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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.



P
ela última vez, assino as palavras do presi-

dente, que tiveram lugar cativo na primeira 

página da Revista do TCM durante tantos 

anos. Porém não tenho a pretensão de trans-

formá-las num balanço de realizações na 

presidência do Tribunal de Contas do Muni-

cípio do Rio de Janeiro, uma vez que o Relatório de 

Gestão do TCMRJ: O Tribunal do Século XXI cumpre, 

exemplarmente, essa função.

Foram muitos anos à frente do TCM, como já o 

disseram e haverão de repetir à exaustão. De minha 

parte, tenho a reafirmar que jamais reivindiquei 

tal cargo. Fui conduzido e reconduzido por desejo e 

aclamação de meus pares, e honrei a confiança de 

todos no exercício de meu mandato.

O TCM foi um aprendizado e uma experiência 

no campo das relações humanas. A vida que se 

desenvolve na Instituição, no ambiente de trabalho, 

é um microcosmo da vida lá fora, onde se tecem 

e destecem amizades, algumas em nós estreitos 

que, por vezes - e infelizmente -, se desfazem 

em laços frouxos, até que as pontas se desunem 

irreconciliavelmente. 

Mas as amizades que ficam, aquelas que se con-

solidaram com o tempo, jamais serão esquecidas. 

E levarei muitas comigo. Até as relações mais 

inusitadas e inesperadas tornaram-se felizes 

e sólidas amizades. Afinal, o tempo trans-

forma tudo. Faz, desfaz, refaz. Certezas 

se dissolvem em decepções, dúvidas se 

convertem em confiança e companhei-

rismo.

Tive a sorte de encontrar técnicos e 

servidores sérios, competentes e 

qualificados. E exalto a minha pró-

pria lucidez por ter investido tanto 

em infraestrutura e em tecno-

logia, por tê-los incentivado 

cada vez mais, oferecendo-

-lhes todas as condições 

para que aprimorassem seus conhecimentos e 

crescessem em suas carreiras. Talvez tenha sido 

esta uma das políticas adotadas em minha gestão da 

qual mais me orgulho. Lidar com o capital humano, 

oferecendo instrumentos de capacitação intelectual 

e condições de aperfeiçoamento profissional, foi 

decisivo para que o TCM se tornasse essa potência 

como instituição pública reconhecida e admirada no 

âmbito do controle externo e da sociedade.

Nesses anos todos, houve uma renovação no quadro 

técnico do TCM em torno de 90%, como resultado 

de seis rigorosos concursos públicos - de alta 

complexidade, vale ressaltar -, realizados entre 

2001 e 2020. E tive o privilégio de nomeá-los todos 

para o quadro efetivo do TCM. Temos hoje no 

Tribunal de Contas o que há de melhor em termos 

de qualificação de pessoal. Mas não é só a formação 

técnica o que importa. O que sobressai como virtude 

fundamental no servidor é o espírito público, a 

consciência de que estamos todos a serviço do 

bem-estar da sociedade, que nosso trabalho tem 

como destinatário e beneficiário a coletividade. É 

isso que nos move e que nos inspira.

Portanto, dedico aos técnicos, auditores, procu-

radores, servidores, Conselheiros-Substitutos e 

Conselheiros, do mais ao menos graduado, meus 

agradecimentos e meu reconhecimento por 

essa jornada longa e profícua, em que 

atravessamos juntos obstáculos para 

erguer um Tribunal de Contas do qual 

todos tanto nos orgulhamos. 

Nesse momento crítico de nossas 

vidas, desejo saúde e vida 

longa a todos. Muitís-

simo obrigado.

THIERS  
MONTEBELLO 

Presidente

PALAVRAS DO PRESIDENTE



SUMÁRIO

CAPA

4 Democracia à deriva

7 Entrevista com o Professor Francisco Weffort

8
Democracia de massas: Uma contradição em termos - 

Rafael Pereira de Menezes

13
13 Redes sociais: Ágora dos tempos contemporâneos - 

Pedro Bethencourt

16 Natureza democrática

18
Nova Lei de Licitações e Contratos é sancionada e 

promete mais transparência

19 A discussão antes de o projeto tornar-se lei

21
TCE-MT promove encontro virtual para debater o 

projeto de Lei de Licitações

CONTROLE: NOVAS TENDÊNCIAS

28

Executivos e autoridade municipal debatem 

integridade na administração pública e na iniciativa 

privada

36
Presidente do Previ-Rio explica situação financeira 

do órgao



TRIBUNAIS EM AÇÃO

40
TCMRJ apresenta sua ferramenta de plenário Virtual 

em  encontro de TI

41
Dia do Auditor de Controle Externo agora é oficial no 

calendário carioca

42
Fiscalização de Políticas Públicas Descentralizadas: 

Recomendações ao Brasil

42 VII ENTC se encerra com carta de compromissos

43
Entidades representativas dos TCs preocupam-se com 

garantias fundamentais

TCMRJ EM PAUTA

44 TCMRJ discute avaliação de Políticas Públicas

52
Controle de frequência por reconhecimento facial na 

mira do TCMRJ

53
TCMRJ alcança metas complexas em 2020 e lança 

novos desafios para 2021

54
Comissão de jurisprudência do TCMRJ faz guia para 

redação de ementas

CONTROLE SOCIAL

56
Impacto da LGPD nos Tribunais de Contas é tema de 

palestra ao vivo

56 TCMRJ conta com Comitê Gestor para LGPD

575
Educação Fiscal em Debate: Controle Social através 

dos Tribunais de Contas

58
Bate-papo Cidadão: TCMRJ descomplica a gestão 

pública em projeto sobre controle social



DEMOCRACIA
À DERIVA

4

R
E

V
IS

T
A

 T
C

M
R

J
 •

 N
º

7
5

M
A

T
É

R
IA

 D
E

 C
A

P
A



Representantes dos 33 tribunais de contas estaduais e municipais do 

Brasil aprovaram a Carta de Foz do Iguaçu, em novembro de 2019, na 

qual reafirmam a “intransigente defesa do Estado Democrático de 
Direito, o inafastável respeito à Constituição, às leis e às instituições, 
o respeito ao livre exercício das funções dos agentes do Estado e à 
liberdade de imprensa, assim como defendem que qualquer reforma 
legislativa respeite os princípios essenciais mencionados e o atual 
pacto federativo, preservando-se as competências originais dos 
órgãos de controle”. O trecho das considerações finais do documento 

expressa a urgência do debate sobre democracia no País, tema de capa 

desta edição da Revista do TCMRJ.

O 
posicionamento dos tribunais de contas neste assunto 
tem coerência com a natureza balizadora das instituições 
públicas em defesa da estabilidade das regras democráti-
cas do jogo político, hoje em dia sob ataques nunca antes 
tão contundentes.

Uma passada nas livrarias e percebe-se a pertinência do 

tema em inúmeras obras recentes questionando o futuro 

da forma de governo surgida na antiga Grécia, por volta 

do ano 1.000 aC. Em um deles, intitulado “Como as Democracias 
Morrem” (2018), os autores Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, 

professores de ciência política da Universidade de Harvard, nos 

Estados Unidos, descrevem quatro indicadores próprios de candi-

datos e lideranças de comportamento autoritário:

• Rejeição das regras democráticas do jogo, com destaque 

para a manifestação do desejo de violar ou não aceitar 

a Constituição e a tentativa de fomentar dúvida sobre 

possível fraude nas eleições;

• Negação da legitimidade dos adversários políticos com 

acusações mentirosas, desqualificando sem fundamento 

e acusando de crimes sem provas, calúnias e difamações;

• Tolerância ou encorajamento à violência;

• Tendência a restringir liberdades civis, por meio de 

ameaças veladas e ações punitivas contra seus críticos, 

seja no campo da política partidária, na sociedade como 

um todo ou nos meios de comunicação.

P O R  M A R I A  S A L D A N H A

J O R N A L I S T A  E 

E D I T O R A  D A  

R E V I S T A  D O  T C M R J
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A lição que Levitsky e Ziblatt 

dizem concluir, em décadas de 

pesquisa, é a de que “onde existem 

canais institucionais, os grupos 

de oposição devem usá-los.”

David Runciman, professor de 

Política na Universidade de Cam-

bridge, na Inglaterra, em sua 

obra “Como a Democracia Chega 
ao Fim” (2018), analisa as amea-

ças sofridas pela democracia ao 

redor do mundo. Ele destaca 

que, desde o fim da II Guerra 

Mundial, o triunfo da democracia 

parecia inabalável, mas, de lá 

para cá, mesmo em países mais 

estáveis, ela está ameaçada. 

Segundo David, de fato, ao nos 

concentrarmos no fascismo e 

nos golpes de Estado como as 

principais ameaças, miramos os 

alvos errados, concluindo que 

precisamos de novos modos de 

pensar e conceber que a derrocada 

da democracia poderá permitir 

que avancemos em direção a um 

modelo melhor. 

Em “O Ódio à Democracia” (2015), 

o autor Jacques Rancière, filósofo 

e professor emérito de Estética e 

Política na Universidade de Paris 

VIII, diz que há uma deturpação 

do ideal democrático e que o atual 

sistema é guiado, em muitos 

casos, por uma classe dominante 

na sociedade. Em uma análise 

atemporal, Jacques procura mos-

trar que, na sociedade capitalista, 

algumas justificativas a favor da 

democracia são utilizadas contra 

o próprio sistema.

Em “Ruptura: a Crise da Demo-
cracia Liberal” (2019), o sociólogo 

espanhol Manuel Castelles refe-

re-se ao rompimento da relação 

entre governantes e governados, 

expressada pelo sentimento geral 

de que as instituições políticas 

“não nos representam”, para 

tratar sobre o que considera o 

gradual colapso da democracia 

liberal.

O filósofo e economista alemão, 

Hans-Hermann Hoppe,  em 

“Democracia, o Deus que Falhou” 

(2014), afirma que a “democracia 

é uma máquina de destruição de 

riqueza, de desperdício econô-

mico e de empobrecimento; uma 

causa sistemática de corrupção e 

degeneração”.

Giuliano da Empoli, consultor 

político e ex-candidato ao senado 

italiano pelo Partido Democrático 

retrata, em “Os Engenheiros 
do Caos” (2019), o início de 

um movimento global, há cerca 

de duas décadas, na Itália, que 

culminou com a chegada ao 

poder de líderes populistas como 

Donald Trump, Boris Johnson, 

Matteo Salvino e Jair Bolsonaro. 

Evocando o economista John 

Keynes, da Empoli, convoca os 

democratas a inventar uma nova 

sabedoria para uma nova época, 

apropriando-se de um “espírito 

, ao mesmo tempo criador e 

subversivo”, para reinventar as 

formas e os conteúdos da política 

dos próximos anos, para defender 

seus valores e suas ideias. ■
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DEMOCRACIA  
À  D E R I V A OPINIÕES

ENTREVISTA COM 
O PROFESSOR

FRANCISCO 
WEFFORT

“O País está democraticamente vivo porque está vigilante”, afirma 
o cientista político e professor titular da Universidade de São Paulo, 
Francisco Weffort, em entrevista à Revista do TCMRJ. Para Francisco, 
as instituições democráticas brasileiras, entre elas os Tribunais de 
Contas, têm tradição suficiente e força o bastante para fazer frente a 
esta crise política pela qual estamos passando no Brasil.

REVISTA TCMRJ: A democracia no Brasil está ameaçada?

FRANCISCO WEFFORT: A democracia, de uma maneira geral, é 

sempre muito frágil. Acabamos de ver a experiência americana, 

na democracia mais consolidada do mundo, um presidente esti-

mulando uma violência contra o Congresso. O risco à democracia 

aumenta quando surgem dúvidas sobre a vocação democrática 

do líder mais importante do país. Ainda assim, nas leis, existem 

meios de defesa, até mesmo contra arbitrariedades presidenciais.  

Nessa linha, tenho a convicção de que as instituições democráticas 

brasileiras têm tradição suficiente e força o bastante para fazer 

frente a esta crise política pela qual estamos passando. O tribunal 

de contas, sem dúvida, é uma delas, assim como o Tribunal 

Eleitoral. É preciso lembrar que o Brasil é um dos primeiros países 

do mundo democrático a criar tribunais eleitorais; nós temos uma 

Justiça eleitoral onde tudo é muito controlado. Por mais que alguns 

queiram dizer o contrário, na verdade, tudo é muito controlado. 

Fraude eleitoral é página virada há décadas no Brasil.

REVISTA DO TCMRJ: Além das instituições, como a sociedade pode 

enfrentar essa crise?

FRANCISCO WEFFORT: Há uma sensibilidade da opinião pública 

que se manifesta a cada dia nas pesquisas. Ultimamente, elas 

dizem que o prestígio do presidente caiu, em função do modo como 

vem administrando a pandemia. Nas últimas eleições municipais 

(novembro de 2020), houve uma evidência disto e vimos as urnas 

serem majoritariamente contrárias aos candidatos apoiados pelo 

presidente. Nós estamos numa situação em que qualquer que 

seja o julgamento que se faça da capacidade de discernimento dos 

eleitores, eles estão suficientemente esclarecidos de que foram eles 

ou a maioria deles que elegeram o presidente e que têm que ficar 
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atentos. É fato, portanto, que as instituições e 

a opinião pública permanecem atentas, assim 

como também a imprensa. O País está demo-

craticamente vivo, está vigilante. Existe um 

princípio democrático que se aplicou de certa 

maneira no quadro brasileiro, no passado, que 

é essa necessidade de se estar sempre alerta. 

O cidadão é responsável, tem que saber que o 

voto dele, o seu comparecimento, a sua atenção 

ao que está acontecendo são fundamentais para 

que a democracia funcione. O cidadão é parte 

do jogo democrático. Cientistas políticos que 

estudam a democracia percebem que o valor da 

imprensa é intrínseco ao valor da democracia e 

que ela não existiria se não existissem eleitores.

REVISTA DO TCMRJ: O senhor cita a crise de 

representação, no seu artigo “Brasil: democra-

tização social e democracia política”, publicado 

no site do Instituto Konrad Adenauer. Como ela 

agrava a crise da democracia?

FRANCISCO WEFFORT: No personalismo e nos 

vazios criados pela distância entre representan-

tes e representados, consagrada pela tradição e 

pela duração dos vícios institucionais, as coisas 

se passam como se, no ato de votar, o represen-

tado entregasse ao representante um “cheque 

em branco”. Evidentemente, concorre para 

esta “delegação” um sentimento de identidade 

pessoal do eleitor com os candidatos, mais do 

que as possíveis afinidades programáticas ou 

ideológicas dos líderes. Nossa democracia sofre 

dos males característicos do que Guillermo 

O´Donnell chamou de “democracia delegativa”, 

na qual se dilui, enfraquecido, o sentido da 

representação. Segundo algumas pesquisas 

de opinião, grande parte dos eleitores esquece 

rapidamente dos nomes dos deputados nos 

quais votou nas últimas eleições. Quanto aos 

deputados eleitos, estes por sua vez, em sua 

maioria, esquecem rapidamente as promessas de 

campanha. Outro ponto que quero destacar é que 

nosso jogo de partidos é um jogo fictício, não é 

uma verdadeira competição democrática. Tem-

-se a impressão de que a política se realiza em 

Brasília às costas da população em geral. Ainda 

agora tivemos a renovação das presidências da 

Câmara e do Senado e percebe-se que, mais uma 

vez, é como se os partidos não existissem. Todo 

mundo vota em quem quer e quando isso não 

ocorre é porque simplesmente alguém na direção 

do partido permitiu. ■

A 
Constituição da República Federativa do 

Brasil, em seu prefácio, afirma ter, por 

motivação principal, a instituição de um 

Estado Democrático. Em um momento 

raro em nossa história jurídico/política, 

coube às forças democraticamente eleitas a 

elaboração de uma carta constitucional vol-

tada não à consagração ou consolidação de 

uma ruptura de ordem institucional, mas ao 

seu estabelecimento (ou restabelecimento), 

de modo a consagrar a soberania popular na 

construção de uma democracia de facto. 

DEMOCRACIA DE 
MASSAS: UMA 
CONTRADIÇÃO 
EM TERMOS

RAFAEL PEREIRA 
DE MENEZES

Doutor em Filosofia pela PUC/
PR, Analista Judiciário do TRE/
PR e Diretor de Pesquisas Acadê-
micas do Instituto Federalista
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Os constituintes de 1988 deixa-

ram clara no texto sua intenção, 

que é reafirmada nas 17 vezes em 

que o termo democrático (com 

variações de gênero ou aplicação) 

é usado: a democracia é afirmada 

pelo texto constitucional quando 

este define o modo de gestão 

pública, o sistema de educação, 

a função das forças armadas, 

o acesso aos bens de cultura, 

o funcionamento dos partidos 

políticos, e.g. 

Não são poucos os percalços que 

a construção dessa democracia 

prometida há 32 anos enfrenta. O 

caráter programático e, segundo 

alguns autores, idealista, da 

Carta de 1988 trouxe consigo 

uma série de problemas que vêm 

sendo enfrentados nas diversas 

emendas constitucionais e na 

exegese do texto pelos tribunais 

superiores. No entanto, em pou-

cos momentos, a ideia da partici-

pação popular – razão mesma de 

ser da Constituição vigente após 

a superação do Regime Militar 

– foi posta em questão. E, no 

entanto, o sistema democrático 

atual carrega em seu modo de 

funcionamento uma contradição 

que é insanável em seus próprios 

termos.

Voltemos às origens do sistema 

democrático, na Grécia Antiga.

A filósofa Hannah Arendt, em 

suas obras "A vida do espírito" e 

"A ação humana", trata da Ágora 

(do espaço público de deliberação 

política) como um espaço fre-

quentado pelos homens livres. 

Livres, para os gregos, eram os 

homens que podiam deixar seus 

lares, universo do afeto onde 

imperam os interesses pessoais 

para, na Ágora, dedicarem-se 

ao cuidado daquilo que é comum 

à cidade e que promove o bem 

dos demais cidadãos. Os homens 

livres cuidam das condições que 

permitem o exercício de suas 

liberdades em seus espaços pri-

vados.

A distinção entre público e pri-

vado é uma distinção aristocrá-

tica (aristoi, do grego, melhores), 

e é a aristocracia que funda o 

espaço democrático como doação 

de si, como nobreza. Aqueles 

que podem abrir mão de seu 

tempo, que podem se dedicar ao 

ócio construtivo das discussões 

públicas são os cidadãos e é para 

esta estirpe de pessoas que o 

sistema democrático clássico foi 

construído. Estes homens eram 

aristocratas, não no sentido 

elitista que a palavra recebe em 

sua circulação atual, mas no de 

que eram os melhores indivíduos 

daquelas comunidades, pois 

realizavam um ato de nobreza 

ao abrirem mão de seu tempo e 

conhecimentos em prol do bem 

comum. 

