas surgem como elementos fundamentais de um processo de
descentralização administrativa e de ampliação da participação popular, representando os principais canais de comunicação entre o Poder Público e a sociedade civil.

O

s Conselhos Gestores de

fiscalização das políticas públicas.

pelos conselhos, inclusive para

Políticas Públicas existem

Compõem-se de representantes

as despesas com capacitação dos

nas 3 esferas de governo

do Poder Público e da sociedade

conselheiros, pagamento de ser-

(federal, estadual e muni-

civil e têm como objetivo inserir

viços de terceiros, publicações,

cipal) e tratam de temas

a participação popular na ges-

material de consumo, desloca-

o u d i r e i t o s e s p e c í fi c o s

tão pública, visando um melhor

mento dos conselheiros a eventos

como: educação, cultura, saúde,

atendimento às necessidades da

etc.

assistência social, criança e

população.

adolescente, idoso, segurança
alimentar e nutricional, pessoa
com deficiência, meio ambiente
etc. Em regra, são criados por lei
e os seus regimentos internos são
definidos pelos seus membros,
regulamentando sua organização
e funcionamento, periodicidade
de reuniões e demais atividades
da gestão, observadas as normas
legais existentes.
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correlatas ao acompanhamento
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Por isso, comprometido com o

No entanto, para que essa partici-

incremento das ações de Con-

pação se torne realidade, é neces-

trole Social, que representam

sário que todos os participantes

um mecanismo de prevenção da

(conselheiros e gestores públicos)

corrupção e de fortalecimento da

contribuam para o processo. Os

cidadania, o TCMRJ apresenta a 1ª

conselheiros cumprindo suas

edição do Catálogo dos Conselhos

atribuições legais e regimentais e a

Gestores de Políticas Públicas que

Administração Pública fornecendo

contempla os principais conselhos

a estrutura administrativa e ins-

da cidade do Rio de Janeiro.

titucional necessária ao adequado
e ininterrupto funcionamento dos
conselhos, devendo para tanto,

Os conselhos diferem na sua

instituir dotação orçamentária

forma de atuação, constituição e

específica, que deverá contemplar

no grau de participação na formu-

os recursos necessários ao custeio

lação, no acompanhamento e na

das atividades desempenhadas

Escaneie
o QR Code
ao lado
e saiba
mais. ■

RELATOS DE
EXPERIÊNCIA
TCMRJ
A série de vídeos traz a público as narrativas dos servidores do
Tribunal de Contas carioca sobre seus resultados em diversas
áreas de atuação, servindo de inspiração e contribuindo para o
aperfeiçoamento das práticas, dentro e fora da instituição.

Fiscalização de PPPs
O vídeo de estreia da série mostra como a experiência adquirida na fiscalização
das Parcerias Público-Privadas para as obras dos Jogos Olímpicos no Rio levou o
TCMRJ a criar um novo método de auditoria.

FATOR K nas Auditorias
O segundo vídeo da série relata como o Fator K pode indicar a economicidade dos
contratos de mão de obra terceirizada.

Auditoria em Obras Públicas: Foco na Gestão
Como as auditorias de obras públicas realizadas pelo TCMRJ têm auxiliado o
gestor a planejar e a minimizar problemas que impactam diretamente a vida do
cidadão. É o que explica o terceiro episódio da série Relatos de Experiência TCMRJ.

Programa de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho
Como a saúde e a qualidade de vida dos servidores podem aumentar a eficiência
no trabalho e na prestação do serviço público à sociedade. As responsáveis pelo
Programa de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho falam porque a preocupação
com a vida pessoal do servidor não deve ser vista como supérflua.

ASSISTA A TODOS OS VÍDEOS DA PRIMEIRA
TEMPORADA EM BIT.LY/2LQG1NN

LIVRO

GRACILIANO RAMOS E A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
RESENHA DE
PAULO DOMINGOS
ALTOMARE

M

do município de Palmeira dos

município do Rio de Janeiro), ao

Índios durante os anos de 1928

direito administrativo, a gestores

tor alagoano da segunda

e 1929 - ainda pouco divulgada

e agentes públicos ou mesmo a

fase do modernismo bra-

do autor de “Vidas Secas”, muito

cidadãos em geral, relatório de

sileiro – também conhe-

embora não lhe faltem obras

gestão municipal do início do

cida como a geração de 30,

biográficas, análises sobre a vasta

século passado?

a qual representa a consolidação

obra literária ou referências em

do modernismo e se caracterizou

livros especializados em literatura

por grande reflexão e crítica da

ou manuais de colégio.

