REVISTA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE

Caro leitor, eu gostaria de dedicar esta edição a
um grande profissional da Contabilidade, mestre no
ensino contábil e competente membro de grupos de
trabalho e de comissões do CFC: o professor Lino
Martins da Silva.
A notícia de seu falecimento, no último dia 26 de
março, entristeceu a todos e deixou uma imensa lacuna na Revista Brasileira de Contabilidade e também na área pública, onde era considerado um dos
mais brilhantes e renomados especialistas, dotado
de invejável conhecimento e de uma maneira ímpar
de transmitir e transferir seus ensinamentos.
Por isso, dedico este espaço para destacar o seu
trabalho e a sua importância para a contabilidade
brasileira e, em especial, para a Contabilidade pública, setor em que foi pioneiro em diversas causas
e contribuições.
O professor Lino, como era carinhosamente
chamado, iniciou carreira com o curso de Técnico
em Contabilidade, depois se formou em Ciências
Contábeis e em Direito; cursou pós-graduação em
Auditoria Externa e, em 1997, tornou-se livre docente. Lino Martins foi professor na Faculdade de
Administração e Finanças da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sendo também Professor
Voluntário no Programa de Mestrado em Contabilidade. Entre as suas atuações profissionais, destacamos que ele foi consultor associado à KPMG,
com objetivo de assessorar no desenvolvimento
das práticas de Governo, tendo atuado diretamente
na Secretaria de Finanças da Prefeitura de Salvador (BA). Também atuou como consultor do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD), na elaboração do termo de referência para
a implantação de sistema de custos do Banco Central do Brasil.
O professor Lino foi responsável pela implantação da Controladoria-Geral do Município do Rio de
Janeiro. Segundo ele afirmava, este trabalho “implementou uma nova visão de contabilidade e auditoria
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governamental, rompendo com a auditoria voltada
para a verificação de tarefas e a identificação dos
culpados, para introduzir o controle com vistas à
identificação de oportunidades de melhoria dos processos da administração pública”.
Após uma série de trabalhos importantes realizados, recentemente o professor Lino atuou como
consultor contratado pela Embaixada Britânica em
Brasília para assessorar na definição de indicadores
de custos, para o Sistema de Custos, em implantação
no Governo federal.
No âmbito do Sistema CFC/CRCs, a dedicação
de Lino Martins se manteve por vários anos. Atualmente, era membro do Grupo de Contabilidade
Pública do Conselho Federal de Contabilidade, especialmente constituído para criação e implantação
das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas
ao Setor Público.
O professor Lino também foi, por muitos anos,
membro do Conselho Editorial da RBC. Por isso, em
agradecimento ao seu trabalho, publicamos, ao final
desta edição, uma homenagem do Conselho à incomensurável dedicação do mestre.
Professor Lino Martins da Silva, muito obrigado
pelo seu trabalho!
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