A democracia, em seu ideal fun-

dador, exige nobreza de caráter, 

desprendimento, distinção. Os 

mesmos caracteres estão pre-

sentes no esplendor e no auge 

de todos os sistemas políticos. A 

capacidade de deixar de lado os 

afetos, as paixões pessoais e as 

relações familiares em nome da 

discussão daquilo que é comum 

a todos contrapõe-se ao espírito 

daquilo que é doméstico, arbi-

trário, pessoal. Como escreveu 

Chesterton, o espaço privado é o 

verdadeiro espaço da liberdade – 

é de onde partem os homens livres 

que ocupam a Ágora. Contraposto 

a esta, o lar é espaço de anarquia, 

onde valem as regras do indiví-

duo, onde reina a privacidade e o 

arbítrio. Para preservar a liber-

dade dos afetos e o livre arbítrio 

da vida doméstica é que se reúnem 

em assembleia os livres.

Além do espaço público e a partir 

do espaço privado, os homens 

livres reúnem-se também con-

forme seus interesses pessoais. 

Reúnem-se em clubes, partidos, 

igrejas; criam instituições coleti-

vas que não têm o caráter impes-

soal da Ágora. Organizam-se em 

facções de toda ordem onde seus 

afetos são desenvolvidos e suas 

preferências pessoais, que não 

têm lugar na Ágora, são exer-

citadas em comum com outros 

homens. Ou seja, em paralelo à 

Agora há o espaço privado e a vida 

em comum – a comunidade.

A comunidade, acima da Ágora, é 

o espaço onde os homens livres 

se organizam. A partir dela – em 

termos correntes, da sociedade 

civil – é que os homens livres 

participam da vida da Polis, pre-

servando os interesses de suas 

facções e combatendo outras fac-

ções que atrapalhem ou impeçam 

a vida comunitária. A sociedade 

civil é o espaço do "apareci-

mento". Ainda segundo Arendt, 

quando os indivíduos, a partir de 

suas inclinações pessoais, tomam 

parte na sociedade civil, aqueles 

que com excelência obtêm desta-
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que em suas respectivas áreas de 

atuação aparecem para o mundo 

da política, obtendo assim o res-

peito e a fama necessários para 

se fazerem ouvir na assembleia 

perante seus concidadãos. 

Há, portanto, entre o poder 

impessoal da Ágora e a anarquia 

do lar, um espaço de mediação, 

que é a comunidade. A sociedade 

civil é a instância onde verifica-

-se aquilo que a Igreja Católica, 

em sua Doutrina Social, chama 

de Princípio de Subsidiariedade. 
Segundo tal princípio, o Estado, 

que personifica a ação e o poder 

dos indivíduos reunidos na Ágora, 

deve reservar para si apenas 

aquelas tarefas que não podem 

ser naturalmente resolvidas na 

esfera da intimidade ou através 

da vida comunitária. A sociedade 

civil, como espaço de distinção 

dos homens livres, coloca-se 

como esfera de proteção desta 

mesma liberdade contra o incre-

mento do poder estatal para além 

de seus limites.

Este ideal, advindo das origens 

de nossa civilização, foi soter-

rado pela decadência grega, mas 

sobreviveu no imaginário da 

política do ocidente por séculos. 

A ideia de um povo composto por 

homens livres que governam a 

si próprios é uma das pérolas do 

pensamento ocidental e um dos 

pilares da civilização construída 

na Europa e que se espalhou por 

boa parte do mundo.

Olhemos para o quadro atual.

Vivemos um processo que, em 

filosofia política, é chamado 

Atomização, que equivale ao 

desfazimento das instâncias da 

sociedade civil. Segundo Adorno, 

em sua Introdução à Sociologia:

Por seu turno, o que denomi-
namos sociedade em sentido 
enfático representa determinado 
tipo de enredamento, que em 
certo sentido não deixa nada de 
fora. Um traço essencial dessa 
sociedade é que seus elementos 
individuais são apresentados, 
ainda que de modo derivado e a 
seguir até mesmo anulado, como 
relativamente iguais, dotados 
com a mesma razão, como se 
fossem átomos desprovidos de 
qualidades, definidos propria-
mente apenas por meio de sua 
razão de autoconservação, mas 
não estruturados em um sentido 
estamental e natural.

Os indivíduos, alienados por jor-

nadas extenuantes de trabalho, 

expostos a meios de comunicação 

de massa que sistematicamente 

atacam seus costumes mais ele-

mentares, afastam-se de suas 

Igrejas, de seus clubes, de suas 

vizinhanças. Em um longo pro-

cesso histórico - que advém da 

decadência da cristandade, mas 

se ressalta na urbanização pós-

-industrial - vínculos pessoais, 

lealdades, costumes e tradições 

são abandonados em nome de 

benefícios sociais oferecidos pelo 

aparelho estatal e pelo grande 

capital. Libertos das amarras 

dos dogmas religiosos e dos 

costumes ancestrais advindos 

do ritmo da vida rural, as formas 

de identidade e inserção – de 

aparecimento – dos indivíduos 

se desfaz na grande massificação 

capitalista urbana. 

Neste quadro é que vêm para o 

primeiro plano os modelos de 

educação de massas e a produ-

ção cultural de massas, visando 

fomentar e fortalecer um sistema 

político de massas. A contradição 

aparece, como afirma Ortega y 

Gasset em sua obra "A rebelião 

das massas", nos seguintes ter-

mos: 

Numa boa organização das coisas 
públicas, a massa não atua por 
si mesma. Essa é a sua missão. 
Veio ao mundo para ser dirigida, 
influída, representada, orga-
nizada – até para deixar de ser 
massa, ou, pelo menos, aspirar 
a isso. Mas não veio ao mundo 
para fazer tudo isso por si mesma. 
Precisa nortear sua vida pela ins-
tância superior, constituída pelas 
minorias excelentes. Pode-se 
discutir à vontade quais são os 
homens excelentes: mas que sem 
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eles – sejam uns ou outros – a 
humanidade não existiria no que 
tem de mais essencial; é um fato 
do qual não se deve duvidar [...]

A grande liberação das tradi-

ções e dogmas trouxe a mas-

sificação dos indivíduos. Estes, 

desprovidos de um espaço de 

aparecimento pela dissolução 

da sociedade civil, tornaram-se 

massa – segundo Ortega y Gas-

set, homem-massa é o indivíduo 

carente de distinções e que é 

incapaz de nobreza e doação de 

si por estar reduzido à mera vida 

em inércia, voltada ao próprio 

interesse de sobrevivência e 

conforto. À impossibilidade de as 

massas dirigirem-se a si mesmas 

advém uma oligarquização da 

política onde aqueles que de fato 

dirigem, influem ou representam 

o homem-massa, personifican-

do-o, eliminam as instâncias 

intermediárias da sociedade e, 

assim, impedem sua ascensão 

social – seu aparecimento – e, 

com isso, a própria superação da 

condição massificada. 

A democracia das massas, ao 

impedir a formação de uma aris-

tocracia, não consagra a vontade 

popular. No mais das vezes, ela 

impede a formação de um povo, 

tornando-o um aglomerado de 

indivíduos atomizados que, por 

definição, é incapaz de formular a 

própria vontade e, quando o faz, 

faz de forma desordenada e vio-

lenta, expressando preconceitos e 

apetites de forma imediata – sem 

a mediação da instância interme-

diária onde tais inaptidões teriam 

seu freio e contrapeso natural. 

“As massas intervêm em tudo, 

e intervêm violentamente”. As 

palavras de Ortega y Gasset soam 

cada vez mais atuais – as massas 

são amorfas. Elas seguem. Toda 

civilização é aristocrática, e deixa 

de ser civilização na medida em 

que deixa de ser aristocrática. 

Desfeita a mediação das ins-

tâncias da vida comunitária, 

as massas obtêm participação 

política na exata medida em que 

despolitizam o espaço público 

enquanto trazem para dentro de 

seus lares – que deveriam ser 

espaços anárquicos de liberdade 

– o poder regulador do Estado e a 

autocensura imposta pelos ditos 

formadores de opinião.

As massas seguem. Seguem o 

sistema educacional do próprio 

estado. Seguem os veículos de 

comunicação. Seguem líderes 

religiosos desligados da autori-

dade tradicional. Seguem líderes 

partidários. Cada um destes 

atores, que são os reais deten-

tores do poder em um sistema 

democrático que é meramente 

formal, apela para o estômago 

e para o baixo ventre das mas-

sas. A política de massas é uma 

guerra de slogans elaborados por 

marqueteiros profissionais. Can-

didatos-sabonetes, como se diz 

no jargão da publicidade política.

E mesmo essa mediação efetuada 

pelos slogans criados em agên-

cias e proferidos por políticos e 

comunicadores profissionais vem 

sendo superada pelo uso desme-

dido da tecnologia. O acesso dos 

homens-massa a mecanismos 

de comunicação em larga escala 

não chegou (ainda) a eliminar a 

mediação e a curadoria realizada 

pela indústria cultural ou pela 

política profissional, mas miti-

gou o alcance destas ao permitir 

a troca em tempo real dos pre-

conceitos e apetites que marcam 

a condição massificada. Como 

mínimo denominador comum, 

a covardia e a falta de distinção 
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erigem aos cargos mais altos 

representantes que são “gente 

como a gente” – indistintos, 

ignorantes, vulgares. 

Os donos do poder são, como dizia 

Vilem Flusser, programadores. 

Eles jogam com signos visando 

conquistar adesões imediatas. 

Não visam o bem público pelo 

convencimento racional, mas 

sim por meio do estratagema da 

geração de afetações, sensações 

de familiaridade, simulacros de 

vida comunitária em um jogo de 

alinhamentos simbólicos, tribais, 

sub-racionais. Falar em demo-

cracia nesse quadro é obsoleto. 

As massas não sabem sequer 

quem de fato exerce poder sobre 

elas. Se prendem em sectarismos, 

ligadas aos discursos lançados 

pelos líderes aos quais aderem. 

O diálogo democrático é impos-

sível nestes termos, uma vez que 

este só se dá na plenitude de seu 

significado quando realizado por 

homens livres em um espaço 

público. Sem espaços comuns de 

convívio, indivíduos organizados 

em massas armam-se uns contra 

os outros. Facções em nome de 

grupos de pessoas e interesses aos 

quais desconhecem totalmente. 

Peões sem saber, movidos não se 

sabe por quem, em um grande 

jogo.

A política contemporânea que se 

diz democrática é um jogo para 

iniciados, um jogo autossufi-

ciente, autorreferencial, que roda 

sobre si mesmo e não tem sentido 

para além de si mesmo. As 17 

menções à democracia na Cons-

tituição fortalecem o estabeleci-

mento do Estado e dos grupos de 

poder econômico e social que se 

empoderam a partir da alienação 

e atomização dos grupos sociais: 

enfraquecido o poder do espaço 

comunitário, o poder avança sobre 

as liberdades individuais. 

Liberdades originalmente tidas 

como caracteres indeléveis e 

inatos do homem, como a pri-

vacidade, o livre exercício da 

expressão de suas ideias e afetos, 

de suas crenças e preferências 

pessoais também estão sendo 

politizadas – ou seja, colocadas 

sob escrutínio dos grupos que 

de fato detêm o poder. Tudo isso 

nega o que havia de democrático 

e humano no advento dessas 

garantias: elas estavam presen-

tes nas declarações de direitos 

que fundam os Estados de Direito 

justamente para impedir que os 

detentores de poder avançassem 

sobre elas. 

O que resiste de distinção pessoal 

e de sociedade civil encontra-se 

sob ataque por todos os lados. Mas 

é apenas a partir daí que é possí-

vel pensar no ressurgimento de 

uma aristocracia, condição basilar 

para o renascimento da democra-

cia. Enquanto famílias desfeitas 

fabricam indivíduos atomizados 

para a educação de massas e 

para o consumo de propaganda 

nas grandes mídias ou lixo nas 

redes sociais, o poder se fortalece. 

E revoltar-se é anacrônico – o 

totalitarismo está instalado, pois 

o melhoramento da ação do poder 

é necessariamente perda de liber-

dade. Melhores escolas doutrinam 

melhor. Melhores mídias alienam 

mais. Melhores máquinas explo-

ram mais. As massas podem até 

protestar. Mas o protesto informa 

o poder. Demonstra as falhas de 

sistema, enquanto o objetivo do 

sistema é a total dominação. Mos-

tram as falhas do jogo, enquanto 

o objetivo do jogo é não falhar.

Como pensar em democracia 

nesses termos? 

Segundo Nietzsche, as grandes 

contradições não são resolvidas, 

mas superadas. O paradoxo da 

massificação, como afirmamos 

anteriormente, não tem solução 

em seus próprios termos. Ou a 

massificação total da sociedade 

eliminará a democracia ou o 

aparecimento dos indivíduos 

na sociedade civil eliminará a 

massificação. Para apostarmos 

na democracia, é necessária uma 

aposta na constituição de indi-

víduos inseridos organicamente 

em suas comunidades, a partir 

de famílias estruturadas e que 

permitam a inserção de seus 

membros nas escolas, nos clubes, 

nos sindicatos, nas igrejas etc. 

O paradoxo que a democracia 

de massas estabelece é o de 

que o poder político precisa ser 

depurado de seu caráter aliena-

dor e massificador – por mais 

que isso pareça, em uma leitura 

apressada, a negação do próprio 

regime democrático - para que 

de fato a vontade popular possa 

se fazer ouvir; para que tenha-

mos enfim o governo do povo, e 

não o que é exercido sobre e às 

custas de indivíduos atomizados 

que fazem as vezes deste povo na 

atualidade. ■ 
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REDES SOCIAIS: 
ÁGORA DOS TEMPOS 
CONTEMPORÂNEOS

T
enho 23 anos e 

meu  p r ime i ro 

contato com o 

tema democracia 

fo i  em fóruns 

políticos do Facebook. 

Tais grupos tinham 

sempre o mesmo modus operandi: alguém 

publicava alguma opinião (geralmente 

mal fundamentada) e uma seara de 

comentários, que iam desde ataques pes-

soais até defesas fanáticas, se seguiam. 

Uma verdadeira Ágora dos tempos con-

temporâneos. 

Em meu tempo de vida, tive a opor-

tunidade de observar a eleição de três 

administrações federais diferentes e um 

impeachment. Todos esses processos pas-

saram pelas devidas instituições regula-

doras e foram feitos com observância 

constitucional. Apesar dos escândalos 

de corrupção e de diversos casos de má 

administração pública, nunca chegamos 

perto de uma real ameaça à democracia 

nesse período. 

Uma breve análise dos artigos publicados 

pela grande imprensa (que desde sempre 

vende sensacionalismo) pode contradi-

zer minha última afirmação. As notícias 

mostram que o Brasil e o mundo estão 

passando por um período de cada vez 

mais radicalização, que uma mudança 

drástica está por vir, ainda mais com a 

situação de pandemia. O cenário parece 

se agravar com as conversas políticas nas 

redes sociais, cada vez mais agressivas. 

Opiniões divergentes, na maioria das 

vezes, não geram diálogo, mas conflitos. 

Contudo, vejo que, para a minha geração, 

a democracia não é bem a pluralidade de 

ideias, mas sim um embate entre elas. Em 

um mundo polarizado, o perigo não está 

em uma ideia ganhar poder totalitário, 

mas em nunca se chegar a um consenso. 

Considero o Brasil um gigante estável. 

Isso pode ser para o melhor (nossas ins-

tituições são confiáveis e seus erros são 

previsíveis) quanto para o pior (os pro-

blemas continuam os mesmos). Porém, 

é exatamente esta estabilidade que, se 

preservada, vai ser a grande mediadora 

dos embates ideológicos da sociedade. 

São as esferas públicas as grandes res-

ponsáveis por impor limites aos confron-

tos políticos e mitigar quaisquer danos 

que possam ser infligidos na democracia.

A democracia brasileira pode ter nas-

cido conturbada e ter sofrido algumas 

derrotas ao longo dos anos. No entanto, 

atualmente podemos nos dar o luxo 

de nos posicionarmos contra nossos 

governantes, ao contrário de mais de um 

terço da população, que vive subordinada 

a regimes autoritários, segundo o Índice 

de Democracia de 2020. 

Não há necessidade de revolução nas nos-

sas instituições; esse caos que podemos 

estar vivendo hoje faz parte da demo-

cracia. É trabalho das esferas públicas 

conterem a situação para que ele resulte 

em bons frutos no próximo verão. ■

PEDRO  
BETHENCOURT
BACHAREL EM 
COMUNICAÇÃO 
SOCIAL (PUC-RIO)
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dem
ok

rat
ía

de
m

oc
ra

ciaS egundo o dicionário, democracia é uma 

“forma de governo que a soberania é exercida 

pelo povo”. Ao contrário da ditadura, esse 

sistema de governo tem como premissa assegurar os 

direitos básicos dos cidadãos, como direito ao voto 

e liberdade de expressão, religiosa e de imprensa. 

N o  B r a s i l ,  o 

Estado Democrá-

tico de Direito foi 

garantido a partir 

da Constituição 

da República, em 

1988.

democracia 
ÉTIMOLOGIA. 1370 (Antiguidade); retomado 
em 1791.  Do grego Demokratía, de demos, "povo". 

substantivo feminino. 1. governo do povo; soberania 
popular; democratismo. [cf. vulgocracia.] 2. 
doutrina ou regime político baseado nos princípios 
da soberania popular e da distribuição equitativa 
do poder, ou seja, regime de governo que se 
caracteriza, em essência, pela liberdade do ato 
eleitoral, pela divisão dos poderes e pelo controle 
da autoridade, i.e., dos poderes de decisão e 
de execução; democratismo. [cf. (nesta acepç.) 
ditadura (1).] 3. país cujo regime é democrático. 
4. as classes populares; povo, proletariado.
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dem
ok

rat
ía brasil

49º

9,58

O p r i m e i r o  g ra n d e  c ó d i g o 

eleitoral  brasileiro,  que 

instituiu o título de eleitor, 

regulamentou as eleições, criou a justiça 

eleitoral e estabeleceu o voto direto foi a 

Lei Saraiva, criada em 1881.

Apesar dos grandes avanços, tal lei impe-

dia o voto dos analfabetos (que antes 

podiam votar, desde que comprovassem 

renda mínima), na ânsia de impedir que 

escravos libertos também pudessem 

exercer seu voto. De um milhão de 

pessoas aptas a votar, o Brasil passou a 

contar com somente cerca de 150 mil.

A democracia global está em 

queda, aponta a última edição 

d o  Í n d i c e  d e  D e m o c ra c i a 

compilado pela Revista The Economist. 