Nordeste. Outros ícones da nossa
literatura acompanham Graciliano
nessa fase modernista: Carlos
Drummond de Andrade, Cecília
Meireles, Vinícius de Moraes,
Jorge Amado, Érico Veríssimo e

Nº73

Rachel de Queiroz.

•

Lins de Lessa Carvalho.

Ramos como ilustre escri-

blemas sociais, especialmente no
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Direito Administrativo moderno, no livro de Fábio

uitos conhecem Graciliano

realidade, com retratos de pro-
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Comentários aos seus relatórios de gestão à luz do

Nenhum, nenhuma e nada, respectivamente, seriam as respostas a esses questionamentos, não

Mas, que interesse público se pode

fosse Graciliano Ramos o autor

encontrar (a ponto de justificar a

desses relatórios.

edição de um livro e ainda mais
a publicação deste artigo) em
relatórios de gestão de prefeitura
minúscula do interior do terceiro
menor estado da Federação (em
termos de área total, em km 2 ,
Alagoas resta à frente apenas de

E disso apropriou-se Fábio Lins de
Lessa Carvalho, autor do livro em
análise, para se debruçar sobre os
relatórios referidos, após passear
sucintamente pela atuação do
“Velho Graça” na administração
pública ao longo da vida – que,

Pouco divulgada, entretanto, a

Sergipe e do Distrito Federal)?

vida político-administrativa

Qual a relevância desse tipo de

do escritor alagoano, desde sua

relatório advindo de cidade do

atuação à frente da prefeitura

interior do longínquo estado de

do município de Palmeira dos

Alagoas, ou “município mirim”

Índios, microrregião da sua terra

como o chamou Graciliano, do

natal (Quebrângulo, no estado das

estado cuja colocação nacional

Ramos destaca, no primeiro rela-

Alagoas), até outros cargos que

(em termos de PIB, segundo o

tório, referente a 1928, que os

ocupou na administração pública.

IBGE de 2016) não ultrapassou a

trabalhos que expõe não foram

20ª posição entre as 27 unida-

realizados por ele, mas pela

des federativas? O que importa,

prefeitura, o que demonstra o

seja à administração pública

apreço do gestor pelo princípio

em geral, a órgãos de controle

da impessoalidade, inserido na

externo (e especialmente ao do

Constituição Nacional apenas

destacado, em termos nacionais,

em 1988 e longe de se constituir

O livro em questão, como bem
denuncia o título, vem lançar vista
sobre essa faceta – mais especificamente sobre os relatórios
do escritor à frente da prefeitura

como Machado de Assis e Carlos
Drummond e muitos outros,
manteve, em paralelo ao trabalho
de escritor, o papel de funcionário
público.

LIVRO

outras caras e de forma atenuada
– nos quatro cantos deste país e
além. Graciliano antecipou-se,
por muitas décadas, às análises
desse tema, que também trouxeram à luz escritores de renome
como Raimundo Faoro (autor do
clássico “Os Donos do Poder”) e
Victor Nunes Leal, honrado por
esta Corte ao batizar sua sala de
sessões com seu nome (e autor da
não menos insigne obra “Coronelismo, Enxada e Voto”).
Os funcionários da pequena prefeitura alagoana também foram
alvo das atenções do escritor-prefeito em seu primeiro relatório, de 1928: “Dos funcionários que
encontrei em janeiro do ano passado
restam poucos: saíram os que faziam
política e os que não faziam coisa
nenhuma. Os atuais não se metem
onde não são necessários, cumprem
as suas obrigações e, sobretudo, não
se enganam em contas. Devo muito
a eles. Não sei se a administração
do Município é boa ou ruim. Talvez
pudesse ser pior”.
o preferido para a maioria dos

