TRIBUNAL PROMOVE ENCONTRO
COM JORNALISTAS PARA EXPLICAR O
TRABALHO DE CONTROLE EXTERNO

OUVIDORIA ENTRA EM FUNCIONAMENTO. POPULAÇÃO
FLUMINENSE JÁ PODE COMUNICAR IRREGULARIDADES,
ACOMPANHAR PROCESSOS E PEDIR INFORMAÇÕES

ANO 13 - NÚMERO 78 - JANEIRO A MARÇO DE 2014 - WWW.TCE.RJ.GOV.BR

Segurança
na hora
do voto

SEMINÁRIO
DISCUTE LEI DA
FICHA LIMPA E
A IMPORTÂNCIA
DOS TRIBUNAIS
DE CONTAS
NO PROCESSO
ELEITORAL
DO PAÍS

ESCOLA
ITINERANTE
O TCE-RJ LEVANDO
CAPACITAÇÃO
AOS MUNICÍPIOS
JURISDICIONADOS

ACESSE O SITE
DA ESCOLA
DE CONTAS
E GESTÃO E
VEJA NOSSA
PROGRAMAÇÃO

www.ecg.tce.rj.gov.br
ee

tce
escola
itinerante

SUMÁRIO

6 CAPA
Seminário debate a Lei da
Ficha Limpa, elegibilidade,
inelegibilidade e a
importância das decisões
dos Tribunais de Contas
para a sociedade

4 NOTAS
Lançada a nova edição dos Estudos
Socioeconômicos dos Municípios do Rio

5 EDITORIAL
Caminhos do TCE-RJ

10 VOZ DA SOCIEDADE
Ouvidoria entra em operação

11 TMS
Controle do ISS será objeto de
auditorias nos 91 municípios
jurisdicionados

14 PROCESSOS ELETRÔNICOS
TCE investe em tecnologia para
interpretar dados com agilidade

15 ARTIGO
O Ideário Schumpeteriano e os
Tribunais de Contas no Brasil

16 ECG
Escola estrutura projeto para
iniciar Ensino à Distância

12

ENCONTRO
COM A IMPRENSA

Jornalistas dos principais
veículos do País conhecem
trabalho realizado pela Corte
de Contas do Estado do Rio

20 PROGRAMA DE ESTÁGIO
Universitários selecionados já
estão exercendo suas atividades

21 MOMENTO CULTURAL
Regina Navarro Lins fala sobre
a liberdade feminina

22 POR DENTRO DO TCE
Grupo de Combate ao Tabagismo

18 ENTREVISTA
Novo presidente da Atricon,
Valdecir Pascoal afirma
que vai se dedicar à defesa
do aperfeiçoamento
institucional dos TCs

NOTAS
Informativo do Tribunal
de Contas do Estado do
Rio de Janeiro

 RETRATO DO ESTADO

ISSN 1806-4078
Conselho Deliberativo
Presidente
Jonas Lopes de Carvalho Junior
Vice-Presidente
Aluisio Gama de Souza
Conselheiros
José Gomes Graciosa
Marco Antonio Barbosa de Alencar
José Maurício de Lima Nolasco
Julio Lambertson Rabello
Aloysio Neves Guedes
Procurador-geral do Ministério
Público Especial
Horacio Machado Medeiros
Secretário-geral de Controle Externo
Carlos Roberto de Freitas Leal
Secretário-geral de Planejamento
José Roberto Pereira Monteiro
Secretário-geral de Administração
Marcelo Alves Martins Pinheiro
Secretária-geral das Sessões
Gardenia de Andrade Costa
Procurador-geral
Sergio Cavalieri Filho
Chefe de Gabinete da Presidência
Ana Helena Bogado Serrão
Diretora-geral da Escola de Contas e Gestão
Paula Alexandra Nazareth
Coordenadora-geral de Comunicação
Social, Imprensa e Editoração
Fernanda Pedrosa
		
EXPEDIENTE
Jornalista responsável: Fernanda Pedrosa
(MTb 13.511) / Edição: Fabiana Sobral (MTb
17942) / Reportagem: Bruno Matos (MTb
10.449) / Claudia Villas Boas (MTb 22.287)
/ Tetê Oliveira (MTb 18.492) / Vera Ferreira
(MTb 15.515) / Projeto gráfico: Daniel Tiriba
/ Inês Blanchart / Diagramação: Daniel
Tiriba / Margareth Peçanha /Fotografia:
Jorge Campos / Rosângela Tozzi /Estagiários:
Bernardo Couto / Raissa Ferolla
Apoio operacional: Rita de Cássia Pimentel

TCE NOTÍCIA 78

Coordenadoria de Comunicação Social,
Imprensa e Editoração (CCS)
Praça da República, 70/4º andar
CEP 20211-351
Tel.: (21) 3231-4135 / Fax: (21) 3231-5582
E-mail: ccs@tce.rj.gov.br
Impressão
AMCS Gráfica
Tiragem — 1.500 exemplares
Distribuição gratuita
Distribuição
Coordenadoria de Gestão Documental
Praça da República, 70/térreo
CEP 20211-351 - www.tce.rj.gov.br
Os textos assinados nesta publicação são de
exclusiva responsabilidade dos seus autores.