A pesquisa anual, que avalia o estado 

da democracia em 167 países com base 

em cinco medidas - processo eleitoral e 

pluralismo, funcionamento do governo, 

participação política, cultura política 

democrática e liberdades civis - conclui 

que, em 2020, apenas 8,4% da população 

mundial vive em uma democracia plena, 

enquanto mais de um terço vive sob 

regime autoritário. 

A pontuação média global de 5,37 em dez 

é a mais baixa registrada desde o início do 

índice em 2006. Bloqueios impostos pelos 

governos e outras medidas de controle da 

pandemia da Covid-19 levaram a uma 

grande reversão das liberdades civis no 

ano passado, causando rebaixamentos na 

maioria dos países. 

O Brasil ocupa a posição número 49, 

sendo considerado um país com “demo-

cracia com falhas”. Embora tenha rece-

bido nota 9,58 no indicador “Processo 

Eleitoral e Pluralismo”, o país obteve nota 

5,36 em “Funcionamento do Governo”; 

6,11 em “Participação Política”; e 5,63 em 

Cultura Política”. No quesito “Liberdade 

Civil”, ganhou 7,94 pontos.
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U
ma revoada de estorninhos 

desenha no céu formas 

impress ionantes  com 

grande velocidade, em 

um fascinante espetáculo 

natural. A ilusão de uni-

dade que criam é uma estratégia 

evolutiva que os ajuda a espantar 

predadores, trocar informa-

ções e mantê-los aquecidos no 

inverno. Para conseguir tamanha 

sincronia, sem colisões, estes 

pássaros cooperam de acordo com 

regras bastante precisas. A cada 

momento, um pássaro toma a 

frente do grupo e imediatamente 

é seguido por outro, em uma 

coreografia finamente executada 

e conhecida por todos do bando. A 

liderança é continuamente alter-

nada entre indivíduos, como em 

uma democracia espontânea.

As formigas, talvez o mais 

clássico exemplo de cooperação, 

criam coletivamente mapas de 

exploração do território ao redor, 

a fim de otimizar a comunicação 

e a captura de alimentos. Iain 

Couzin, pesquisador na Universi-

dade de Princeton (EUA), analisa 

a geometria destes mapas, que 

formam uma espécie de “rodoa-

nel” com rotas alternativas, 

levando ao centro da colônia. 

Assim, os indivíduos participam 

das decisões sobre a construção 

do espaço comum de forma ativa 

e coordenada.

Além destes, a natureza nos traz 

inúmeros exemplos de como a 

evolução privilegiou o compor-

tamento cooperativo entre as 

espécies. Estudos recentes têm 

observado que este modo de agir 

ocorre mesmo entre animais que 

tendemos a ver como essencial-

mente competitivos e violentos. É 

o caso dos cachorros selvagens de 

Botsuana, na África, que por meio 

de curtas expirações, semelhantes 

a espirros, opinam se devem ou 

não sair para caçar. 

Uma “assembleia” inicia quando 

um membro se levanta, assu-

mindo uma postura específica: 

cabeça baixa, orelhas para trás e 

boca aberta. A partir de então, um 

mínimo de votos (ou “espirros”) 

é necessário para que o grupo se 

engaje na atividade, número que 

pode ser reduzido caso um macho 

ou fêmea dominante dê seu 

“espirro” a favor, como explica 

Andrew King, da Universidade de 

Swansea e um dos responsáveis 

pela pesquisa. Quóruns mínimos 

também são observados entre os 

suricatos e várias outras espécies 

de animais.

As estruturas de grandes coletivos 

de animais variam bastante, e a 

maior parte dos estudos é experi-

mental, mas parece haver clareza 

sobre o fato de que a agregação de 

indivíduos oferece uma vantagem 

especial: muitos olhos escaneiam 

Cooperar ou dominar? Ser reino ou democracia? Mundo afora, a 

democracia vem sofrendo ameaças. Em vez de tentar responder as 

perguntas que instigam filósofos desde Aristóteles, podemos olhar 

para outro tipo de reino, o reino amimal, em busca de inspiração.

NATUREZA DEMOCRÁTICA
P O R  L U I Z A  C O R R E I A
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melhor o ambiente, na busca 

por recursos ou proteção contra 

predadores. 

Ter mais informação sobre 

oportunidades e ameaças não é 

vantajoso apenas nas florestas 

e savanas. Apesar de estarmos 

culturalmente condicionados a 

enxergar a humanidade como 

separada do reino animal, temos 

muito a aprender com ele. 

Em diversas tribos aborígenes, o 

maior valor social é a colabora-

ção. Mesmo quando há hierar-

quia e posições de maior poder, 

a competição tem pouco valor 

e, se ultrapassa certos limites, é 

considerada um problema a ser 

resolvido pelo grupo. É o con-

trário do que ocorre na cultura 

da qual fazemos parte. Fomos 

condicionados a dar um alto valor 

à competição e pouco à colabo-

ração, enaltecendo competidores 

mais fortes, acima de qualquer 

suspeita sobre seu comporta-

mento ser, ou não, o mais bené-

fico para a coletividade. Mas qual 

é, então, a essência do homem: 

cooperar ou dominar? Ser reino 

ou democracia?

Em março deste ano, a Alemanha 

colocou sob vigilância formal e 

rotineira um partido oficial, com 

representação no parlamento, algo 

que não ocorre desde a Segunda 

Guerra Mundial. A suspeita é de 

que o partido de ultradireita AfD 

– Alternativa para a Alemanha – 

esteja violando a ordem democrá-

tica e atentando contra os valores 

constitucionais do país.

Também em março de 2021, 

a França dissolveu por decreto 

o grupo Geração Identitária, 

afirmando que o mesmo “incita 

violência visando indivíduos em 

razão de sua origem, raça ou 

religião” e que sua organização 

militar pode ser considerada uma 

milícia privada. O grupo, agora 

banido da França, ainda está pre-

sente em outros países da Europa.

Há milênios, Platão já havia per-

cebido um dilema na democracia: 

e se a maioria, democraticamente, 

escolher ser governada por um 

tirano? O filósofo liberal Karl 

Popper chamou essa situação 

de “paradoxo da democracia”. 

A ideia é de que a tolerância não 

pode tolerar o intolerante pois 

este permitiria o fim da tolerân-

cia. A democracia não pode tolerar 

o antidemocrático, pois este a 

destruiria.

Estas duas notícias recentes 

apontam o que muitos já sabem:  

a democracia está em perigo. Mas 

apesar das imperfeições que a 

fragilizam, é quase unânime a 

crença de que não foi inventado, 

até hoje, regime melhor. Diante 

de um impasse real ou aparente, 

pode ser útil recuar e enxergar o 

homem como animal que é.

O ser humano prosperou em um 

meio ambiente repleto de perigos, 

convivendo diariamente com 

outras espécies que certamente o 

exterminariam, não fosse o espí-

rito de cooperação. Está em nosso 

DNA a capacidade de sermos 

solidários e empáticos, além de 

possuirmos a linguagem e outras 

ferramentas que possibilitam a 

coordenação de interesses com-

plexos. É certo que alguma forma 

de atuação democrática sempre 

esteve presente nas interações 

humanas e que a democracia 

ainda é o caminho natural e mais 

eficiente para perseguir o fim 

público. ■
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NOVA LEI DE LICITAÇÕES 
E CONTRATOS É 
SANCIONADA E PROMETE 
MAIS TRANSPARÊNCIA

A Lei 14.133/21 foi publicada no 

dia 1º de abril, com 194 artigos, 

instituindo, entre outras novidades, 

o diálogo competitivo, nova 

modalidade de contratação. O 
novo normativo substitui a Lei 

n. 8.666, de 1993, e as leis do 

Pregão e do Regime Diferen-

ciado de Contratações, mas 

durante dois anos as normas 

anteriores e as atuais deverão 

conviver. Durante esse período, 

a Administração Pública poderá optar 

por qual aplicar. A exceção é para a 

parte dos crimes licitatórios, que substituiu, de imediato, as 

regras anteriores. Nesse ponto, a nova Lei aumenta as penas 

impostas.

A Lei prevê também novas regras para dispensa de licitação 

e aditivos contratuais e exige seguro-garantia para obras 

de grande porte. A garantia, que será de até 30% do valor 

da licitação, permite que as seguradoras assumam obras 

interrompidas.

Outras inovações são a arbitragem para solução de contro-

vérsias e o uso preferencial do Building Information Modelling 

(BIM) na licitação de obras. O BIM é um processo que integra, 

em meio virtual, todas as fases de uma obra, da concepção à 

manutenção do edifício.

P O R  M A R I A  S A L D A N H A  E  D E N I S E  C O O K
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MODALIDADES
Das modalidades de licitação 

existentes, a Lei mantém o pre-

gão, a concorrência, o concurso e 

o leilão, e cria o diálogo compe-

titivo. Este envolverá conversas 

entre os licitantes, sob orientação 

do gestor público licitante, para 

desenvolver uma solução capaz 

de atender às necessidades do 

órgão.

O diálogo competitivo será 

aplicado a situações complexas 

que envolvam uma solução que 

não pode ser satisfeita sem a 

adaptação das alternativas dis-

poníveis no mercado ou quando 

as especificações técnicas não 

podem ser definidas com preci-

são suficiente.

Outra inovação da Lei é a criação 

do Portal Nacional de Contra-

tações Públicas (PNCP), pelo 

governo federal, que vai centra-

lizar todas de licitações públicas 

feitas pela União, estados, muni-

cípios e Distrito Federal.

Segundo especialistas, ela foi 

criada com o objetivo de trazer 

mais transparência aos processos 

licitatórios e coibir a corrupção 

nos contratos públicos.

A DISCUSSÃO 
ANTES DE 
O PROJETO 
TORNAR-SE LEI
A procuradora do estado da 

Bahia, Edite Hupsel, apre-

sentou suas impressões sobre 

o então novo projeto de lei de 

licitações, em encontro pro-

movido pela Escola de Contas 

do Tribunal de Contas do 

Estado da Bahia em parceria 

com o Centro de Estudos da 

Procuradoria Geral do Estado, 

no dia 24 de fevereiro.

A professora salientou que o 

projeto de lei tomou por base 

pontos importantes da Lei 

nº 8666/93, e dos projetos 

de lei de 1995 e 2013. “É uma 

lei que vem para regular a 

licitação em todos os níveis 

de todos os poderes, ou seja, 

no âmbito da administração 

pública direta, autárquica, 

fundacional, da União, dos 

estados, dos municípios e do 

Distrito Federal”. 

E acrescentou: “Ainda no 

que diz respeito à abran-

gência do PLL, eu esperava 

que houvesse uma separação 

das normas gerais. Quando a 

Lei n. 8666 foi criada, houve 

uma inibição total dos pode-

res legislativos infraconsti-

tucionais, porque ninguém 

sabia o que eram normas 

gerais, o que podia ou não 

ser mexido ou mudado. E, 
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por conta disso, sofremos muitas ações de incons-

titucionalidade por invasão de competências. Este 

projeto vem com o mesmo defeito e eu espero 

que não nos quebremos perante essa inibição de 

identificar o que é norma geral. Acho, também, que 

o projeto invade a competência das entidades da 

Federação, quando trata de bens públicos”.   

Segundo Edite, o novo marco legal substi-

tuirá a Lei das Licitações (Lei 8666/93), 

a Lei do Pregão (Lei 10.520/2002) e o 

Regime Diferenciado de Contratações 

(RDC – Lei 12.462/11), mas a revogação 

das normas antigas só ocorrerá no prazo 

de dois anos. “Esta nova lei, quando san-

cionada, entrará em vigor de imediato. 

Este projeto não trouxe, no texto, a vacatio 
legis – prazo legal que uma lei tem para entrar 

em vigor, desde sua publicação até o início de sua 

vigência. Por outro lado, postergou a revogação dos 

três diplomas básicos. Então, na prática, vamos ter 

a nova lei vigorando; as Leis 8666, a do Pregão e 

a RDC vigorando; a Lei de PPP, a Lei de Concessão 

e todos os diplomas estaduais e municipais, que 

tratam de licitações públicas, também vigorando. 

Vamos ter uma verdadeira col-

cha de retalhos. Vai competir 

ao administrador escolher 

que diploma será utili-

zado nas licitações”.

Edite também citou 

trechos  do pro jeto 

de lei de Licitações e 

Contratos que considera 

expressivos avanços da 

legislação nacional. Entre 

eles, Edite destacou: a inversão 

das fases de contratação; o princípio do planeja-

mento; o princípio de desenvolvimento nacional 

sustentável; e o critério de maior retorno econômico.

Sobre a segregação de funções, a palestrante expli-

cou o novo conceito. “Nós sabemos que não dá certo 

quando é o mesmo agente que decide, que contrata 

e que fiscaliza. Isto é um grande facilitador de [irre-

gularidades]. Então, com a segregação de funções 

determinada, cada fase do processo de licitação terá 

um agente específico”. 

O projeto também trouxe ino-

vação ao permitir a contra-

tação de cooperativas. “A 

administração pública 

pode e deve deixar 

cooperativas l ic i-

tarem porque, além 

do item estar muito 

bem regulamentado 

neste PLL, é ainda 

um incentivo ao coo-

perativismo previsto na 

Constituição”.

Também como ponto positivo e 

“moralizador” do projeto de lei, Edite citou a insti-

tuição do agente de contratação. “Esta medida, pre-

vista no novo marco licitatório, exige que o agente 

de contratação seja um servidor efetivo ou um 

servidor público permanente, escolhendo, assim, 

pessoas menos vulneráveis a pressões políticas”. 

Segundo Edite, o futuro diploma de Licitações e 

Contratos também apresentou algumas novi-

dades no regime de contratação. E mencionou 

duas delas: “a contratação integrada, na qual 

a administração pode licitar somente com 

o anteprojeto, enquanto os projetos básico 

e executivo ficam por conta do contratado. 

E a contratação semi-integrada, na qual a 

administração licita com o projeto básico e o 

projeto executivo fica a cargo do contratado”.                                    

Para Edite, a “grande novidade” que o PLL traz, é o 

diálogo competitivo, nova modalidade de licitação 

que será utilizada para as situações complexas que 

exigem soluções inovadoras. “Quando o objeto de 

licitação apresentar características inovadoras, 

técnica e/ou tecnológica, a administração pública 

poderá utilizar o diálogo competitivo, que funcio-

"O Tribunal de 
Contas pode e 

deve acompanhar 
o diálogo 

competitivo”

“Nós sabemos 
que não dá certo 

quando é o mesmo 
agente que decide, 
que contrata e que 

fiscaliza."
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nará por meio de debates entre 

licitantes daquela área especí-

fica, previamente selecionados, 

mediante critérios objetivos. O 

Tribunal de Contas pode e deve 

acompanhar o diálogo compe-

titivo”.

Ou t r a  r e l e van t e  inovação 

consiste na possibilidade de o 

edital exigir até 30% do valor do 

contrato como seguro-garantia, 

em casos de obras vultosas e de 

grande complexidade. É uma 

prática cujo sentido é o de impor 

ao segurador a assunção da 

obrigação de entrega da obra ou 

serviço, no caso de o contratado 

falhar. “O valor é alto, mas é 

protetor da administração. A 

nossa esperança é que as obras 

não parem mais. O TCU realizou 

um levantamento que aponta 

14.400 obras inacabadas no País. 

É um prejuízo que 

dói”, lamen-

tou Edite. ■

Edite 
Hupsel 

Procuradora do 
Estado da  

Bahia

Foto: Site PGE-BA

TCE-MT PROMOVE 
ENCONTRO VIRTUAL PARA 
DEBATER O PROJETO DE LEI 
DE LICITAÇÕES
O Tribunal de Contas de Mato Grosso, por meio da Escola 

Superior de Contas, reuniu, em uma live no dia 25 de 

fevereiro, os conselheiros-substitutos Marcos Nóbrega, 

do TCE-PE, e Alexandre Sarquis, do TCE-SP, para 

debaterem o projeto de Lei de Licitações, em vias de se 

tornar o novo marco licitatório do País.

Em discurso de abertura do encontro, o supervisor da 

Escola Superior de Contas do TCE-MT, conselheiro Luiz 

Henrique Lima, afirmou que o projeto de Lei de Licitações 

– PLL, se aprovado, irá atingir as contratações públicas 

nas esferas municipal, estadual, distrital e federal. “Este 

tema vai impactar, profundamente, o dia a dia da admi-

nistração pública no nosso País”.

Coordenadora do evento, a conselheira-substitua Jaque-

line Jacobsen, do TCE-MT, fez uma breve observação a 

respeito da futura Lei de Licitações. “É uma lei complexa, 

burocrática, que continua nos trazendo dificuldades. O 

que me deixou mais otimista e muito feliz foi a inclusão 

de alguns instrumentos de governança na Lei. Eu creio 

que governança é o passo inicial. A atribuição de res-

ponsabilidade aos dirigentes para promover integridade 

e confiança no ambiente de licitação e contratações 

públicas vem contribuir para que gestores bem-inten-

cionados possam ter mais ferramentas para auxiliar e 

trazer bons resultados. Acredito, também, que essas 

mesmas ferramentas vão dificultar as práticas ilícitas 
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para aqueles gestores mal-intencionados. Nós, que 

somos do controle, vamos precisar estudar cada dia 

mais para que possamos aprender a utilizar esta Lei e 

fazer algo útil que traga resultados satisfatórios para 

a sociedade, que é o nosso objetivo final”.

Doutor e mestre em Direito, graduado em Ciências 

Econômicas e Administração, Marcos Nóbrega apon-

tou o PLL como um conjunto de “novas ferramentas 

para consertar velhos problemas”. “Embora tenha-

mos novidades na Lei, o arcabouço teórico, basi-

camente, mantém-se intocável, com o 

mesmo DNA da Lei 8666. 

Na parte de licitação, 

t i v e m o s  a l g u -

mas inovações 

i m p o r t a n t e s , 

mas a parte de 

contratos resta 

intacta”.

Marcos assegu-

rou que a nova 

Lei de Licitações 

irá revogar a Lei 

do Pregão e o Regime 

Diferenciado de Contra-

tações Públicas – RDC, mas que 

incorporou, ao seu texto, algumas 

legislações existentes. “O novo 

marco licitatório é amálgama de 

experiências legislativas que nós 

tivemos ao longo desses últimos 

20 anos. Eu e todos que militam no 

Direito Administrativo esperáva-

mos uma lei mais simples, com 40 

a 50 artigos, mas esta vem com 191 

artigos. E ainda continua com dois 

problemas gravíssimos: o primeiro 

é o excesso de formalismo. Nós 

somos legalistas e a nossa resposta 

a problemas é criar mais leis. O 

segundo problema é o fetiche do 

menor preço, o grande mito que 

assombra todos aqueles que que-

rem licitar com a Administração 

Pública. Mas a Lei traz inovações 

importantes para ressignificar o 

conceito de menor 

preço quando, por 

exemplo, falamos 

em contratos que 

vão buscar eficiên-

cia para a Adminis-

tração”.