Graciliano, em seus relatórios,

gestores atuais, sejam públicos

denunciou poderes existentes

ou privados. O prefeito ainda

na comunidade em que atuava,

marcou que o relatório não segue

fossem paralelos ao oficial ou

formalismos rigorosos, o que tra-

mesmo incrustados na estrutura

dicionalmente descaracterizaria

da administração municipal, o

documentos oficiais; o ilustre

que não representa per se esforço

agente público mais uma vez se

e risco de pouca monta. Uma das

antecipou ao propagar o princípio

características mais marcantes

do informalismo ou formalismo

quanto aos poderes paralelos foi

moderado, o que não representa

o coronelismo – espécie de man-

ausência de forma, mas, sim, que

donismo por meio do qual elites

o processo administrativo deve ser

locais, de modo geral conectadas

reduzido a escrito e conter toda a

a latifundiários também locais, se

Encontra-se a mão do escritor

documentação concernente, além

impunham na economia, política

ao longo do relatório, do qual se

de ser informal no sentido de não

e sociedade. Mal que grassou, e

pode citar algumas passagens:

se subjugar a formas rígidas.

ainda grassa - mesmo que com

“CEMITÉRIO. No cemitério enterrei

Afora a sinceridade e humilde
postura que Graciliano demonstra
nesse trecho dos funcionários,
aponta-se no livro que “os que
faziam política” eram os “que
confundiam o interesse público
com o privado” – qualquer semelhança com o que, hoje, se tipifica
como nepotismo e sua modalicruzado, não conforma mera
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coincidência.
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dade mais discreta, o nepotismo
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LIVRO

189$000 – pagamento ao coveiro e

condições históricas, o autor do

de 1928: “(...)Não favoreci ninguém.

conservação. ESCOLA DE MÚSICA. A

livro sugere maior reflexão.

Devo ter cometido numerosos dispa-

Filarmônica 16 de Setembro consumiu 1:990$660 – ordenado de um
mestre, aluguel de casa, material,
luz. FUNCIONÁRIOS DA JUSTIÇA E
DA POLÍCIA. Os escrivães do júri, do
cível e da polícia, o delegado e os oficiais de justiça levaram 1:843$314”.

adotados pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, Lei complementar 101/2000: transparência,
líbrio das contas públicas, entre

gem: “Curiosamente, observa-se

outros garantidores da propalada

que, quando cita o cemitério, utiliza

responsabilidade fiscal.

nar os gastos com a justiça e polícia,
ele faz uma relação dizendo que eles
levaram da prefeitura” (CRUZ, Vera
Lúcia et al. Uma análise das práticas
de evidenciação contábil sob a ótica
de Graciliano Ramos nos anos de
1928 e 1929. Revista de contabilidade
e controladoria, Curitiba, v.2, n.6, p.

Valdecir Pascoal comenta a ligação
que autoridades públicas e a mídia
eventualmente fazem entre os
relatórios de Graciliano e a administração pública contemporânea,
no artigo Graciliano Ramos, a LRF
e nossas vidas secas, publicado na
Revista do Tribunal de Contas de
Pernambuco, Recife, v. 12, n. 12,
p. 27, 2001.

81 – 95, maio-ago. 2010). O livro

Graciliano Ramos se reviraria

sob análise encontra-se recheado

no túmulo se pudesse, segundo

de referências a outras obras que

Pascoal, e caso soubesse que seu

trataram dos mesmos relatórios,

nome e as medidas administrati-

da administração pública e da vida

vas que tomou à frente da prefei-

de Graciliano Ramos.

tura de Palmeira dos Índios têm

Chama a atenção, nesse trecho,
a concentração de recursos no

Nº73

muitos, prestigiou princípios

rodapé, por ocasião dessa passa-

aplicação do dinheiro (...). Ao relacio-

•

do regionalismo moderno para

planejamento, controle e equi-

ligação entre cemitério, enterro e
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prefeito-escritor, principal autor

Fábio Lins aponta, em nota de

palavra ‘enterrei’, fazendo uma
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Lins de Lessa sublinha que o

legitimado princípios da chamada
“gestão fiscal responsável”.

