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(brasília - dF, 14/03/2019) 
Palavras do Ministro do 

Tribunal de contas da União, 
augusto nardes. Marcos 

correa/Presidência da 
república

M
inistro do Tribunal de Contas da União (TCU), produtor rural e ex-
deputado federal pelo PP, Augusto Nardes visitou o Ceará no últi-
mo dia 8 de outubro para evento na Assembleia Legislativa. Falou 
sobre as práticas defendidas pela Rede Governança Brasil - de 
onde é embaixador - para qualificar gestões. O POVO conversou 
com Nardes sobre a condução da pandemia pelo governo Bolso-
naro, a respeito de quem não aprofundou críticas, colocando os 
erros brasileiros no mesmo plano das demais nações. 

O ministro, que abriu caminho para a deposição de Dilma Rou-
sseff (PT) ao rejeitar suas contas, em 2015, entende que “foram 
muito iniciais” os indícios de corrupção na compra de vacinas 
pelo atual governo. Mas ele aguarda o recebimento do relatório 
final da CPI da Covid para emitir uma posição conclusiva sobre o 
assunto. Confira os principais trechos da conversa. 

O POVO - A Rede Governança Brasil se ancora em que pilares?

Augusto Nardes - A Rede Governança Brasil é um grupo de 
voluntários, hoje somos próximos de 500, temos pessoas com 
mestrado, com doutorado. Brasileiros que já conhecem a admi-
nistração pública como um todo. Então, depois de implantar-
mos a governança via TCU e o Governo Federal fazer um decreto 
de governança que elaboramos através do meu gabinete, proto-
colamos através da presidência do Michel Temer e continuamos 
fazendo as chamadas auditorias operacionais que é para ver o 
desempenho do Estado. Porque a função do TCU é ver a legali-
dade, a conformidade dos atos, se está legal, se não está, a lici-
tação, a concessão, todas as concessões públicas passam por lá. 
Mas eu achava que o tribunal tinha que sair um pouco da zona 
de conforto de só ficar multando e penalizando e trabalhar na 
tese de fazer prevenção, de orientar os gestores públicos, por-
que os gestores públicos são voláteis. Eles ficam quatro anos e 
saem, e não vêm preparados muitos deles para serem gover-
nantes, com objetividade, com pragmatismo. Os partidos hoje 
são muito pulverizados, não existe história partidária pratica-
mente no Brasil. Não têm projeto de Estado, não têm projeto de 
médio ou longo prazo. Têm projetos voláteis, momentâneos, de 
uma gestão. E nós temos que montar projetos. Eu resolvi criar 
uma rede de governança que está crescendo pelo País. E aqui 
eu encontrei um solo fértil, muito fértil no Ceará. O Evandro 
Leitão, o presidente da Assembleia, o Salmito Filho e outros 
deputados estão abraçando a tese da governança, por isso 
a gente veio fazer esse evento. Mas eu já fiz várias palestras 
aqui. Inclusive, fiquei encantado hoje com o avanço da Uni-
versidade Federal (do Ceará), que me deixou impressiona-
do positivamente. Primeiro, me emocionei em ver que tudo 
aquilo que a gente falou em 2013 e 2014 para implantar a go-
vernança no TCU, depois no Governo Federal, a Universidade 
Federal do Ceará está implantando. Então, isso me motivou 
bastante para ver que está dando resultado o nosso trabalho. 
Agora, o grande caminho é implantar isso nos municípios e 
nos estados já que na União a gente avançou bastante.

OP - Como o senhor avalia a ação do Governo Federal no 

combate à pandemia?

Nardes - Eu não sou relator dessa área, eu já fui relator. O re-
lator é o ministro Benjamin Zymler. Nós estamos com três au-
ditorias sendo feitas nessa área e ainda não estão prontas, nós 
vamos receber o relatório da CPI, né? E a partir daí nós vamos 
tomar um posicionamento. Por enquanto, não recebemos o re-
latório da CPI. Nós só vamos poder se manifestar depois que a 
CPI terminar, mas nós temos nossos relatórios próprios que indi-
cam que tem que melhorar a governança da saúde. Fui eu até que 
propus essa auditoria quando eu era relator há dois anos atrás 
da área da Saúde, chamei o Mandetta (ex-ministro da Saúde) no 
meu gabinete, fizemos uma grande reunião com ele e pontuamos 
algumas coisas que eles tinham de aperfeiçoar.

Nardes sobre 
corrupção Na 
Saúde: “Foram 
soMeNte iNdícios 
Muito iNiciais”

LIVRO
nardes é 
autor do 
livro “da 
Governança 
à esperança” 
(Fórum). 
ele narra 
os detalhes 
da rejeição 
das contas 
de dilma 
rousseff e 
expõe os 
conceitos da 
Política de 
Governança 
Pública 
defendidas 
por ele, como 
transparência 
e efetividade 
entre os 
preceitos



a entrevista com nardes foi 
realizada após palestra na al-ce e 
antes de o ministro gaúcho jantar 
num restaurante da zona nobre 
da Fortaleza. deu poucos goles 
em um vinho branco enquanto 
conversava com o repórter

nardes rendeu comentários 
positivos aos resultados 
educacionais colhidos no 
ceará, acostumado a figurar 
nas cabeças dos rankings que 
medem rendimento dos estados 
brasileiros na área

ele fez elogios ao trabalho 
definido como técnico dos 
ministros Tarcísio Freitas 
(infraestrutura), Tereza cristina 
(agricultura), rogério Marinho 
(desenvolvimento regional) 
e Marcos Pontes (ciência e 
Tecnologia), “o astronauta”. 