Para Marcos, lici-

tação “é um meca-

nismo de detecção 

de mentiras”. “Do 

ponto de vista 

econômico, é 

u m  m e c a -

n i s m o  d e 

m a r k e t i n g 

e  design de 

revelação de 

informação: 

o licitante vai 

ment i r  e  nós 

temos que desco-

brir o quanto ele 

GOVERNANÇA E 
PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO

Art. 11   Parágrafo Único. A alta 
administração do órgão ou entidade 
é responsável pela governança das 
contratações e deve implementar 
processos e estruturas, inclusive 
de gestão de riscos e controles 
internos, para avaliar, direcionar e 
monitorar os processos licitatórios 
e os respectivos contratos, com 
o intuito de alcançar os objetivos 
estabelecidos no caput deste 
artigo, promover um ambiente 
íntegro e confiável, assegurar o 
alinhamento das contratações ao 
planejamento estratégico e às leis 
orçamentárias e promover eficiên-
cia, efetividade e eficácia em suas 
contratações.

INTERESSE PÚBLICO

Art. 147   Constatada irregulari-
dade no procedimento licitatório 
ou na execução contratual, caso 
não seja possível o saneamento, 
a decisão sobre a suspensão da 
execução ou sobre a declaração 
de nulidade do contrato somente 
será adotada na hipótese em que se 
revelar medida de interesse público, 
com avaliação, entre outros, dos 
seguintes aspectos: 

I – impactos econômicos e finan-
ceiros decorrentes do atraso na 
fruição dos benefícios do objeto do 
contrato;

II – riscos sociais, ambientais e à 
segurança da população local decor-
rentes do atraso na fruição dos 
benefícios do objeto do contrato;

III – motivação social e ambiental do 
contrato;

IV – custo da deterioração ou da 
perda das parcelas executadas;

V – despesa necessária à preserva-
ção das instalações e dos serviços já 
executados;

VI – despesa inerente à desmobi-
lização e ao posterior retorno às 
atividades;

VII – medidas efetivamente adota-
das pelo titular do órgão ou entidade 
para o saneamento dos indícios de 
irregularidades apontados;

VIII – custo total e estágio de execu-
ção física e financeira dos contratos, 
dos convênios, das obras ou das 
parcelas envolvidas;

IX – fechamento de postos de traba-
lho diretos e indiretos em razão da 
paralisação;

X – custo para realização de nova 
licitação ou celebração de novo 
contrato;

XI – custo de oportunidade do capi-
tal durante o período de paralisação.

"O licitante vai 
mentir e nós temos 

que descobrir o quanto 
ele está mentindo, para 
que possamos escolher 

a melhor empresa."
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está mentindo, 

para que pos-

samos escolher 

a  m e l h o r 

empresa. Tal-

vez, o grande 

mecanismo da 

nova Lei que 

p o d e r e m o s 

util izar para 

mit igar  este 

problema seja 

o mecanismo 

de reputação. 

O  r e g i s t r o 

cadastral das 

e m p r e s a s 

es tará  [d i s-

ponibilizado] 

e m  d u a s 

vertentes: no 

Portal Nacional 

d e  C o m p r a s 

Públicas e na possibilidade 

de utilização de um E-mar-
ketplace – plataforma virtual 

tipo Amazon”.

Marcos Nóbrega questionou 

alguns trechos do PLL, mas 

também apontou pontos 

importantes para a legislação 

nacional. “[O projeto prevê] 

matriz de riscos para obras de 

grande vulto (valor superior 

a R$ 200 milhões) e também 

para quando os regimes de 

contratação integrada e semi-

-integrada forem utilizados. 

“Devo dizer que sou cético 

quanto à matriz de risco. 

Nós, do Direito, não sabemos 

diferenciar risco de incerteza 

de probabilidade; é o que 

chamamos de probabilidade 

subjetiva; tudo mais ou menos 

um ‘chutômetro’. Precisamos ressignificar esta 

matriz de riscos com mais análise. No caso das 

contratações integrada e semi-integrada, o setor 

privado é que vai elaborar o 

projeto básico, quando 

a Administração não 

souber fazer. Isto 

vai exigir muito 

do controle”.

“O  d iá logo 

competitivo 

nasce de cir-

cunstâncias 

nas quais a 

Administra-

ção  não sabe 

exatamente qual 

o produto e qual a 

formatação tecnológica 

que deseja; vai, então, escutar 

o setor privado, para buscar melhores ideias. A 

possibilidade de dialogar com a iniciativa privada é 

"O diálogo competitivo 
nasce de circunstâncias 

nas quais a Administração 
não sabe exatamente qual o 
produto e qual a formatação 

tecnológica que deseja."

GESTÃO DE RIsCOS 
E CONTROLE 
PREVENTIVO

Art. 169   As contratações públicas 
deverão submeter-se a práticas 
contínuas e permanentes de gestão 
de riscos e de controle preventivo, 
inclusive mediante adoção de recur-
sos de tecnologia da informação, e, 
além de estarem subordinadas ao 
controle social, sujeitar-se-ão às 
seguintes linhas de defesa:

I – primeira linha de defesa, inte-
grada por servidores e empregados 
públicos, agentes de licitação e 
autoridades que atuam na estru-
tura de governança do órgão ou 
entidade;

II  – segunda l inha de defesa, 
i n t e g ra d a  p e l a s  u n i d a d e s  d e 
assessoramento jurídico e de con-
trole interno do próprio órgão ou 
entidade; 

III  – terceira linha de defesa, 
integrada pelo órgão central de 
controle interno da Administração 
e pelo Tribunal de Contas.
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uma criação importante da nova Lei. Também acho 

as regras de nulidade, no âmbito dos contratos, 

uma inovação interessante, trazendo, inclusive, a 

ideia do ‘consequencialismo’. O contrato poderá 

ser anulado, mas, para que não haja 

consequências, o contratante terá 

de perceber a lista de hipóteses 

de anulação elencada na Lei”.

“Reequilíbrio econômi-

co-financeiro, alteração 

un i l a t e r a l  e  ad i t i vo s 

contratuais são mudanças 

importantes que vão con-

substanciar a manutenção, 

inclusive, das cláusulas exor-

bitantes; quanto mais cláusula 

exorbitante eu tenho, mais o setor 

privado precifica a licitação, e mais caro 

fica. Uma regra expressiva trazida pela Lei é que 

eu tenho a possibilidade de lutar por reequilíbrio 

mesmo diante de uma extinção contratual”. 

“Outra variante que eu considero de muita impor-

tância é a questão do seguro-garantia, que poderá 

ser de até 30% do valor inicial do contrato para 

obras de grande vulto (superior a R$ 200 milhões). 

Esta regra vai trazer as seguradoras para dentro do 

mercado de licitações; elas serão corresponsá-

veis, ou seja, se a construtora não conseguir 

executar a obra, a seguradora assume, 

contrata outra empresa e finaliza a 

obra. Em relação ao ato de registro de 

preços, o projeto trouxe novidades ao 

estabelecer limites para o ‘carona’. 

Importante, também, é que o PLL 

nacionalizou regras federais sobre o 

registro de preços. Quanto ao critério 

e julgamento de maior retorno eco-

nômico, é novidade na Lei de Licitação, 

mas não é novidade no sistema de compras 

(RDC)”.

Para finalizar, Marcos Nóbrega comparou a nova 

Lei de Licitações a uma “caixinha de Lego”. “É 

uma Lei grande, mas, positivamente, aberta na 

modelagem da licitação; deixa muito livres as 

ferramentas e os mecanismos para que possamos 

"Há uma 
janela de 

oportunidades 
para melhorarmos a 
doutrina brasileira 

sobre licitação e 
contratos”

TRANSPARÊNCIA

Art. 123   A Administração terá 
o dever de explicitamente emitir 
decisão sobre todas as solicitações 
e reclamações relacionadas à 
execução dos contratos regidos 
por esta Lei, ressalvados os 
requerimentos manifestamente 
impertinentes, meramente 
protelatórios ou de nenhum 
interesse para a boa execução 
do contrato. Parágrafo único. 
Salvo disposição legal ou cláusula 
contratual que estabeleça prazo 
específico, concluída a instrução 
do requerimento, a Administração 
terá o prazo de 1 (um) mês para 
decidir, admitida a prorrogação 
motivada por igual período.

"Quanto 
mais cláusula 

exorbitante eu 
tenho, mais o setor 
privado precifica a 

licitação, e mais 
caro fica." 
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formatar as ‘pecinhas de Lego’ 

e alcançar maior eficiência. Cabe 

à Administração ter habilidade 

suficiente para fazer o produto 

mais adequado. A grande lição 

é que temos de analisar esta Lei 

olhando para frente e evitar o 

retrovisor jurisprudencial, para 

não cairmos no buraco chamado 

‘doutrina tradicional’, porque, 

senão, ficaremos presos em 

algum lugar dos anos 90”. 

“Eu sou um admirador da 

nova Lei de Licitações. E, gra-

ças a Deus, temos um sistema 

de controle dos tribunais de 

contas e das escolas de contas 

de alta capacidade, que vai 

fazer excelente trabalho de 

capacitação interna corporis 
e dos jurisdicionados. Há 

uma janela de oportunidades 

para melhorarmos a doutrina 

brasileira sobre licitação e 

contratos”.

Na sequência, o conselhei-

ro-subst i tuto  Alexandre 

Sarquis, do TCE-SP, comen-

tou que trocou ideias, sobre 

alguns trechos, com consul-

tores envolvidos na elaboração 

do projeto de Lei de Licitações 

- PLL. “Eu era diretor 

de Assuntos Polí-

ticos da Atricon 

e fui três vezes 

ao  Congresso 

N a c i o n a l  n a 

época de trami-

tação deste PLL. 

Conversei  com 

alguns consultores 

s o b r e 

determi-

nados artigos e 

até dei algumas sugestões. E, 

hoje, acho que alguns trechos 

têm a redação bem parecida com 

a sugerida por mim”.

Segundo Sarquis, este novo 

marco licitatório reuniu infor-

mações e regras de diferentes 

setores brasileiros. “Esses eixos 

normativos são os que decidem 

o que se vai comprar no Brasil. 

É importantíssima a participação 

do estado na economia do país, 

portanto, a função alocativa no 

estado brasileiro é relevante; e a 

função alocativa é intermediada 

pela Lei de Licitações”. 

Sarquis observou que o admi-

nistrador público brasileiro tem 

dificuldade, em determinados 

processos licitatórios, de escrever 

o edital e de, até mesmo, elaborar 

o projeto básico, principalmente 

em contratações que envolvam 

especificações técnicas ou inova-

ções tecnológicas. “A contratação 

integrada e o diálogo competitivo 

são duas disposições da nova Lei 

que surgem em reconhecimento 

de que a Administração Pública, 

ADOÇÃO DE 
RECURSOS 
TECNOLÓGICOS

Art. 19   Os órgãos da Administra-
ção com competências regula-
mentares relativas às atividades 
de administração de materiais, de 
obras e serviços e de licitações e 
contratos deverão:

I – instituir instrumentos que 
permitam, preferencialmente, a 
centralização dos procedimentos 
de aquisição e contratação de bens 
e serviços;

 II – criar catálogo eletrônico de 
padronização de compras, serviços 
e obras, admitida a adoção do catá-
logo do Poder Executivo federal 
por todos os entes federativos;

III – instituir sistema informa-
tizado de acompanhamento de 
obras, inclusive com recursos de 
imagem e vídeo;

IV – instituir, com auxílio dos 
órgãos de assessoramento jurídico 
e de controle interno, modelos de 
minutas de editais, de termos de 
referência, de contratos padro-
nizados e de outros documentos, 
admitida a adoção das minutas do 
Poder Executivo federal por todos 
os entes federativos;

V – promover a adoção gradativa 
de tecnologias e processos 
integrados que permitam a 
criação, a utilização e a atualização 
de modelos digitais de obras e 
serviços de engenharia.

CRITÉRIOS DE 
FISCALIZAÇÃO

Art. 170   Os órgãos de controle 
adotarão, na fiscalização dos atos 
previstos nesta Lei, critérios de 
oportunidade, materialidade, 
relevância e risco e considerarão 
as razões apresentadas pelos 
órgãos e entidades responsáveis 
e os resultados obtidos com a 
contratação, observado o disposto 
no § 3º do art. 169 desta Lei.

"A contratação 
integrada e o diálogo 
competitivo são duas 

disposições da nova Lei que 
surgem em reconhecimento de 

que a Administração Pública, 
em alguns casos, não vai saber 
elaborar ou não vai conseguir 

verbalizar o que deseja."
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em alguns casos, não vai saber 

elaborar ou não vai conseguir 

verbalizar o que deseja. Então, 

ela quer dialogar, e isto é posi-

tivo. Mas, o argumento 

segundo o qual a 

Administração 

deve se pla-

nejar antes 

de adquirir 

o [objeto 

a ser con-

tratado], 

t em que 

continuar 

valendo”.

Sarquis lem-

brou que a Lei 

8666/93 foi “muito 

criticada por ser uma Lei 

analítica”. “A Lei 8666 tem 126 

artigos. Este PLL, em tramitação, 

tem 192 artigos, ou seja, 52% 

mais artigos e 60% mais palavras 

(eu contei). Se nós queríamos 

fugir do formalismo, teremos 

aqui uma Lei mais expletiva do 

que a anterior. Em termos de 

estrutura, o projeto apresenta 

cinco capítulos: disposições pre-

liminares; licitações; contratos; 

irregularidades; e disposições 

gerais. No âmbito dos poderes, 

as normas gerais estabelecidas 

na futura Lei de Licitações 

serão aplicadas à administração 

direta, autárquica e fundacional 

de todos os entes da Federação 

(União, estados, Distrito Fede-

ral e municípios), incluindo os 

fundos especiais e as entidades 

controladas. Não estão abrangi-

das as sociedades de economia 

mista e subsidiárias”.

Sobre o capítulo dedicado ao con-

trole das contratações, Sarquis 

admitiu ter algumas dúvidas. 

“Este capítulo fala que as razões 

ap resen tadas  pe l o s 

órgãos e entidades 

responsáveis 

no processo 

de exame 

prévio do 

edital não 

poderão 

s e r 

d e s e n -

tranhadas 

dos autos. 

E u  n ã o 

entendi o por-

quê desta dispo-

sição, mas me parece 

ser uma questão processual do 

tribunal de contas”. 

Sarquis também revelou preo-

cupação com as divergências de 

interpretação dos dispositivos 

legais que sustentam o capítulo 

dos tribunais de contas. “Qual-

quer licitante contratado poderá 

representar aos órgãos 

de controle 

interno 

con-

tra 

irregularidades de aplicação [da 

Lei]. A fiscalização tem de ado-

tar procedimentos objetivos e 

imparciais na elaboração de rela-

tórios tecnicamente fundados, 

baseados em evidências e orga-

nizados de acordo com as normas 

de auditoria do respectivo órgão. 

Eu acho que há uma carga de 

resignação com a ação dos tri-

bunais de contas. Essa novidade, 

que é de ordem processual, quem 

sabe pode vir a ser debatida no 

Judiciário, ao suspender, caute-

larmente, o processo licitatório. 

O tribunal de contas deverá se 

pronunciar sobre o mérito, defi-

nitivamente, no prazo de 25 dias 

úteis. E isto vale, também, para o 

 “A 
Administração 

poderá celebrar 
contratos de eficiência 

com prazo de até dez anos; 
no caso de contratos com 

investimento, o prazo 
poderá ser de até 

35 anos.”

"A fiscalização tem de adotar 
procedimentos objetivos 

e imparciais na elaboração 
de relatórios tecnicamente 

fundados, baseados em evidências 
e organizados de acordo com 

as normas de auditoria do 
respectivo órgão."
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caso de dispensa de licitação para 

contratação por emergência”.

“O artigo 172 também me deixa 

preocupado, pois cita que os 

tribunais de contas deverão, por 

meio de suas escolas de contas, 

promover eventos de capacitação 

para os servidores efetivos e 

empregados públicos. De fato, 

os TCs já apostam nisto, mas, 

e os tribunais que não têm esta 

capacitação? Estarão violando a 

Lei? Qual a consequência jurídica 

disto? E se um município resolve 

contratar um curso de licitações; 

estaria contratando algo que é 

atribuição legal do tribunal de 

contas?”

Sarquis confessou estar também 

receoso com o artigo que diz 

respeito a prazos contratuais. “A 

Administração poderá celebrar 

contratos de eficiência com prazo 

de até dez anos; no caso de con-

tratos com investimento, o prazo 

poderá ser de até 35 anos”.  

Para Sarquis, o PLL traz, tam-

bém, algumas inovações “muito 

bem-vindas” para a relevância 

da legislação nacional. Entre 

elas, Sarquis destacou: inver-

são das fases de habilitação e 

julgamento; preferência dos 

meios eletrônicos (some 

a modalidade convite de 

contratação); e alteração 

das normas penais. “Quanto aos 

limites para dispensa de licita-

ção, o projeto estipulou em R$ 

100 mil, para obras de engenha-

ria e serviços de manutenção de 

veículos automotores, e em R$ 50 

mil, para outros bens e serviços”.

Sarquis finalizou afirmando que 

precisamos olhar para frente e 

caminhar dentro da legalidade 

estrita, com ajuda da Lei. ■

“Quanto aos 
limites para dispensa 
de licitação, o projeto 

estipulou em R$ 100 mil, para 
obras de engenharia e serviços 

de manutenção de veículos 
automotores, e em R$ 50 

mil, para outros bens e 
serviços”.
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O secretário municipal de Governo e Integridade 

Pública do Rio de Janeiro, Marcelo Calero; a diretora 

de Compliance Officer da antiga Odebrecht, Olga 

Pontes; o ouvidor-geral da Petrobras, Mário Vinícius 

Spinelli; e a advogada e professora Mayra Cotta se 

reuniram em uma live, no dia 9 de fevereiro, em torno 

do tema "Sistemas de integridade na administração 

pública e na iniciativa privada: interface e desafios”.

EXECUTIVOS E AUTORIDADE MUNICIPAL DEBATEM 

INTEGRIDADE 
NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
E NA INICIATIVA PRIVADA
P O R  D E N I S E  C O O K
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P 
rojeto da PUC/Rio, o evento 

teve como objetivo discutir 

o papel atual das ouvido-

rias; as questões relaciona-

das aos canais de denúncia; 

a divulgação dos códigos de 

conduta; e a promoção do diálogo 

e da ética. Luiz Cristiano Andrade 

e Andrea Damiani, ambos pro-

fessores da PUC/Rio, foram os 

mediadores das palestras. Ao 

apresentar os participantes, Luiz 

Cristiano explicou que o tema 

escolhido faz parte das discussões 

da pós-graduação de Direito Eco-

nômico Regulatório da PUC/Rio.