rates. Todos os meus erros, porém,
foram da inteligência, que é fraca.
Perdi vários amigos, ou indivíduos
que possam ter semelhante nome.
Não me fizeram falta. Há descontentamento. Se a minha estada
na prefeitura por estes dois anos
dependesse de um plebiscito, talvez
eu não obtivesse dez votos. Paz e
prosperidade. Palmeira dos Índios,
10 de janeiro de 1929”.
Lessa Carvalho, ao comentar o
desfecho desse exercício financeiro, retoma outra passagem do
autor-prefeito: “em uma realidade
em que alguns imaginam que devem
ser consultados; outros se julgam
autoridade bastante para dizer
aos contribuintes que não paguem
impostos”, a gestão do prefeito
-escritor ficou isolada.
E acrescenta: “apesar das inúmeras
realizações em prol da sociedade
palmeirense, sua gestão agradou
a poucos. (...) posto que em uma
sociedade tão afeita às práticas
patrimonialistas e com pessoas tão
acostumadas a receber do Estado
um tratamento personalizado, o
descontentamento pela adoção de

Poder Executivo, responsável

Centrado na crítica a desigualda-

posturas impessoais e austeras seria

pelas despesas do Poder Judi-

des sociais e problemas da seca,

algo já esperado”.

ciário, embora, sob a égide da

ao coronelismo concentrador de

Constituição de 1891, a primeira

renda e à questão latifundiária,

republicana, o Poder Judiciário,

descabido pareceria ao escritor-

como ainda o é hoje, só existia na

-político associá-lo à ‘máxima

estrutura estadual e federal.

austeridade fiscal, inserida num

Saltam aos olhos também os gastos proporcionalmente maiores
com cultura, frente àqueles dos

projeto liberal de Estado-Mínimo’, sem antes garantir a
responsabilidade social.

Vale lembrar, a esta altura, “A
Hora Oficial” (L’ora legale), filme
italiano de 2017, que retrata
situação semelhante a que deve
ter vivido o prefeito Graciliano:
moradores de pequena cidade da
Sicília, sul da Itália, não suportavam mais viver no caos. Ele-

funcionários da Justiça e polícia,

Graciliano finalizou contunden-

gem, na primeira oportunidade,

sobre o que, guardadas as devidas

temente seu relatório da gestão

prefeito acadêmico que promete

LIVRO

ordem e legalidade. Ocorre que

receita, entretanto, calculada em

à realização de novo certame e em

todos já se haviam corrompido

68:850$000, atingiu 96:924$985.

vista do prejuízo maior iminente

demais e, em pouco tempo, pas-

E não empreguei rigores excessivos.

que se pode causar à sociedade.

sam a preferir o retorno do status

Fiz apenas isto: extingui favores lar-

quo ante e pressionam a saída do

gamente concedidos a pessoas que

prefeito honesto e o retorno do

não precisavam deles e pus termo a

prefeito corrupto.

extorsões que afligiam os matutos

pelos exatores”.

Graça que considerou uma das

Preocupado com o planejamento

mais marcantes: “há quem não

e orçamento, adia a construção de

compreenda que um ato adminis-

novo cemitério, frente a “trabalhos

trativo seja isento de lucro pessoal”.

a que me aventurei, necessários aos

E ainda questiona: “Se nos tempos de Graciliano Ramos existiam
aqueles que não concebiam a prática
de um ato administrativo sem que
houvesse proveito para aqueles que
o expedem, o que dizer daqueles que

vivos, não me permitiram a execução
de uma obra, embora útil, prorrogável”. E conclui jocosamente que:
“Os mortos esperarão mais algum
tempo. São munícipes que não
reclamavam”.

respeito a serviços contínuos (que
não podem ser interrompidos)”.
Fábio Carvalho relata que o Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União alteraram
posicionamento consolidado e
mudaram seu entendimento ao
passar a decidir no sentido de que
a “desídia do administrador público
não pode impedir a contratação
emergencial se realmente esta é
imprescindível para atender o interesse público, devendo aquele que
deu causa responder por sua inércia”

vivem no Brasil contemporâneo,

Lins de Lessa contrapõe, nessa

(Acórdão TCU nº 1.876/2007; e AGU

uma das maiores democracias do

passagem, a atitude preventiva do

ON nº 11/2009).

mundo?”