Jantar

Elogios para cá

Elogios para lá

Ministro do TCU, Augusto 

Nardes falou sobre CPI, 

pandemia, governo 

Bolsonaro e teto de gastos 

Leia

o assinante 
oP+ tem 
acesso a esta 
entrevista na 
íntegra dentro 
da área 
exclusiva

OP - Quais?

Nardes - Antes disso, eu já tinha feito uma pa-
lestra para toda a área da Saúde, para o ministro 
Ricardo Barros, para quem propus que fosse im-
plantada a governança como avaliação de risco, 
que é uma das ferramentas da governança, como 
também um planejamento estratégico no Minis-
tério. O que eu sinto é que algumas coisas foram 
feitas, mas como a pandemia aconteceu no mun-
do todo, não tinha o País uma estratégia. Como os 
americanos também não tinham, todos os países. 
Por isso que houve esse colapso na saúde mundial. 
O que está me preocupando mais e eu alertei se-
mana passada o plenário é que vai vir também uma 
pandemia na área de TI (Tecnologia da Informa-
ção). Isso pode abalar o planeta, porque já abalou 
na semana passada com o problema do WhatsApp. 

OP - Quando o senador Renan Calheiros 

entregar o relatório, qual é o procedimento do 

TCU a partir daí?

Nardes - Aquilo que tiver indícios, fundamentos, 
pode se abrir tomada de conta especial, nos TCEs 
(tribunais de contas estaduais), né? E para punir os 
gestores que estiverem envolvidos. Mas, por en-
quanto, as informações que a gente tem, é de que 
os contratos (se refere a Covaxin/Baratah Biontech, 
intermediado pela Precisa) não foram assinados, 
né? Nem chegaram a avançar, foram somente indí-
cios muito iniciais porque quando surgiu o rumor, 
imediatamente o ministro da Saúde simplesmente 
cancelou e não assinou nada.

OP - Mas houve o empenho, não, ministro?

Nardes - É, mas, se não foi pago, não signifi-
ca que tenha prejuízo para o Estado. Então, não 
acredito que isso vá trazer débito ou punição se o 
ato não ocorreu. É minha percepção inicial. Mas, 
é claro que está sendo feito um grande estarda-
lhaço na CPI, mas também acho que isso tinha de 
ser feito no conjunto do Estado brasileiro, não so-
mente no Ministério (da Saúde). Mas eu acho que 
o Ministério falhou, como o mundo todo falhou, 
em não ter uma política de governança que fizes-
se um trabalho mais preventivo do que punitivo. 
Então, acho que nós só vamos poder se posicionar 
depois de que receber para ver se tem elementos 
(que comprovem irregularidades). Porque quan-
do existe uma falha administrativa nós podemos 
punir, multar, se ficar caracterizado déficit, pre-
juízo para o erário. Se isso não tiver ocorrido, nós 
teremos que ver o encaminhamento da parte le-
gal para o Judiciário, para o Ministério Público. 
Antes disso, quem vai avaliar também é o Minis-
tério Público, com o doutor Augusto Aras, para ver 
se existe algum tipo de ilegalidade.

OP - Com a proximidade das eleições, há risco 

de que promessas eleitorais comprometam 

o teto de gastos? Como é que o TCU está 

observando isso?

Nardes - Pode ser, pode acontecer isso. Nós 
somos os guardiões da Lei da Responsabilidade 
Fiscal. Nós estamos cuidando disso e vamos ficar 
atentos a essa questão.

OP - Mas vocês estão direcionando algum tipo 

de preocupação especial para essa questão?

Nardes - Sim, estamos sempre preocupados 
quando descumpre a Lei de Responsabilidade Fis-
cal. Lá atrás nós detectamos, no governo Dilma, R$ 
345 bilhões de gastos irregulares. E aí deu o parecer 
unânime do tribunal pela reprovação das contas. 
Bolsonaro teve as contas avaliadas nesse ano pelo 
relator Bruno Dantas. Ele avaliou alguns aspectos 
do que você está me perguntando, mas não detec-
tou um fato grave para poder reprovar as contas. 
No aspecto eleitoral, a gente tem que estar atento. 
Mas a gente só vai se manifestar se tiver uma coi-
sa muito fora da normalidade. O tribunal tem hoje 
um acompanhamento praticamente de tudo o que 
acontece. Temos vários robôs que quando existem 
alguma compra, um preço fora do padrão, sinalizo 
o amarelo e a gente manda para a Polícia Federal. 
Quando o robô mostra isso, a gente já manda para 
esses escalões tomarem providências e nós mes-
mos abrimos auditorias.
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