Primeiro a palestrar, Marcelo 

Calero apontou como “grande 

desafio” a criação de um Pro-

grama de Integridade Pública. 

“Inicialmente, é importante fazer 
com que as pessoas entendam do 
que se trata ‘integridade pública’ 
e como ela atua, especialmente 
num contexto onde já existe 
um órgão de controladoria, a 
CGM – Controladoria Geral do 
Município (primeira do Brasil), 
com todo um sistema já esta-
belecido. Para nós, ‘integridade 
pública’ é você olhar para além 
do que está consignado no papel; 
é identificar, avaliar e mitigar 
riscos, sejam eles de desvios, de 
conflitos de interesse, ou riscos 
reputacionais”.

 “Da campanha do prefeito 
Eduardo Paes, que eu tive a 
oportunidade de coordenar, nós 
trouxemos alguns elementos 
escritos numa Carta-Compro-
misso, assinada pelo então can-
didato. Já como prefeito eleito, 
no dia 1 de janeiro, Eduardo 
Paes, tomando por base aquela 
Carta-Compromisso, assinou o 
Decreto nº 48.349/2021, que dis-
põe sobre a criação do Programa 
Carioca de Integridade Pública e 
Transparência. Neste Decreto, a 
ideia de se fazer um preâmbulo 
- algo inusitado, por se tratar 
de um Decreto - foi, justamente, 
para que tivéssemos um texto 
em que apresentássemos ali os 
fundamentos, explicando, assim, 
o que é integridade”.

Importante saber que o Programa 

Carioca de Integridade Pública e 

Transparência consiste em uma 

plataforma de propostas de refor-

mas legislativa, administrativa 

e institucional com o objetivo 

de estabelecer uma verdadeira 

cultura de integridade na admi-

nistração pública municipal. Para 

tanto, o Programa instituiu o 

Sistema Carioca de Integridade 

Pública e Transparência.

“Esse Sistema Carioca”, infor-
mou Calero, “é composto por 
duas subsecretarias criadas na 
estrutura da Secretaria Municipal 
de Governo e Integridade Pública, 
que são: a Subsecretaria de Inte-
gridade Pública e a Subsecretaria 
de Transparência e Governo Digi-
tal. A nossa ideia é que esses três 
assuntos estão absolutamente 
entrelaçados; não é possível falar 

29

R
E

V
IS

T
A

 T
C

M
R

J
 •

 N
º

7
5

C
O

N
T

R
O

L
E

: 
N

O
V

A
S

 T
E

N
D

Ê
N

C
IA

S



de integridade pública sem falar 
de transparência; e não é possível 
falar de transparência sem falar 
de governo digital”.

Para melhor esclarecer, Calero 

apresentou o organograma da 

Secretaria de Governança e Inte-

gridade Pública, criado pela nova 

gestão municipal.  

“Na estrutura desta Secretaria, 
t e m o s  t r ê s  c o o r d e n a d o r i a s 
gerais: a de Conformidade; a de 
Governança; e a Coordenadoria 
de Inteligência”.

“Incorporadas à Coordenado-
ria de Conformidade, temos a 
gerência de monitoramento dos 
agentes públicos; e a gerência 
de Cultura da Integridade, cuja 
ideia é desenvolver programas 
que façam com que o sistema 
burocrático entenda a importân-
cia da integridade pública com 
observância cotidiana”. 

“A Coordenadoria de Governança 
é também composta por duas 
gerências:  a de Integridade 
Corporativa, onde fazemos toda 
a parte de relacionamento e 
contato com fornecedores; e a 
gerência de Integridade Social, 
cuja preocupação é que o serviço 
prestado não seja apenas efi-
ciente, mas, sim, republicano, ou 
seja, serviço prestado de maneira 
indistinta, sem prejudicar ou 
beneficiar alguém”. 

“E, por fim, temos a Coordena-
doria de Inteligência, cuja função 
é criar base de dados, cruzamento 
de dados, protocolos e ferramen-
tas, dentro do ponto de vista da 
realidade pública”.

Calero abraçou a preocupação 

do prefeito Eduardo Paes com 

transparência, integridade e rela-

cionamento com o cidadão. 

“Hoje, se você entrar no site da 
Prefeitura ou no site do Instituto 
Pereira Passos verá que há uma 
dificuldade muito grande na 
obtenção de certas informações 
e serviços. Isto é uma realidade 
que queremos mudar, porque, 
quando falamos em transparên-
cia, tem a ver com a maneira que 

a Prefeitura se comunica com o 
cidadão e se coloca à disposição 
dele, independentemente de sua 
trajetória ou de sua formação 
profissional. Para tal, a Subsecre-
taria de Transparência e Governo 
Digital foi dividida em três coor-
denadorias: a Coordenadoria de 
Atendimento ao Cidadão, que 
disponibiliza o serviço de Ouvido-
ria, a Lei de Acesso à Informação, 
e a central de atendimento por 
meio do telefone 1746. Tem ainda 
a Coordenadoria de Transforma-
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ção Digital (é inconcebível que, 
hoje, a prefeitura do Rio ainda 
trabalhe com processos de papel); 
e, finalmente, a Coordenadoria 
de Gestão de Dados, que possui 
visão estratégica da utilização 
de dados que a Prefeitura produz 
e coleta, não só para efeitos de 
integridade pública, mas para 
efeito, inclusive, da constituição 
de políticas públicas”.

Respondendo à pergunta da pro-

fessora Andrea Damiani, media-

dora do evento, Calero concordou 

que a educação corporativa pode 

inspirar um bom exemplo para a 

educação municipal. 

“É importantíssimo que as crian-
ças entendam e saibam o que é 
tratamento republicano do cida-
dão: é entender que, se alguma 
pessoa ‘fura’ a fila num hospital 
público, ela pode estar matando 
alguém. Então, é essencial que o 
aprendizado de cidadania esteja 
presente na educação municipal; 

é parte de um programa mais 
amplo de formação cidadã. E 
é importante também porque 
um dos pilares de um programa 
eficaz de integridade é a parti-
cipação social; é o controle social 
exercido pelo cidadão”.

Calero lembrou que a Secretaria 

de Governança e Inte-

gridade Pública está 

começando agora a 

ser estruturada e, por 

isto, podem acontecer 

algumas contraposi-

ções. 

“ E s t a m o s  a i n d a 
montando a equipe, 
nomeando o pessoal. 

Na verdade, estamos  'trocando 
pneu com o carro andando'. 
Mesmo com a secretaria com-
pleta, podem acontecer algumas 
inconformidades, mas, quando 
apontadas, serão corrigidas 
imediatamente. O desvio é como 
água, sempre vai procurar uma 
maneira de fluir. O que nós pre-
cisamos é criar obstáculos em 
número cada vez maior e cada 
vez mais eficiente, para que 
estes desvios não aconteçam. É 
um aprendizado e, a partir deste 
aprendizado, vamos criando 
outros mecanismos, outros cri-
térios. E vamos amadurecendo 
e nos aperfeiçoando”, concluiu 

Calero.

Na sequência, Olga Pontes contou 

sobre sua decisão de aceitar o 

convite para assumir a posição de 

responsável de conformidade de 

Compliance Officer da Odebrecht, 

empresa envolvida no escândalo 

da Lava Jato. 

“É importantíssimo que as crianças 

entendam e saibam o que é 

tratamento republicano do cidadão: 

é entender que, se alguma pessoa 

‘fura’ a fila num hospital público, ela 

pode estar matando alguém."
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“Independente de qualquer 
decisão a ser tomada, sempre 
mensuramos riscos.  Quando 
fui convidada pela antiga Ode-
brecht, hoje Novonor, eu tinha 
pouca visibilidade do que viria 
pela frente, apesar de ter feito, 
obviamente, avaliação de risco 
de onde eu estava 'amarrando 
meu bode'. Mas, alguns pilares 
me fizeram tomar essa decisão, e 
o principal deles foi a paixão pelo 
tema compliance.  Eu trabalho 
com compliance desde que me 
entendo por gente, quando saí da 
faculdade com 20 e pouquinhos 
anos e, hoje, já passei dos 40. 
Então, são muitos anos apenas 
trabalhando com governança de 
riscos. Não existe um ambiente de 
controle, à prova de bala, 100% 
seguro. Nós, líderes de orga-
nizações, é que temos de estar 
sempre aptos, olhando pra frente, 
estudando, capacitando nossa 
equipe e nossa organização, para 
que estejamos preparados para 
minimizar riscos”.

Outro aspecto importante que 

endossou a decisão de Olga foi o 

fato de a Odebrecht concordar em 

colaborar com as autoridades nas 

investigações das irregularidades, 

depois de um longo período de 

negação. 

“Eu, entendida de compliance, 
sei que as empresas, quando pre-
tendem colaborar, visam fazer 
acordos e assumir compromissos. 
A área jurídica faz a reconciliação 
do passado e a equipe de com-
pliance faz a construção do futuro, 
para que a instituição possa ter a 
possiblidade de sobreviver. Eu 

já conhecia o tamanho desses 
compromissos, que são públicos 
e notórios, e sabia o caminho que 
a empresa deveria percorrer para 
atingir estes compromissos. Pelo 
toque da crise e o movimento de 
advogados na empresa, eu tinha 
plena certeza de que seríamos 
monitorados. Então, eu tinha 
motivos pra crer na liderança, 
para acreditar na alta adminis-
tração, naquele momento, de que 
realmente existia uma intenção 
de mudar. E, ao mesmo tempo, 
nós sabemos que toda crise ace-
lera qualquer tipo de 
mudança. Outro motivo 
que me fez entrar nesta 
j o r n a d a  f o i  o  f a t o 
de que a Odebrecht 
tomou a sábia decisão 
de implementar uma 
governança adequada. 
Nenhuma mudança, 
nenhuma transforma-
ção, seja ela cultural 
ou de qualquer outra 
magnitude, acontece se 
você não planeja e não 
cria pilares sólidos para 
a mudança. E o pilar 
sólido para transfor-
mação cultural e para a imple-
mentação de planos e programas 
de conformidade e integridade 
ética não existe se você não tem 
uma governança adequada”.

Para Olga, foram dois os pontos 

mais importantes que facilitaram 

o processo de transformação da 

Odebrecht. 

“Conformidade e auditoria, que 
eram palavrões nesta organi-
zação do passado, passaram a 

ter cadeira cativa e ser tema fixo 
dentro do Conselho de Adminis-
tração da empresa, que se tornou 
o órgão máximo do tema Confor-
midade e Integridade Ética. Ficou 
estabelecido que o Conselho seria 
composto por conselheiros e 
atendentes, com diversidade de 
gênero, diversidade de culturas, 
idades etc., para que a tomada 
de decisões fosse fortalecida por 
diferentes opiniões, de diver-
sos ambientes e situações. Foi 
também instaurado o Comitê de 
Compliance e Auditoria, ou seja, 

"É uma honra poder mostrar ao 

mundo que, no Brasil, é possível 

fazer compliance."

"Nenhuma mudança, nenhuma 

transformação, seja ela cultural 

ou de qualquer outra magnitude, 

acontece se você não planeja e 

não cria pilares sólidos para a 

mudança."
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não seria só um Conselho, mas, 
sim, um grupo de conselheiros 
focados, única e exclusivamente, 
naquele tema. Tudo isto facilitou 
o processo de transformação”.

Segundo Olga, os próximos desa-

fios são resgatar a confiança da 

sociedade no Grupo Novonor e 

não deixar enfraquecer tudo que 

foi criado no processo de susten-

tabilidade. 

“Inicialmente, meu grande obje-
tivo dentro do Grupo Odebrecht 
era conseguir uma certificação 

do Departamento de Justiça 
norte-americano de que nosso 
sistema de conformidade não é, 
apenas, efetivo, mas também é 
sustentável. E, com muita alegria, 
conseguimos esta certificação 
em novembro do ano passado. 
É uma honra poder mostrar ao 
mundo que, no Brasil, é possível 
fazer compliance. Agora, um 
dos próximos desafios é manter 
o Sistema de Conformidade e 
Integridade Ética, hoje imple-
mentado, sempre adequado 
ao ambiente que se está no 

momento. Outro grande desafio 
é continuar demonstrando, cada 
vez mais, que o grupo Novonor 
não tem nenhum tipo de prática 
das condenadas no passado e tem 
todo um ambiente instaurado de 
forma sólida, para evitar qual-
quer desvio de ética e conduta”. 

“O compliance Officer não é Deus, 
não faz milagres e não sabe tudo. 
O grande papel de compliance, 
e m  q u a l q u e r  o r g a n i z a ç ã o , 
é saber criar uma governança 
adequada; é saber criar processos 
e práticas adequadas para que 
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se consiga atribuir, a todos da 
empresa, a responsabilidade de 
estar em conformidade. Mas, se 
compliance não for característica 
e não estiver no DNA de cada um 
dos integrantes da empresa, a 
conformidade não se torna sus-
tentável”, encerrou Olga.

Ouvidor-geral da Petrobras, 

Mário Vinícius Spinelli foi o pales-

trante convidado para falar sobre 

o papel dos canais de denúncia no 

desenvolvimento de um programa 

efetivo de prevenção a fraudes 

e desvios de conduta. Spinelli 

apontou a credibilidade no canal 

como o principal requisito. 

“Acho que a primeira coisa para 
se ter um canal de denúncia 
que realmente funcione passa 
necessariamente pelo estabele-
cimento de algumas regras, para 
que de fato as pessoas acreditem 
e denunciem. A primeira é a 
garantia de que a denúncia será 
apurada independentemente do 
nível hierárquico. E este talvez 
seja o grande desafio das orga-
nizações, sejam elas públicas ou 
privadas. Quando uma denúncia 
diz respeito a quem agrega 
valor à organização ou alguém 
que está num posto mais alto, 
o canal de denúncia deixa de 
funcionar tão bem como fun-
ciona para quem não tem uma 
função, nem grande destaque 
na organização. Se não tiverem 
certeza de que as denúncias 
serão apuradas honestamente, 
as pessoas não farão. Outro ponto 
muito importante é a existência 
de um programa sério de não 
retaliação. Este compromisso tem 

de ser abraçado e divulgado pela 
organização”.

Spinelli afirmou que a questão 

da retaliação nas organizações, 

nos estados e municípios é muito 

séria e, às vezes, destrói a vida de 

pessoas. 

“Temos muitos relatos de pes-
soas que foram perseguidas e 
perderam a vida profissional em 
função da denúncia que fizeram. 
O importante é construir uma 
política de retaliação que de fato 
não seja apenas retórica, e, sim, 
um compromisso da organização 
com os valores que abraça”.

Na opinião de Spinelli, é fun-

damental que os denunciantes 

tenham a garantia de que terão 

o devido tratamento e que suas 

denúncias serão apuradas por 

pessoas especializadas. 

“Todo tratamento de denúncia 
tem de ser feito com técnica e 
especialização. Alguns canais, 
com muita frequência, têm sido 
gerenciados e conduzidos por 
quem apura a denúncia; eu não 
considero ser a melhor das prá-
ticas. Acho que tem de haver uma 
segregação de funções, de forma 
que, quem recebe e trata uma 
denúncia de assédio sexual, por 
exemplo, tenha conhecimento 
e especialização para isso; tem 
que saber acolher a vítima, para 
que ela se sinta confortável 
e faça a denúncia. Tem de ser 
feito por profissional da área de 
assistência social ou psicologia. 
E esta vítima não pode ter o 
mesmo atendimento de quem vai 
denunciar um caso de fraude ou 

de corrupção”. 

Spinelli explicou também as nor-

mas utilizadas na rotina do canal 

de denúncia e da Ouvidoria da 

Petrobras. 

“Na nossa empresa, quando 
uma denúncia chega para nós, 
fazemos três classificações: a 
primeira delas se é uma denúncia 
ou não, porque, por incrível que 
pareça, a gente recebe opiniões, 
sugestões e reclamações no canal 
de denúncias. Depois, classifi-
camos a denúncia com relação 
ao tema, e isso gera impacto, 
porque, dependendo do assunto, 
mandamos para o destinatá-
rio específico. Na Ouvidoria da 
Petrobras, temos uma área com-
posta por psicólogos, assistentes 
sociais, advogados do trabalho, 
que apuram denúncias de assédio 
sexual e moral; o resultado é 
muito positivo. E por fim, classi-
ficamos a denúncia com relação 
ao risco. Com base em uma série 
de critérios, criamos uma matriz 
de risco e a denúncia recebe uma 
nota de zero a dez que vai decidir 
se ela é de alto risco, muito alto 
risco, médio risco ou baixo risco, 
para, inclusive, priorizarmos 
o atendimento. É um processo 
desenvolvido por nós e que tem 
dado ótimo retorno”, concluiu 

Spinelli.

A advogada e professora Mayra 

Cotta, última palestrante do 

evento, falou da importância da 

inclusão do enfrentamento ao 

assédio sexual a qualquer tipo do 

sistema de integridade de pro-

grama de compliance. 
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“O meu objetivo aqui é con-
vencer a todos de que é urgente 
reconhecer que o assédio sexual 
não é só uma ação específica que 
acontece ali, num tempo deter-
minado, como a gente precisa 
para caracterizar o tipo penal. 
O assédio sexual é também um 
complexo conjunto de práticas 
que pode acontecer por meio de 
comportamentos inapropriados, 
microagressões, estímulos de 
ambientes tóxicos e outros tipos 
de violências. Tanto assédio 
quanto corrupção são práticas 
que sempre existiram e que sem-
pre soubemos que existiam, mas 
que eram culturalmente tolera-
das e, de certa forma,  invisibili-
zadas por isso; iniciam em pontos 
opostos, mas, hoje, já começam 
a se encontrar finalmente. E nós 
precisamos tanto das pressões 
sociais nas instituições - como 
nos casos de assédio - quanto 
da pressão institucional na 
sociedade – como nos casos de 
corrupção”.

Mayra informou que recente 

estudo realizado, pela primeira 

vez no Brasil, sobre assédio 

sexual, afirma que condutas vio-

lentas intimidam mulheres em 

todos os ambientes de trabalho. 