prefeito a práticas não republica-

Fábio Lins afirma, na sequência,
que Graciliano, após receber
avalanche de elogios como repercussão de seu primeiro relatório,
manteve seu estilo austero e criativo no relatório de 1929 e, imune a

nas de administradores imediatistas, eleitoreiros e populistas,
interessados apenas em obras de
visibilidade e que trarão votos,
sem se importar com realizações
vitais às sociedades.

afagos, continuou a escancarar as

Fábio Lins de Lessa Carvalho apre-

mazelas da administração pública

senta como exemplo atual, nesse

brasileira de forma inigualável.

ponto, a disseminada prática de

Ele conseguiu superar a receita
estimada, mesmo durante a crise
de 1929, ao rechaçar favoritismos
e revanchismos, largamente
utilizadas em (des)governos
anteriores.

contratações emergenciais por
desídia do poder público; aponta
que, ao fim de contratos administrativos de prestação de serviços
continuados que já não sustentam prorrogações, sempre surge
alguma autoridade para justificar

“No orçamento do ano passado

contratações com fundamento no

(1929) houve supressão de várias

malfadado artigo 24, IV, da Lei

taxas que existiam em 1928. A

8666/93, por falta de tempo hábil

“A prefeitura foi intrujada quando,
em 1920, aqui se firmou um contrato
para o fornecimento de luz. Apesar
de ser o negócio referente à claridade, julgo que assinaram aquilo às
escuras. É um ‘bluff’. Pagamos até a
luz que a lua nos dá”.
Assim se referiu o prefeito Graciliano Ramos ao contrato de
fornecimento de energia elétrica,
celebrado em 1920, e que herdou
de administrações anteriores. Prefeitura explorada, contrato desvantajoso, falta de transparência
e lisura na contratação, enganação
sofrida pela municipalidade, altíssimo valor pago à fornecedora de
energia transparecem no relato
com tom de denúncia. ■
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1928 ao destacar frase do Mestre

raspados, escorchados, esbrugados

contratos administrativos que dizem

•

ao último trecho do relatório de

nistração acompanhar a execução de
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Fábio Lins encerra os comentários

de pequeno valor. Ordinariamente

O autor ressalta que cabe à “Admi-
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9 DE SETEMBRO DE 2019

10 DE SETEMBRO DE 2019

Secretário de Cultura do Município Adolpho
Konder e seu irmão.

Desembargador Benedicto Abicair

16 DE SETEMBRO DE 2019

7 DE NOVEMBRO DE 2019

Pedro Torres Dantas, da Diretoria de Compliance
da Comlurb e assessor

Conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho,
do TCE/AM
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2 DE DEZEMBRO DE 2019

Presidente do TCE/RJ, Marianna Willeman, e
deputado Marcelo Calero

Juíza Katia Cristina Fontes e assessores, com a
presidente do TCE/RJ, Marianna Willeman e o
conselheiro do TCMRJ, Felipe Puccioni

19 DE DEZEMBRO DE 2019

DEZEMBRO DE 2019

Deputada Martha Rocha; ex-secretário municipal
do Trabalho, Augusto Ribeiro; presidente do PDT,
Carlos Lupi, e assessores

Empresários Felipe Ventura e Ary Ventura
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Muito agradeço a oferta da Revista n° 72 de agosto de
2019 com o título “Sustentabilidade sob Controle”,
felicito por esta publicação já enviada para a Biblioteca da Faculdade, que assim ficou enriquecida.

Prof. Doutor Pedro Romano
Diretor da Faculdade de Direito / Universidade de
Lisboa

Sirvo-me do presente para agradecer a remessa
de exemplar da revista TCMRJ, a esta Secretaria.
Congratulo esse Egrégio Tribunal de Contas, pois se
trata de compêndio repleto de assuntos relevantes
ao conhecimento público, não apenas as matérias
referentes a esse órgão de controle, mas a diversos
pontos de destaque desta Municipalidade.

Secretário Sebastião Bruno
Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Habitação

A Biblioteca Daniel Aarão Reis acusa e agradece a
doação e o envio da obra de sua autoria: “Revista
TCMRJ, Rio de Janeiro: TCMRJ, n° 72, agosto 2019”,
a fim de compor o acervo da Biblioteca do Instituto
dos Advogados Brasileiros - IAB, enriquecendo-a
sobremaneira.