“A pesquisa ouviu mulheres de 
diferentes raças e classes sociais e 
descobriu que 47% delas já sofre-
ram assédio sexual no trabalho, 
sendo que, 78,4% não procuraram 
ajuda porque sabiam que nada ia 
acontecer. E 63 % contaram que, 
no lugar onde trabalham, não 
existe política eficiente de com-
bate ao assédio. Toda violência 

sexual causa danos muito sérios, 
sendo que, o assédio sexual tem 
ainda esse mecanismo perverso, 
cruel, que diz respeito à nossa 
competência no trabalho. Todo 
o nosso esforço e nosso preparo 
para conseguirmos ocupar o 
mercado de trabalho é posto por 
'água abaixo' quando se percebe 
que houve segundas intenções 
na contratação. Muito doloroso 
também é o fato de que muitos 
casos de assédio sexual viram 
casos de assédio moral porque, 
um chefe assediador que recebe 
uma recusa, dificilmente, vai 
levar isso 'numa boa' e deixar 
para lá; e vem a vingança, a 
retaliação”.

Na avaliação da professora 

Mayra, o enfrentamento sério 

e efetivo ao assédio sexual deve 

estar entre as prioridades de 

qualquer empresa ou instituição. 

“Se a saúde e a dignidade das 
mulheres não são argumentos 
suficientes para convencer uma 
organização a enfrentar este 
tema, que seja, então, pelo custo 
financeiro que esta prática traz. 
Estão começando a avançar os 
estudos que conseguem quan-
tificar as perdas financeiras por 
conta do assédio. Há três, pelo 
menos, que são muito evidentes: 
a demissão por retaliação, que é 
muito comum; a desmotivação 
dos trabalhadores em ambientes 
que não se sentem seguros; e, por 
fim, a denúncia. O risco de uma 
mulher ou de várias mulheres 
se juntarem para denunciar um 
caso grave é algo que deve preo-
cupar, porque é risco de danos até 

irreversíveis que podem minar a 
produtividade de uma empresa”. 

Para Mayra, o investimento por 

parte das empresas e organi-

zações na prevenção do assédio 

sexual é uma iniciativa que tem 

se mostrado bastante eficaz. 

“Os instrumentos oferecidos 
por uma compliance de gênero 
podem prestar relevante serviço 
neste tipo de atuação. Uma 
compliance  de  gênero com 
foco em assédio sexual atua 
em, pelo menos, quatro frentes 
distintas: investigação de casos 
específicos para distribuição 
adequada de responsabilidades 
e reparação às vítimas; avaliação 
do ambiente de trabalho para 
correção de condutas e práticas 
problemáticas; criação de estru-
turas internas para construção 
de capacidades permanentes 
de endereçamento de eventuais 
problemas; e treinamento de 
funcionários, gestores e diretores 
para prevenção de novos casos. 
Auditoria externa é também um 
dos possíveis serviços oferecidos 
por uma compliance de gênero 
com foco em assédio sexual. A 
auditoria externa traz um olhar 
de fora e, por esta razão, tem 
melhor chance de identificar e 
endereçar práticas de violência 
que se tornaram corriqueiras de 
tanto que se repetiram em um 
ambiente problemático. Outro 
ponto importante também é que 
a auditoria externa confronta 
pessoas em posição de liderança 
de maneira mais autônoma”, 

concluiu Mayra. ■ 
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Foto: Luciano Belford

Em entrevista à Revista TCMRJ, a 

ex-auditora do Tribunal de Contas 

do Município do Rio de Janeiro 

e atual presidente do Previ-Rio, 

Melissa Garrido Cabral, explicou 

a situação financeira do Órgão e 

apontou os principais desafios da 

pasta. Confira.

E N T R E V I S T A

PRESIDENTE DO PREVI-RIO 
EXPLICA SITUAÇÃO  
FINANCEIRA DO ÓRGAO

P O R  D E N I S E  C O O K
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TCMRJ: Antes de ser convidada para assumir a pre-

sidência do Previ-Rio, a sra. trabalhou no TCMRJ. 

Quando a sra. entrou para o Tribunal? 

Melissa: Entrei para os quadros do TCMRJ como 

técnica de Controle Externo (hoje com nova nomen-

clatura de auditor de Controle Externo) em 06/2011.

TCMRJ: Qual a sua qualificação?

Melissa: Sou formada em Ciências Atuariais pela 

UFRJ, com mestrado em Matemática Aplicada a 

Finanças. Trabalhei por 10 anos em Consultoria de 

Recursos Humanos, na área de Previdência Privada, 

o que me possibilitou adquirir ampla experiência na 

área atuarial.

TCMRJ: Em que outros lugares a sra. trabalhou?

Melissa: Assim que me formei na faculdade, ingres-

sei como estagiária nos quadros de uma grande 

consultoria de Recursos Humanos, onde fiquei por 

aproximadamente 10 anos. Após essa experiência, 

tive uma breve passagem pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística - IBGE, como analista 

de Planejamento, Gestão e Infraestrutura, até ser 

aprovada no concurso do TCMRJ.

TCMRJ: Em 2015, a sra. desenvolveu pesquisa aca-

dêmica acerca das condições do Previ-Rio. Como foi 

esta experiência acadêmica? A sra. acredita que este 

estudo tenha influenciado a sua nomeação?

Melissa: Enquanto no quadro do Tribunal de Contas, 

tive oportunidade de participar de dois cursos de 

pós-graduação. Em ambos, o trabalho final que apre-

sentei para conclusão foi sobre temas relacionados 

ao Previ-Rio: um sobre o Funprevi, com participação 

de mais dois colegas do Tribunal, e outro, sobre o 

FASS - Fundo responsável pelo financiamento do 

Plano de Saúde do Servidor Municipal. No entanto, 

os estudos foram unicamente realizados para fins 

acadêmicos, e até onde sei, não foi dada publicidade 

a tais estudos. Por este motivo, acredito que não 

tenham influenciado a minha nomeação.

TCMRJ: Como estava a situação financeira do Previ-

-Rio quando a sra. assumiu a presidência? 

Melissa: Quando se fala em Previ-Rio, existe muita 

confusão sobre o que de fato é o Instituto. E por 

que isso acontece?  Porque o Previ-Rio é o Instituto 

que, dentre outras atribuições, administra o Regime 

Próprio de Previdência do Município - Funprevi e o 

FASS - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor.

O Previ-Rio ainda tem como missão institucio-

nal prover benefícios assistenciais aos servidores. 

Todas essas atribuições foram definidas pela Lei n° 

3344/2001.

"Quando se fala 
em Previ-Rio, 
existe muita 

confusão sobre 
o que de fato é o 

Instituto."

P O R  D E N I S E  C O O K
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Dessa forma, dentro do Instituto, existem três CNPJ´s 

diferentes, com contabilidades distintas e indepen-

dentes: a do próprio Instituto, a do Funprevi e a do 

FASS.

Em relação ao Previ-Rio, os benefícios assistenciais 

pagos aos servidores são financiados pelo Tesouro 

Municipal. E a única fonte de receita do Instituto 

é a taxa de administração, recebida do Funprevi, 

destinada exclusivamente ao custeio das despesas 

correntes e de capital necessárias à organização 

e ao funcionamento da unidade gestora do RPPS, 

tais como: pessoal, encargos, material de consumo 

e serviços, e despesas 

gerais, inclusive para 

a conservação do seu 

patr imônio .  Dessa 

forma,  o  Inst i tuto 

apresenta um fluxo de 

caixa equilibrado. 

De  forma s imi lar , 

acontece com o FASS, 

que recebe do Tesouro 

M u n i c i p a l  3 %  d e 

contribuição patronal 

e 2% de contribuição 

dos servidores que 

estão vinculados ao 

PSSM. Esses valores 

são utilizados para 

arcar com as despesas 

do Plano de Saúde. 

O FASS, atualmente, 

encontra-se com saldo em caixa referente a duas 

faturas do PSSM.

E, por último, temos o Funprevi, que, hoje, encon-

tra-se com déficit atuarial de R$ 39 bilhões e déficit 
financeiro projetado para 2021 de R$ 1 bilhão de reais.

TCMRJ: A folha de pagamento dos benefícios supera 

a receita do Fundo? Em quanto?

Melissa: No Fundo de Previdência, a projeção para 

2021 é de que, no cenário atual, as despesas superem 

as receitas em aproximadamente R$ 1 bilhão de reais.

"O desequilíbrio 
financeiro e atuarial é a 

realidade para maior parte 
dos Regimes próprios 

no País, portanto, a 
Reforma da Previdência 

é necessária e deveria 
ser implementada o 

quanto antes por todos 
os entes da Federação."

TCMRJ: Sobre o que trata a Emenda Constitucional 

103? Qual a sua opinião a respeito?

Melissa: A EC 103/2019 alterou o artigo 40 da Cons-

tituição Federal e, por este motivo, ficou conhecida 

como Reforma da Previdência. Embora tenham 

sido retiradas diversas questões, relacionadas à 

matéria, do texto constitucional, conferindo maior 

liberdade para que os Entes legislem suas próprias 

regras, algumas alterações foram impostas com 

aplicabilidade imediata e obrigatória, como é o caso 

do aumento da alíquota do servidor em caso do RPPS 

do ente ser deficitário.

O desequilíbrio finan-

ceiro e atuarial é a rea-

lidade para maior parte 

dos Regimes próprios 

no País ,  portanto, 

a Reforma da Previ-

dência é necessária e 

deveria ser implemen-

tada o quanto antes por 
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todos os entes da Federação.  É necessário adequar 

as regras da previdência às mudanças ocorridas no 

perfil da população brasileira, para garantir a sus-

tentabilidade do sistema, assegurando o pagamento 

dos benefícios das gerações atual e futura.

TCMRJ: Qual a sua avaliação da Lei 5.300, criada em 

2011, para capitalizar o Funprevi?

Melissa: Na ocasião que a Lei nº 5300 foi publicada, 

o arcabouço legal que normatizava as regras aplicá-

veis aos RPPS era muito pobre de regulamentação. 

Existia pouca orientação acerca dos parâmetros 

mais adequados que deveriam ter sido utilizados no 

cálculo da avaliação atuarial que embasou o Plano de 

Capitalização, expresso na Lei nº 5300/2011. E esse, 

na minha opinião, foi um dos principais problemas 

relacionados à esta norma: a utilização de parâme-

tros que, apesar de acordo com a legislação vigente, 

não eram os mais adequados. Hoje, isso mudou. No 

final de 2018, a Secretaria de Previdência publicou 

a Portaria 464/2018 e uma série de Instruções Nor-

mativas relacionadas à avaliação atuarial e ao plano 

de amortização do déficit atuarial. E esse é um dos 

nossos desafios, da gestão atual, atender a todas as 

orientações impostas pela Secretaria de Previdência 

no sentido de expressarmos, com segurança, a rea-

lidade da previdência municipal dos servidores do 

Rio de Janeiro, de forma a propor alternativas com 

o objetivo macro de garantir o equilíbrio do Fundo 

no curto e no longo prazo. Será um longo trabalho, 

que exigirá, além de muito estudo, interação com a 

própria Secretaria de Previdência, assim como, com 

o Instituto Brasileiro de Atuária e com outros Entes 

que estejam a alguns passos em nossa frente. 

TCMRJ: Quais os seus planos para equilibrar o Fundo 

e torná-lo sustentável? E, como é enfrentar este 

desafio?

Melissa: Atendendo ao Decreto 48368 publicado em 

01.01.2021, já foi criado um Grupo de Trabalho sob a 

coordenação do Previ-Rio, com o objetivo de apre-

sentar ao Prefeito um plano de equacionamento do 

déficit atuarial e financeiro do Funprevi. Os estudos 

já foram iniciados e a primeira reunião do grupo 

aconteceu ainda no mês de janeiro. 

É realmente um grande desafio, apesar de ter 

experiência na área, pois não existe uma 

solução simples. A postergação da adoção 

de medidas fez com que o Fundo chegasse 

a uma situação quase que insustentável. 

A questão previdenciária, somada aos 

desafios fiscais da Cidade, que estão 

sendo enfrentados pela gestão atual, 

torna o desafio ainda maior. Apesar de 

toda a dificuldade envolvida, montamos 

um time muito determinado no Instituto e 

estamos trabalhando bastante desde o dia pri-

meiro de janeiro. Eu, particularmente, 

como servidora e atuária, 

estou muito empolgada 

por ter a chance de 

fazer parte dessa 

missão. ■ 
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TCMRJ APRESENTA SUA 
FERRAMENTA DE PLENÁRIO 
VIRTUAL EM  ENCONTRO DE TI
Como o uso da tecnologia pode colaborar para a fiscalização dos 

recursos públicos? De que forma a informática e as ferramentas 

tecnológicas podem auxiliar na efetividade dos serviços públicos? 

Quais os desafios frente às necessidades de comunicação, 

transparência de dados e tráfego de informações?

E
stas perguntas motivaram a realização 

da terceira edição do Encontro Técnico 

de Tecnologia da Informação dos Tri-

bunais de Contas do Brasil, promovido 

pelo TCE de São Paulo, nos dias 8 e 9 de 

outubro. Os debates envolveram temas 

como o uso da tecnologia na fiscalização 

frente à pandemia; atos de pessoal e inte-

gração com processos e plenário eletrônico; 

uso da inteligência artificial; automação no 

controle externo; automatização da análise 

de contas e da gestão fiscal; e uso de ferra-

mentas de monitoramento.

O responsável pela Assessoria de Informá-

tica do TCMRJ, Rodolfo Pardo, foi convidado 

a participar do evento gratuito e aberto ao 

público, que reuniu os profissionais que 

atuam nos setores de Tecnologia, Informá-

tica e Informação em diversos tribunais de 

contas. Rodolfo destacou que os encontros 

são fundamentais para fortalecer a integra-

ção das equipes de TI do Sistema Tribunais 

de Contas.

A apresentação preparada pela equipe da 

Assessoria de Informática do Tribunal de 

Contas carioca concentrou-se na expe-

riência e nos resultados do Plenário virtual 

do TCMRJ, implementado ainda antes da 

pandemia, em junho de 2019. 

O vídeo, que foi ao ar no segundo dia do 

evento, pode ser revisto no canal da Escola 

Paulista de Contas Públicas do TCESP, no 

YouTube: youtu.be/rP6cqMEstxM ■

"Gostaria de compartilhar com vocês 

nossa experiência e os resultados obti-

dos. E eu ficarei muito feliz se a nossa 

apresentação servir de inspiração ou 

de apoio para outros tribunais. Esse é o 

espírito do nosso grupo no TCMRJ e do 

nosso comitê nacional. 

É uma apresentação mais focada 

em conceitos adotados, que podem 

ajudá-los na criação de um novo 

sistema ou na evolução de um sistema 

que ja exista."

Rodolfo Pardo
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DIA DO AUDITOR DE CONTROLE 
EXTERNO AGORA É OFICIAL NO 
CALENDÁRIO CARIOCA
A Lei nº 6.791, sancionada em 28 de outubro, torna oficial o dia 27 de 

abril como data comemorativa, na cidade do Rio de Janeiro, para os 

agentes de fiscalização do Tribunal de Contas do Município.

A 
data já era celebrada por vários tribunais de 

contas do Brasil, antes da oficialização pela 

Prefeitura carioca. Todavia, a inclusão do Dia 

do Auditor de Controle Externo no calendário 

oficial da Cidade é um importante marco, que 

reforça a importância desta carreira como 

essencial à democracia. 

Em seu trabalho de fiscalização, o auditor de 

controle externo assume o papel de guardião 

da responsabilidade fis-

cal, atuando sempre em 

benefício da sociedade, 

em sua incessante busca 

pelo aprimoramento da 

gestão pública.

O site do Instituto Rui 

Barbosa (IRB) conta o 

porquê da escolha desta 

data:

"A data escolhida, dia 27 de abril, para 'Dia Nacional 
do Auditor de Controle Externo', remete ao ano 1893, 
momento memorável em que um membro do Poder 
Executivo, Serzedello Corrêa, então ministro da Fazenda 
do governo do Presidente Floriano Peixoto, deu exemplo 
de espírito público na defesa de direitos humanos na 
gestão pública por meio de sua coragem de enfretamento 

à tentativa de detentor de poderes da República 
contra a atuação do Tribunal de Contas em prol da 
moralidade da administração.

O então presidente Floriano 
Peixoto,  inconformado 
com decisão do Tribunal 
de Contas que considerou 
ilegal a nomeação feita 
por ele – de um parente do 
ex-Presidente Deodoro da 
Fonseca –, determinou que 
fossem redigidos decretos 
que retiravam do Tribunal 
de Contas a competência 
para impugnar despesas 
eivadas de ilegalidade. 
O ministro da Fazenda 
Serzedello Correa,  não 
concordando com a posição 
do presidente, demitiu-se 
do cargo, expressando-lhe 
sua posição em carta de 27 
de abril de 1893." ■ 
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O 
TCU, a OCDE e o CTE-IRB apresentaram, nos 

dias 26 e 27 de novembro de 2020, o plano de 

implementação do Projeto Integrar em todos 

os Tribunais de Contas brasileiros. Na opor-

tunidade, foi promovida a conferência inter-

nacional "Fiscalização de Políticas Públicas 

Descentralizadas: Recomendações ao Brasil", trans-

mitida na página do TCU no Youtube. (Português: 

https://youtu.be/RwEcbMAY9KE. Inglês: https://

youtu.be/CwZamal9WW8)

O Projeto Integrar, resultado de uma parceria entre 

o TCU e a OCDE, com a participação da Atricon e do 

IRB, por meio do CTE-IRB, prevê o desenvolvimento 

de estratégias integradas para seleção de auditorias  

com base em risco na área da educação. ■

C
om um total de 2.217 inscritos e audiência 

média diária de 950 pessoas, a sétima edição 

do Encontro Nacional dos Tribunais de Con-

tas, pautado no tema "O tribunal de contas 

contemporâneo e o mundo pós-pandemia: 

mudanças no controle externo e interação 

com a sociedade", foi encerrada na tarde do dia 20 

de novembro.

Experimentando um inédito formato virtual, o 

evento foi considerado um sucesso. Para o presi-

dente da Atricon, Fábio Nogueira, o processo de 

aperfeiçoamento por que passam os tribunais de 

contas contribui para a rápida adaptação das Cortes.

"Temos os mais qualificados recursos humanos; os mais 
avançados recursos tecnológicos de que se pode dispor; 
temos, acima de tudo, uma imensa boa vontade, o mais 
absoluto compromisso com o Brasil", salientou.

A mensagem de encerramento foi acompanhada 

pelos presidentes Thiers Montebello (Abracom), 

Ivan Bonilha (IRB), Marcos Bemquerer (Audicon) 

e Joaquim de Castro (CNPTC). Todos disseram 

corroborar a sensação do dever e do sentimento de 

esperança em uma sociedade mais humanitária.

Um documento, contendo uma série de objetivos e 

compromissos, foi assinado conjuntamente pelas 

entidades promotoras do ENTC. ■

FISCALIZAÇÃO DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS: 
RECOMENDAÇÕES AO BRASIL

VII ENTC SE ENCERRA  
COM CARTA DE COMPROMISSOS
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EM 23 DE FEVEREIRO DE 2021, ENTIDADES 

REPRESENTATIVAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS 

ASSINARAM NOTA CONJUNTA SUGERINDO 

QUE MUDANÇAS NAS REGRAS DE APLICAÇÃO 

MÍNIMA EM SAÚDE E EDUCAÇÃO EXIGEM CAU-

TELA E RESPALDO DEMOCRÁTICO.

A nota diz que proposta de utilização de recursos da 

Saúde e do FUNDEB, pela eliminação de percentuais 

vinculantes para dar suporte a outro programa, ainda 

que emergencial, sem que os segmentos afetados 

sejam conclamados a se manifestarem publicamente, 

fragilizaria o processo legislativo e retiraria do 

Congresso a legitimidade, enfraquecendo o liame 

representativo. E concluiu que as signatárias: 

"Por fim pleiteiam, em nome da cidadania, da igual-
dade e da realidade vivenciada pelas classes sociais 
dependentes das políticas de saúde e educação, que o 
Senado Nacional repense os mecanismos de custeio 
sugeridos e retire do Substitutivo, para futura discus-
são, a proposta contida no artigo 4o, IV, outorgando à 
sociedade o direito de discuti-la em audiência pública, 
à qual se dê a mais ampla publicidade, de modo a 
evitar a desconstrução dessas duas políticas de Estado 
de envergadura estratégica, e assim manter incólume o 
fundamento da dignidade da pessoa humana encartada 
no artigo 1o, inciso III da Constituição da República 
Federativa do Brasil. "

O documento foi asssinado pelo Conselho Nacional 

de Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC), pela 

Associação dos Membros dos Tribunais de Contas 

do Brasil (ATRICON), pelo Instituto Rui Barbosa 

(IRB), pela Associação Brasileira dos Tribunais de 

Contas dos Municípios (ABRACOM), pela Associação 

Nacional dos Ministros e Conselheiros-Substitutos 

dos Tribunais de Contas (AUDICON), pela Associação 

ENTIDADES REPRESENTATIVAS 
DOS TCS PREOCUPAM-SE COM 
GARANTIAS FUNDAMENTAIS

Nacional do Ministério Público de Contas (AMPCON), 

pelo Conselho Nacional de Procuradores-Gerais 

de Contas (CNPGC) e pela Associação Nacional dos 

Auditores de Controle Externo dos Tribunais de 

Contas do Brasil (ANTC).

NO DIA 16 DE MARÇO, FOI A VEZ DE ATRICON, 

IRB, ABRACOM, CNPTC E AUDICON EMITIREM 

RECOMENDAÇÃO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS 

BRASILEIROS VISANDO À ADOÇÃO DE MEDI-

DAS DE ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E 

FISCALIZAÇÃO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO.

A nota recomendatória orienta sobre o acompanha-

mento e a fiscalização das ações adotadas pelos ges-

tores públicos para garantir de forma plena o direito à 

educação, inclusive durante a pandemia. Destaca que o 

Brasil tinha, em 2019, aproximadamente, 1,5 milhão de 

crianças de zero a 3 anos e 500 mil crianças e adoles-

centes de 6 a 14 anos sem acesso ao sistema de ensino, 

de acordo com dados do Ministério da Educação.

Neste sentido, um trecho da manifestação reforça 

"a exigência de se investir os recursos da educação nas 
etapas de ensino sob responsabilidade precípua da 
esfera municipal, ou seja, aquelas da educação infantil 
e do ensino fundamental, de forma a tornar possível a 
ampliação da oferta de vagas às crianças e aos adoles-
centes ainda excluídos do ambiente escolar".

Entre as ações que constam na nota, está o acom-

panhamento das práticas adotadas pelos gestores 

para enfrentar a evasão e o abandono escolar. 

É preciso "envidar esforços, em cada unidade da 
Federação, visando a reverter os efeitos deletérios que o 
fechamento das escolas causou no vínculo escolar e no 
aprendizado das crianças e dos jovens nesse período, a 
fim de que todos sejam acolhidos, atendidos e mantidos 
no ambiente escolar." ■

43

R
E

V
IS

T
A

 T
C

M
R

J
 •

 N
º

7
5

T
R

IB
U

N
A

IS
 E

M
 A

Ç
Ã

O



TCMRJ DISCUTE AVALIAÇÃO 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS
O País encontra-se diante de desafios que exigem esforços conjuntos 

para serem enfrentados. Tribunais de contas de todo o país têm se 

adaptado e buscado maneiras de atuar de forma mais efetiva no 

controle do gasto público. 
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ais que detectar irregu-

laridades e aplicar san-

ções, cabe, também, ao 

controle externo ajudar 

o gestor público a apri-

morar suas soluções. 

Isto significa que, à indispensável 

análise de conformidade e legali-

dade, soma-se a necessidade de 

analisar o impacto, ou seja, a 

efetividade das políticas públicas. 

Tendo isso em vista, o TCMRJ 

recebeu, nos dias 6, 7 e 8 de abril, 

a professora Joana Monteiro, o 

professor Cesar Zucco e o audi-

tor de controle externo Rodrigo 

Vieira, para compartilharem seus 

conhecimentos sobre avaliação 

de políticas públicas.

Confira, a seguir, alguns dos 

principais pontos abordados 

pelos palestrantes no evento, que 

foi transmitido ao vivo, no canal 

do TCMRJ, no YouTube.
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AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
BASEADAS EM EVIDÊNCIAS

Joana Monteiro é professora 
da FGV/EBAPE e coordenadora do 
Centro de Ciência Aplicada à Segu-
rança da FGV. 

Sua carreira é dedicada a dissemi-
nar a cultura de uso de evidências 
no setor público. Joana é especialista 
em avaliação de políticas públicas 
e suas pesquisas buscam qualificar 
problemas públicos e avaliar o 
impacto de ações do governo, espe-
cialmente na área de segurança. 

Trabalhou por seis anos em cargos de 
confiança no governo como direto-

ra-presidente do Instituto de Segu-
rança Pública (2015-2018), onde 
respondia diretamente ao Secretário 
de Segurança do Rio de Janeiro, e 
como coordenadora do Centro de 
Pesquisa do Ministério Público do 
Rio de Janeiro (2019-2020), onde 
assessorava diretamente o procura-
dor-geral de Justiça. 

É doutora e mestre em economia 
pela PUC-Rio, bacharel em econo-
mia pela UFRJ e foi pesquisadora 
visitante do Center for International 
Development da Universidade de 
Harvard.

Economista e professora da 

Escola Brasileira de Adminis-

tração Pública e de Empresas 

(FGV/Ebape), Joana Monteiro foi 

a convidada a se apresentar no 

primeiro dia do ciclo de palestras. 

Durante aproximadamente uma 

hora e meia, Joana trouxe con-

ceitos fundamentais da avaliação 

de políticas públicas baseadas 

em evidências e defendeu que 

tudo no setor público deveria ser 

avaliado. “O setor público existe 

porque a gente quer mudar a vida 

das pessoas, e não simplesmente 

porque a gente quer fazer aquela 

máquina girar”, ressaltou.

Em uma linha do tempo, podem 

ser dispostos quatro principais 

tipos de avaliação de programas. 

Os anteriores à decisão política 

são a avaliação do problema e a 

avaliação de desenho. Nesta fase, 

procura-se responder a duas 

perguntas fundamentais: qual o 

problema que se busca resolver e 

se a teoria por trás do programa 

é factível. Assim, é crucial que 

haja evidências 

" r o b u s t a s " 

apoiando a deci-

são, afinal, boa 

pesquisa não é 

a que confirma 

o resultado que 

se acredita ser 

c o r r e t o ,  m a s 

aquela que segue 

u m  m é t o d o 

rigoroso, como aponta Joana. 

Traçando um paralelo com a 

medicina, após um diagnóstico 

da doença, buscam-se as alter-

nativas de tratamento com base 

em dados e em conhecimentos 

práticos e teóricos acumulados. 

Assim é a avaliação de desenho, 

que se preocupa com a lógica da 

ação, correlacionando insumos, 

atividades, produtos, resulta-

dos e resultados finais. O uso 

do modelo lógico (ou cadeia de 

resultados), além de ter baixís-

simo custo, é muito simples de 

ser compreendido e aplicado. 

“Muitas vezes, 

quando a gente 

faz esse simples 

modelo lógico, a 

gente descobre 

que o projeto 

não fica em pé”, 

comentou Joana.

Feita a escolha 

p o l í t i c a  d e 

colocar em prática determinado 

desenho,  será  rea l izado  o 

m o n i t o r a m e n t o ,  t a m b é m 

chamado  de  a va l i a ç ão  d e 

processos. Este tipo de avaliação, 

ass im como as anter iores, 

deve ser realizado pelo próprio 

implementador da política; mas 

“O setor público 

existe porque a gente 

quer mudar a vida 

das pessoas, e não 

simplesmente porque 

a gente quer fazer 

aquela máquina girar.”
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é também realizado pelos órgãos 

de controle, tratando-se, aliás, 

da avaliação mais amplamente 

ut i l izada no setor  públ ico 

brasileiro.

Após a implementação, será, 

finalmente, o momento de avaliar 

os impactos, o que é sem dúvida 

mais complexo. Primeiramente 

por envolver variáveis externas 

à própria política, mas, tam-

bém, por tipicamente enfrentar 

resistência por parte dos gestores 

públicos, já que é uma avaliação 

que, normalmente, não é feita 

pelo próprio implementador. 

“Você se submeter a uma ava-

liação de impacto é se subme-

ter a um risco de ter agentes 

externos dizendo que o que você 

está fazendo não deu certo. É 

um risco político nada trivial. 

É um risco que só vão correr 

gestores realmente preocupados 

em implementar 

mudanças reais 

n a  v i d a  d a s 

pessoas. E esses 

g e s t o r e s  s ã o 

muito  raros”, 

l a m e n t o u  a 

professora, que 

reforçou ainda: “A agenda de 

avaliação é uma agenda que só 

segue quem quer muito que as 

coisas deem certo.”

Questionada sobre como os tri-

bunais de contas poderiam atuar 

na avaliação de políticas públicas, 

Joana ressaltou que esses órgãos 

devem ser demandantes dessas 

avaliações, especialmente no 

que concerne às que envolvem 

grandes volumes de recursos ou 

que sejam mais 

inovadoras ou 

experimentais. 

Mas alertou: “o 

grande perigo 

é  o s  ó r g ã o s 

d e  c o n t r o l e 

restringirem o 

processo de inovação no governo. 

Grande parte do que a gente 

defende em Política Pública 

baseada em evidências é que a 

gente tem que testar a política e 

que esse processo de avaliação é, 

acima de tudo, um compromisso 

com o erro.”

“A agenda de avaliação 

é uma agenda que 

só segue quem quer 

muito que as coisas 

dêem certo.”

Qual o problema que o  

programa busca resolver?

A teoria por trás do programa  

é factível?

O programa está implementado 

segundo o planejado?

O programa alcançou os objetivos 

para os quais foi desenhado?

O impacto foi alcançado de 

maneira eficiente?

Avaliação do 

Problema

Avaliação de 

Desenho

Avaliação de 

Processos

Avaliação de 

Impacto

Avaliação de 

Eficiência
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“Uma avaliação de 

impacto, sozinha, 

dificilmente vai dar 

uma resposta cabal 

sobre qualquer 

política pública.”

AVALIAÇÃO DE IMPACTO DE 
POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL

No VI Encontro Nacional dos 

Tribunais de Contas, em 2019, 

os tribunais de contas do Brasil 

já haviam firmado compromisso 

no sentido de produzir mais e 

melhores atividades de fiscaliza-

ção, especialmente na avaliação 

de políticas públicas. 

Para estimular este debate no 

TCMRJ, o ciclo de palestras sobre 

avaliação de políticas públicas 

recebeu, no segundo dia, o 

cientista político e professor 

Cesar Zucco, que aprofundou 

o tema específico da avaliação 

de impacto, em suas palavras, 

“qualitativamente e conceitual-

mente diferente das atividades de 

monitoramento”.

Cesar reiterou o que Joana Mon-

teiro já  havia 

d i t o ,  n o  d i a 

anterior, sobre o 

efeito cumulativo 

das avaliações de 

políticas públicas: 

“uma avaliação 

de impacto, sozi-

nha, dificilmente 

vai dar uma resposta cabal sobre 

qualquer política pública”. De fato, 

cada uma, em diferentes planos 

e contextos, vai contribuir para o 

acúmulo de conhecimento sobre o 

efeito de políticas públicas.

A avaliação de impacto busca 

responder a perguntas causais, 

ou seja, se uma política e os 

resultados observados possuem 

uma relação de causa e efeito, o 

que não é feito 

d i r e tamente . 

P a r a  t a l ,  o 

p e n s a m e n t o 

contrafactual 

é condição sine 
qua non: é pre-

ciso entender o 

que teria acon-

tecido no mundo sem a imple-

mentação do programa. Esta 

análise emprega, idealmente, 

métodos aleatorizados ou, mais 

comumente, usa métodos não 

aleatorizados, que buscam se 

aproximar de uma situação alea-

torizada.

Segundo Cesar Zucco, pela lógica 

da aleatorização, escolhe-se ran-

domicamente quem será e quem 

não será atingido pela política 

pública, o que possibilita que 

o grupo sorteado para sofrer a 

intervenção seja parecido com o 

grupo de controle tanto em seus 

atributos observáveis quanto no 

que é invisível aos avaliadores. 

Sexo, idade, renda, raça são algu-

mas das características obser-

váveis, ao contrário de atributos 

como a força de vontade, por 

exemplo. 

Na prática,  a aleatorização 

encontra algumas dificuldades 

políticas e técnicas. Muitas vezes 

faltam dados externos à política 
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para dar suporte à avaliação. 

Além disso, pode ser impraticável 

oferecer determinado serviço a 

apenas alguns sorteados, sob 

pena de ferir princípios funda-

mentais como o da igualdade. 

Mas, mesmo quando inviável, 

ela serve de ponto de partida, 

como referência conceitual do 

que seria um experimento ideal, 

no momento da definição dos 

métodos não aleatorizados que 

serão utilizados. 

Em sua palestra, Zucco explicou 

como funcionam alguns dos prin-

cipais métodos não aleatorizados, 

os quase-experimentais, que 

buscam simular a aleatorização. 

O pareamento é um método que 

seleciona pares de indivíduos 

semelhantes em todos os atribu-

tos observáveis, exceto naquele 

cujo impacto se deseja analisar. 

No tema em tela, seria, por 

exemplo, comparar quem esteve 

sujeito à política pública com 

quem não esteve. 

O método das duplas diferenças 

busca melhorar uma simples 

comparação do tipo "antes e 

depois" que é falha em detectar 

processos que estavam em curso 

que poderiam ter afetado os 

resultados. Para mitigar essas 

interferências externas, faz-se 

uma comparação do tipo "antes 

e depois" entre quem sofreu a 

intervenção e quem não sofreu. 

Dados históricos suportam este 

tipo de análise.

A regressão descontínua por sua vez 

é um método útil para situações 

onde há pontos de corte arbitrá-

rios. Nestes casos, comparam-se 

indivíduos próximos corte, infe-

rindo que eles são mais parecidos 

entre si em outros atributos que 

os indivíduos distantes do corte. 

Ilustrativamente, em programas 

de transferência de renda em que 

o ponto de corte é a renda auferida 

pelos indivíduos, comparam-se 

apenas os efeitos naqueles que 

estavam imediatamente abaixo 

e imediatamente acima do corte, 

eliminando os significativamente 

mais pobres ou mais ricos a fim 

de mitigar os efeitos causados por 

outros fatores.

Após falar sobre estes três méto-

dos, Cesar Zucco falou sobre o 

caso do Programa Cartão Família 

Carioca, que concedeu benefício 

complementar para as famílias 

que já faziam parte do Programa 

Bolsa Família do Governo Federal. 

As famílias beneficiadas foram 

selecionadas através da avaliação 

da renda familiar, quantidade de 

membros da família, condições 

de moradia e demais informa-

ções fornecidas pelo cidadão no 

Cadastro Único.

O professor mostrou como foi feita 

a seleção e como foram avaliados 

os impactos na educação dos 

beneficiários, usando diferentes 

métodos e indicadores. Zucco 

explicou também as dificuldades 

conceituais e práticas do trabalho. 

Por fim, o palestrante falou sobre 

os riscos da avaliação de impacto, 

dentre os quais se destacam a 

necessidade de expertise para 

interpretar resultados e indica-

dores, e a intenção dos avalia-

dores, pois avaliações também 

podem ser politizadas. ■

Cesar Zucco  é  professor 
associado em tempo integral da 
Escola Brasileira de Administração 
Pública e de Empresas da Funda-
ção Getúlio Vargas onde ministra 
cursos nas áreas de Ciência Política 
e Políticas Públicas nos programas 
de doutorado, mestrado e mestrado 
profissional. 

Antes de ir para a FGV em 2013, foi 
professor de carreira na Universi-
dade de Rutgers em Nova Jersey, 

professor visitante no programa de 
políticas públicas da Universidade 
de Princeton, além de pesquisador 
visitante nas Universidades de Yale 
e Oxford. Sua produção acadêmica 
inclui inúmeros artigos sobre ins-
tituições políticas, comportamento 
político e efeitos e determinantes 
políticos de políticas públicas. 

Autor de dois livros publicados pela 
Cambridge University Press:  Parti-
sans, Antipartisans, and Nonparti-

sans (com David Samuels, publicado 
em 2018), buscou mapear e entender 
as origens e implicações de identifi-
cação partidária positiva e negativa 
no Brasil; The Volatility Curse (com 
Daniela Campello, publicado em 
2020) demonstra como e porque 
fatores econômicos internacionais 
que não estão sob o controle de pre-
sidentes latino-americanos afetam 
diretamente as sua popularidade, 
sobrevivência política e  reeleição.
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AVALIAÇÃO DA GOVERNANÇA DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

Rodrigo Vieira, auditor de con-

trole externo do Tribunal de 

Contas da União – TCU, foi o 

convidado do terceiro e último 

dia do ciclo de palestras sobre 

avaliação de políticas públicas, 

promovido pelo TCMRJ. Rodrigo 

iniciou sua fala reafirmando a 

importância dos tribunais de 

contas no atual momento do 

País: “Estamos vivendo um 

momento muito representativo 

do que as falhas de governança 

podem acarretar, e a gente tem 

muito a colaborar com isso, uti-

lizando o nosso papel 

institucional.”