Carlos Sampaio Costa
Diretor da Biblioteca

Com meus cordiais cumprimentos, acuso o recebimento de um exemplar da Revista TCMRJ – Sustentabilidade sob Controle n° 72, congratulando-me
com o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro pelo
elevado nível da publicação.

Lafayette de Andrade
Deputado Federal / Vice- Líder do PRB
Acuso o recebimento da revista TCMRJ n° 72, Agosto
2019, agradecendo ao douto Conselheiro Presidente
e desejando-lhe sucesso editorial pelas importantes
reportagens veiculadas e entrevistas apresentadas.

Carlos Alberto Galvão Barros
Procurador do Ministério Público Junto ao TCE/
RN
Agradeço a gentileza com que fui distinguido ao
receber a revista TCMRJ n° 72, ano XXXV, de agosto
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de Contas do Município do Rio de Janeiro pela
excelência da publicação, que, certamente, será de
grande utilidade aos operadores do Direito.

Desembargador André Gustavo Corrêa de
Andrade
Diretor-Geral da EMERJ

REVISTA TCMRJ

n.º 72
ANO XXXV

Agradeço a gentileza com que fui distinguido ao

jo-me a Vossa Excelência para agradecer-lhe pela

receber a revista TCMRJ n° 72, ano XXXV, de agosto

manifestação de apreço e gentileza com que me

2019. Nesta oportunidade, parabenizo o Tribunal

agraciou com exemplar da Revista do Tribunal de

de Contas do Município do Estado do Rio de Janeiro

Contas do Município do Rio de Janeiro, que nesta

pela excelência da publicação, que, certamente, será

edição trata de temas muito relevantes.

de grande utilidade aos operadores do Direito.

André Fontes
Desembargador do TRF 2ª Região

Desembargador André Gustavo Corrêa de
Andrade
Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro
– EMERJ

Cumprimento Vossa Senhoria e venho por meio
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Com genuína satisfação em cumprimenta-lo, diri-

deste, agradecer o envio do exemplar da Revista
TCMRJ, que vem demonstrar a importância da

Acuso recebimento de exemplar da Revista do TCMRJ

política de Sustentabilidade sob Controle Ambien-

n°72, ano XXXV, de agosto de 2019. Agradecendo a

tal do Município do Rio de Janeiro. Sabemos da

gentileza, apresento cumprimentos a V. Exª bem

qualidade e competência que este Tribunal tem

como a toda a equipe responsável pela publicação,

com seu comprometimento ambiental e social.

especialmente quando enfocam o tema relativo à

Por isso, acreditamos no bem maior, que é o pleno

sustentabilidade e controle de políticas públicas

atendimento às necessidades da população da nossa

ambientais. Tenho certeza de que esta Corte de

Cidade.

Contas tem buscado sempre cumprir a sua nobre
missão de atuar em benefício da sociedade por meio

Vereadora Fátima da Solidariedade

de orientação e fiscalização na correta aplicação dos

É com imensa satisfação que agradeço a Vossa
Excelência, o envio da Revista n° 72, desse
Tribunal de Contas do Município do Rio

recursos públicos.

Conselheiro Wanderley Ávila
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

de Janeiro. Quero, nesta oportunidade,
parabeniza-lo pelo excelente traba-

Receba meus sinceros agradecimentos pelo envio

lho desenvolvido à frente dessa

da revista TCMRJ – Sustentabilidade sob Controle –

as atividades
desenvolvidas neste
Tribunal, ao
tempo

em

que renovo meus
sinceros votos de
consideração e apreço.

Conselheiro Carlos Alberto
Sobral de Souza
Vice-Presidente do Tribunal de
Contas do Estado de Sergipe

Cláudio Brandão
Ministro do Tribunal Superior do Trabalho
O Setor de Periódicos da Biblioteca Central da UEPB
vem agradecer as doações de periódicos feitas por
Vossa Senhoria, tendo em vista o enriquecimento e
o engrandecimento que tais publicações proporcionam aos nossos usuários.

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
Acuso o recebimento e agradeço o envio do exemplar
n° 72, Ano XXXV, da Revista TCMRJ – Sustentabilidade sob Controle, agosto 2019.

Senador Davi Alcolumbre
Presidente do Senado Federal
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grande valia para

•

que o exemplar será de

agosto 2019 – n° 72.
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