Rodrigo falou sobre o 

documento que resultou 

do acordo de cooperação 

firmado entre o TCU e 

a Organização para a 

Cooperação e Desen-

volvimento Econômico 

(OCDE). Trata-se de um 

estudo internacional 

com o objetivo de iden-

tificar e disseminar boas 

práticas de governança 

de políticas públicas. 

Rodrigo explicou que o 

referencial teve o pro-

pósito de ajudar o TCU 

na discussão de como 

os tribunais de contas 

podem atuar na indução 

do aprimoramento da 

Governança Pública.

De  in í c i o ,  Rodr igo 

esclareceu sobre os 

conceitos de governança e gover-

nabilidade. Enquanto governança 

trata dos arranjos mais sofis-

ticados, amplos e transversais, 

formais ou informais, que cer-

cam o gestor máximo de cada 

instituição, a governabilidade 

refere-se à legitimidade política, 

como já definia Bresser Pereira. 

O palestrante comenta que, na 

prática, existe interdependên-

cia entre os conceitos, mas que 

“existe uma tendência muito 

grande de se avaliar muito 

mais gestão que governança.” 

“Estamos vivendo 

um momento muito 

representativo do 

que as falhas de 

governança podem 

acarretar, e a gente 

tem muito a colaborar 

com isso, utilizando 

o nosso papel 

institucional.”

Referencial desenvolvido 

pelo TCU para orientação 

dos trabalhos da Corte 

de Contas em suas ações 

de controle, com foco na 

governança de Centro de 

Governo e, a partir do 

qual, podem ser realizadas 

auditorias operacionais, 

com base na matriz 

proposta.

E complementa :  “É  muito 

mais fácil você avaliar a gestão 

(analisar a legitimidade de um 

contrato, fazer uma análise de 

conformidade) do que fazer uma 

análise de processos relacionados 

à governança, o que é 

relativamente novo e 

envolve um certo grau 

de discricionariedade do 

gestor maior.”

Mas até  que ponto 

pode-se ou deve-se 

abster de buscar evi-

dências da real capaci-

dade de transformação 

almejada e esperada 

pela sociedade, sob pre-
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texto de não invadir a liberdade 

do gestor?

Rodrigo defende que é papel 

das instituições de fiscalização 

atentarem-se a falhas de plane-

jamento estratégico, de moni-

toramento, de gestão de risco, 

de controles internos. “Nós, 

auditores, tendemos a analisar 

o que existe, mas, muitas vezes, 

deixamos de analisar o que falta”. 

Para Rodrigo, é 

importante que 

haja esta espe-

cialização den-

tro dos tribunais 

de contas, com 

vistas a levar 

considerações 

acertadas sobre 

o conjunto de 

arranjos cor-

relacionados a 

d e t e r m i n a d o 

setor de atuação 

do Estado.

A inda  que  se 

possa falar de 

governança em 

nível  organi-

zacional, no de 

políticas públi-

cas e no de centro de governo, 

é neste último que se encontra 

o maior desafio pela sua maior 

discricionariedade, transversali-

dade, complexidade e politização. 

No nível de governo, as consi-

derações são mais sensíveis mas 

acabam sendo, também, mais 

relevantes. 

É função do chefe do poder agir 

como maestro. É ele o responsá-

vel por gerar coordenação e coe-

rência, prover visão estratégica 

e induzir à tomada de decisão 

baseada em evidências. Mas nem 

sempre é isso que acontece. Não 

é incomum se ver choques de 

visões entre ministérios de um 

mesmo governo que podem estar 

destinando bilhões a programas 

com objetivos contraditórios.

Os tribunais de contas podem 

e devem cobrar que haja um 

p l a n o  b e m 

definido, com 

metas e indica-

dores. Rodrigo 

reconhece: “às 

v e z e s ,  s e m 

perceber, somos 

condescenden-

tes com a ausên-

cia de objetivos 

estabelecidos, 

m a s  s o m o s 

e s t r i t a m e n t e 

severos em ava-

liar o gasto.” O 

problema é que 

o  desperdíc io 

de recursos por 

falta de coerên-

cia gera impac-

tos enormes, em 

cadeia, muitas vezes maiores que 

os causados pela corrupção.

O auditor acrescenta que a visão 

política de quem fiscaliza não 

deve interferir, que não cabe ao 

tribunal de contas dizer qual 

deveria ser o objetivo, mas exigir 

explicações sempre que houver 

contradições e orientar o gestor 

para que ele consiga evitar a falta 

de sinergia. “A importância da 

dicotomia direita-esquerda é 

irrelevante. A resposta que que-

remos é o que funciona ou não 

funciona. Nossa função é cobrar 

do governo que seus arranjos 

institucionais estejam em posi-

ção de informar isso ao tomador 

de decisão”. O palestrante cita 

painéis de referência, conselhos, 

convênios e aproximação com 

a academia como alguns dos 

mecanismos para se aprimorar 

as informações. “É levar a ciência 

para dentro da tomada de deci-

são governamental”, completa 

Rodrigo. 

Aprofundando o tema, Rodrigo 

f a l ou  s ob r e  c ada  um dos 

componentes da avaliação de 

governança. O primeiro deles, 

a institucionalização, facilita o 

trabalho do auditor, o que não 

significa que tudo deveria ser 

institucionalizado, sob pena de 

se criar excesso de burocracia. 

Como elemento central da boa 

governança, Rodrigo fala dos 

planos e objetivos, que preci-

sam estar bem definidos em 

termos de metas e indicadores. 

A participação social, terceiro 

da lista, exige que o governo 

oportunize o compartilhamento 

de ideias e necessidades, o que 

agrega qualidade e quantidade 

de informações, além de legiti-

midade às decisões. A capacidade 

organizacional e recursos é outro 

elemento essencial, ao lado da 

coordenação e coerência, que 

exige um pensamento sistêmico. 

Monitoramento e avaliação 

referem-se à disponibilidade de 

dados que permitam accountabi-
lity democrática e que a institui-

ção aprenda com suas próprias 

“É muito mais 

fácil você avaliar 

a gestão (analisar 

a legitimidade 

de um contrato, 

fazer uma análise 

de conformidade) 

do que fazer uma 

análise de processos 

relacionados à 

governança, o que é 

relativamente novo e 

envolve um certo grau 

de discricionariedade 

do gestor maior.”
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Rodrigo Vieira é auditor 
federal de Controle Externo no 
Tribunal de Contas da União 
e participou do corpo técnico 
envolvido na elaboração do 
Referencial para Avaliação 
da Governança de Políticas 
Públicas. 

Coordenou, ainda, projeto 
junto à Organização para Coo-
peração e Desenvolvimento 
E c o n ô m i c o  ( O C D E )  p a r a 
mapear o papel das entidades 
fiscalizadoras superiores na 
indução do aprimoramento da 
governança pública do País. 

Durante sua atuação profis-
sional, atuou essencialmente 
nas áreas responsáveis pela 
fiscalização dos órgãos inte-
grantes do centro de governo 
(Secretaria de Controle Externo 
de Administração do Estado 
– SecexAdmin e Secretaria de 
MacroAvaliação Governamen-
tal - Semag).

experiências. Gestão de riscos e Controle interno 

devem ser capazes de identificar riscos durante o 

desenho da política e assegurar a tempestividade 

para lidar com contingências. Accountability é o 

elemento que trata de transparência, responsabi-

lização, comunicação e prestação sistemática de 

contas.

O auditor finaliza reafirmando que o tribunal 

de contas deve levar insights ao gestor público, 

fomentar a discussão saudável, em suas auditorias 

operacionais, tomando cuidado para que suas 

recomendações sejam bem informadas e sempre 

conscientes das peculiaridades de cada situação. 

Como lembra Rodrigo, políticas públicas não são 

criadas segundo cartilhas e nossa função é avaliar a 

governança em que a política está inserida. ■

Instituciona-
lização

Capacidade 
organizacional 

e recursos

Coordenação e 
Coerência

Monito-
ramento e 
Avaliação

Planos e 
Objetivos

Governança de 
Políticas Públicas

Accountability

Gestão 
de Riscos 

e Controle 
Interno

Participação 
social

Modelo do TCU de avaliação de governança em políticas públicas.
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CONTROLE DE FREQUÊNCIA POR 
RECONHECIMENTO FACIAL NA 
MIRA DO TCMRJ

O 
Tribunal de Contas do Município do Rio de 

Janeiro realizou por videoconferência, no dia 

27 de janeiro de 2021, a 1ª Sessão Ordinária do 

ano, tendo em pauta o processo de contrata-

ção, pela prefeitura, de sistema de controle de 

frequência escolar por reconhecimento facial. 

A decisão monocrática, tomada no início deste ano, 

durante o recesso, foi referendada por unanimidade, 

mantendo a concessão de tutela provisória de urgên-

cia e diligência para esclarecimentos, e teve como 

base as considerações do corpo técnico. Entre elas, 

a ausência de justificativa para a aquisição de 368 

dispositivos de biometria, no valor estimado em mais 

de R$ 6,1 milhão, pelo período de 24 meses.

Outros questionamentos envolvem o grau de efeti-

vidade do leitor facial para a identificação de rostos 

cobertos com máscara, em razão da pandemia, que 

deverá se estender durante o período de contratação. 

Além disso, a coleta de dados para reconhecimento 

facial implica conflito com o Estatuto da Criança e 

do Adolescente, que assegura o direito ao respeito, à 

privacidade e à imagem dos alunos.

São questões que necessitam explicações mais 

aprofundadas, por parte da Secretaria Municipal de 

Educação, segundo a decisão do Tribunal de Contas 

carioca. ■
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TCMRJ ALCANÇA 
METAS COMPLEXAS EM 
2020 E LANÇA NOVOS 
DESAFIOS PARA 2021

A
pesar  de  tempos  tão 

incomuns, com pande-

mia, isolamento social e 

trabalho remoto, as metas 

de 2020 foram atingidas 

em percentual próximo à 

média dos cinco anos antriores. 

As difíceis circunstâncias não 

foram o único desafio do ano 

passado: a alta complexidade dos 

13 objetivos propostos demandou 

uma dedicação extrema das equi-

pes, que agruparam 103 servidores 

participando diretamente, alguns 

deles em mais de uma meta.

A evolução do portal do jurisdi-

cionado, fundamental para a con-

tinuidade da troca de informações 

entre o Tribunal de Contas e 

seus jurisdicionados durante a 

interrupção dos trabalhos pre-

senciais, foi um dos destaques dos 

resultados atingidos naquele ano. 

No ano de 2019, 81% do planejado 

havia sido atingido, pouco mais 

que os 76% conseguidos em 2020, 

apesar das adversidades. As fer-

ramentas e inovações elevaram o 

funcionamento do TCMRJ a um 

novo patamar, mais forte e prepa-

rado para o futuro.

E o futuro é agora. Mesmo com a 

crise sanitária ainda entre nós, os 

novos desafios para 2021 foram 

lançados. A Resolução nº 1.129, 

publicada no Diário Oficial em 25 

de janeiro de 2021, elencou as 13 

metas estratégicas selecionadas. 

São propostas que pretendem 

reduzir o prazo médio de trami-

tação dos processos no TCMRJ, 

otimizar o acompanhamento das 

decisões proferidas; adequar o 

órgão à Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais; criar um sistema 

de quantificação dos benefícios 

gerados pela sua atuação; entre 

outras, em busca de cada vez 

mais eficácia no âmbito do Tri-

bunal de Contas carioca.

Para saber mais detalhes das 

metas do ano corrente ou de 

anteriores e conhecer a Política de 

Gestão de Resultados, seus crité-

rios de avaliação e indicadores de 

desempenho, acesse a página do 

Planejamento Estratégico no site 

do tribunal. ■
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COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA 
DO TCMRJ FAZ GUIA PARA 
REDAÇÃO DE EMENTAS

D
epois de lançar, no fim do ano pas-

sado, a nova ferramenta de busca 

de jurisprudência do Tribunal de 

Contas do Rio de Janeiro (TCMJu-

ris), a Comissão de Jurisprudência 

(COJUS-TCMRJ) deu mais um passo 

no sentido de aprimorar o arcabouço juris-

prudencial da Corte carioca. 

Um guia rápido foi veiculado com o pro-

pósito de orientar a redação de ementas, 

dispositivos que, se bem estruturados, 

dotam os processos de maior grau de 

informação, aprimorando sua qualidade e 

facilitando buscas posteriores. A ementa, 

síntese organizada de uma decisão, possui 

em sua estrutura certos requisitos mínimos 

e, portanto, o conhecimento e uso de técni-

cas específicas tendem a ajudar aqueles que 

a escrevem. Cada ideia e palavra da ementa 

deve ser escolhida com zelo, pois ela representa, na maioria dos 

casos, o primeiro ou único contato com o julgado. 

O material condensa, em quatro páginas, explicações esquemá-

ticas e exemplos, valendo-se de recursos visuais que buscam 

facilitar a apreensão do conteúdo. ■
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IMPACTO DA LGPD NOS  
TRIBUNAIS DE CONTAS É TEMA  
DE PALESTRA AO VIVO

TCMRJ CONTA 
COM COMITÊ 
GESTOR PARA 
LGPD
De acordo com as diretrizes 

da Lei Geral de Proteção 

de Dados Pessoais, Lei nº 

13.709/2018, que entrou em 

vigor em agosto de 2020, o 

Tribunal de Contas carioca 

instituiu, em setembro de 

2020, comitê composto por 

representantes de diversas 

áreas para exercer as funções 

de Encarregado.

Entre as atividades do comitê, 

estão: recepcionar e atender 

demandas dos titulares dos 

dados pessoais; interagir 

com a Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados e orientar 

funcionários e contratados 

em relação às práticas de 

proteção de dados. ■  

S
egundo a Lei Geral de Pro-

teção de Dados Pessoais, 

cada controlador de dados, 

o que inclui cada tribunal 

de contas, é responsável 

por criar sua própria polí-

tica interna de proteção de dados, 

de forma a garantir o respeito à 

privacidade dos dados.

O desafio aqui é o de uma ver-

dadeira transformação cultural, 

para que os ógãos de controle 

incorporem a prática de proteção 

dos dados a sua atividade institu-

cional cotidiana. 

Qualquer mudança 

de comportamento 

passa por uma fase 

de treinamento e de 

conscientização. Foi 

por isso que o Comitê 

Gestor para LGPD, 

junto com a Comissão 

de Controle Social do 

TCMRJ, convidaram 

o  D r .  L e o n a r d o 

Figueiredo Barbosa  

(foto) para palestrar 

sobre o tema.

Leonardo é doutor em 

Filosofia e Direito, 

com especialização 

em Direito Digital, 

além de Professor 

de pós-graduação 

na Escola de Magistratura do 

Estado do Rio de Janeiro (EMERJ) 

e no Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro (TJ-RJ). É também mem-

bro dos comitês de governança 

das organizações e de segurança 

da informação, segurança ciber-

nética e proteção da privacidade 

na Associação Brasileira de Nor-

mas Técnicas (ABTN).

A palestra foi transmitida ao 

vivo em 9 de novembro de 

2020 no canal do TCMRJ no 

YouTube, e continua dispo-

nível aos que desejem assistir:  

https://youtu.be/XILV_TX156U. 

A LGPD 
foi matéria 
de capa da 
Revista TCMRJ 
número 73. 
Confira no site 
do tribunal.
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O
Auditor de Controle Externo e Coorde-

nador da Comissão de Controle Social do 

TCMRJ, Claudio Sancho Mônica, parti-

cipou, no dia 9 de novembro de 2020, 

de debate on-line promovido pelo Grupo 

de Educação Fiscal do Estado do Rio de 

Janeiro (GEFE-RJ), sob o tema Controle Social 

através dos Tribunais de Contas.

Em  sua apresentação, Claudio falou sobre 

o papel institucional do Tribunal de Contas, 

sobre o Planejamento Estratégico das atividades 

do Tribunal e mosttrou alguns dos trabalhos 

realizados pela Comissão de Controle Social.

Participaram também do encontro Tatiana 

Bastos, do Instituto de Direito Coletivo (IDC), 

uma entidade do Terceiro Setor e a Professora 

Gecilda Esteves, do Tribunal de Contas do 

Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ).

A iniciativa faz parte do Programa de Educação  

Fiscal do Estado, que oferece reflexões sobre 

o aspecto socioeconômico dos tributos e do 

controle dos gastos públicos para, sobretudo, 

alunos e professores universitários.

O vídeo encontra-se disponível no canal da 

Escola Fazendária do Estado do Rio de Janeiro, 

no YouTube. ■ 

EDUCAÇÃO FISCAL EM DEBATE: 
CONTROLE SOCIAL ATRAVÉS DOS 
TRIBUNAIS DE CONTAS
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BATE-PAPO CIDADÃO:  
TCMRJ DESCOMPLICA 
A GESTÃO PÚBLICA 
EM PROJETO SOBRE 
CONTROLE SOCIAL

Temas atuais e 
relevantes da Cidade, 

em formato de conversa: 
o objetivo é aproximar 

mais o Tribunal de Contas 
carioca da sociedade.D

ando continuidade ao projeto 

que busca fomentar a participa-

ção social e o conhecimento de 

assuntos relacionados à admi-

nistração pública, a Comissão de 

Controle Social do TCMRJ publi-

cou as duas primeiras cartilhas da série 

Bate-Papo Cidadão, que explicaram 

as eleições municipais em forma de 

conversa. As próximas cartilhas, abor-

dando o orçamento público, já estão 

em desenvolvimento, e novas mídias 

serão exploradas, ainda este ano, para 

ampliar o alcance dos conteúdos.

No ano passado, a Comissão de Controle 

Social do TCMRJ realizou dois debates 

ao vivo, dando início ao Bate-Papo 

Cidadão, projeto que busca trazer, em 

linguagem acessível, temas da gestão 

pública úteis ao exercício do controle 

social. A primeira transmissão falou 

sobre os tribunais de contas 

em tempos de pandemia e 

a segunda abordou a volta 

às aulas em um momento 

de muitas dúvidas sobre como 

fazê-la de forma segura. A live, 

que contou com representantes 

dos profis-

sionais de 

Educação, 

d o  P o d e r 

Legislat ivo, 

do Ministério 

Público, da Fiocruz 

e do TCMRJ, atingiu 

20 mil visualizações em 

menos de 24 horas, demonstrando o 

interesse da população em debater os 

temas que afetam seu dia a dia.

Para conhecer as 
cartilhas já publicadas, 
visite o Portal do 
Controle Social. 
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TENHA O CONTROLE
EM POUCOS CLIQUES
Destaque para  
notícias relevantes

Conteúdo organizado 
dos dados da 
administração municipal

Acesso mais fácil à 
Ouvidoria e ao Serviço de 
Informação ao Cidadão

Layout moderno 
e intuitivo

CONHEÇA O PORTAL DO

CONTROLE   SOCIAL
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