4

Estudos Socioeconômicos 2013
Lançada em março, a edição 2013
dos Estudos Socioeconômicos dos
Municípios do Estado do Rio Janeiro
oferece um retrato atualizado, com
base nas pesquisas mais recentes, de
diferentes áreas sociais e de governo
de cada cidade do Rio de Janeiro, com
exceção da capital. A nova edição destaca
a evolução do Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal (IDH-M) revelada
no Atlas do Desenvolvimento Humano
no Brasil 2013, trabalho publicado
pelo Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (PNUD) em
colaboração com órgãos nacionais. A
pesquisa concluiu que, em 1991, havia
59 municípios fluminenses com IDH
muito baixo, enquanto outros 31 tinham
índice baixo e somente dois — Niterói e a
capital — ostentavam índice médio, não

havendo então qualquer incidência nas
faixas de desenvolvimento alto e muito
alto. Em contraste, com base nos dados
produzidos pelo Censo 2010 do IBGE, o
estado tem atualmente 34 municípios
com IDH-M no nível médio e 57 no nível
alto, com Niterói chegando ao nível
muito alto. Não há mais, portanto, em
território fluminense, municípios com
índice de desenvolvimento humano
baixo ou muito baixo. A nova edição —
elaborada por uma equipe de técnicos
da Coordenadoria de Auditoria de
Qualidade, órgão da Secretaria-geral
de Planejamento —, destaca ainda
os principais resultados da auditoria
realizada pelo TCE-RJ sobre a coleta
e a destinação dos resíduos sólidos
produzidos em cada município, Tema de
Maior Significância em 2012.

ATRICON

TCE-RJ no Conselho Deliberativo
O presidente Jonas Lopes de Carvalho Junior, e o conselheiro José Gomes
Graciosa integram, desde 27 de março, Conselho Deliberativo da Associação dos
Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) para o biênio 2014-2015.
Os representantes do TCE-RJ – membro principal e suplente, respectivamente –
tomaram posse em solenidade realizada no Plenário do Tribunal de Contas do
Distrito Federal, em Brasília.
O Conselho conta com representantes titulares e suplentes de todos os 34
Tribunais de Contas do País e funciona como instância deliberativa intermediária
entre a Assembleia Geral de associados e a Diretoria Executiva da Atricon. As
Assembleias acontecem nos encontros e congressos, que se alternam anualmente,
da Associação. O presidente da Atricon acumula o mesmo cargo no Conselho.

JONAS LOPES DE CARVALHO JUNIOR
PRESIDENTE DO TCE-RJ

EDITORIAL

O ano de 2014 é de eleições gerais no País. Ano
de redobrada atenção da sociedade sobre o trabalho
dos Tribunais de Contas, responsáveis, por dever
constitucional, pelo envio à Justiça Eleitoral da lista
de gestores que tiveram contas julgadas irregulares.
Momento de enorme responsabilidade, sem dúvida,
mas também de reafirmação da importância das Cortes
de Contas no democrático processo eleitoral brasileiro –
como concluímos, em inédito seminário realizado aqui
no TCE, em março, a seis meses do pleito.
Com as presenças do ministro Benjamin
Zymler, do Tribunal de Contas da União (TCU),
do ministro aposentado do Supremo Tribunal
Federal Carlos Ayres Britto e do presidente
da OAB-RJ, Felipe Santa Cruz, debatemos o
nosso papel nas eleições, a Lei da Ficha Limpa
e a importância de nossas decisões para a
sociedade. Uma discussão profícua, em momento
adequado, e que certamente despertará outros
debates futuros, pois queremos reforçar a nossa
competência constitucional, como mostra a
matéria de capa desta TCE-RJ NOTÍCIA.
O debate nos motiva, e não apenas em
auditórios fechados. Neste início de 2014 entrou
em funcionamento mais um instrumento de
comunicação direto do Tribunal com os cidadãos
fluminenses: a Ouvidoria. O novo canal, conduzido
pelo nosso vice-presidente, o conselheiro Aluisio
Gama de Souza, permite que a população fale
conosco por carta, e-mail, telefone, formulário
eletrônico ou mesmo de forma presencial.

Sabemos, porém, que a comunicação de um órgão
fiscalizador com a sociedade exige diferentes canais. E
a imprensa também é fundamental neste processo. Por
essa razão – e na busca permanente pela transparência
–, abrimos as portas do Tribunal para um encontro
especial com jornalistas. Mostramos aos profissionais
dos veículos mais importantes do País como se dá a
nossa atuação no controle externo. Palestras, entrevistas
e conversas informais com o corpo técnico permitiram
aos jornalistas ter uma visão sobre o controle dos gastos
públicos no Rio de Janeiro.
Ainda para 2014, escolhemos como Tema de
Maior Significância (TMS) o Controle do ISS. Técnicos
do Tribunal estão percorrendo os 91 municípios
jurisdicionados para saber se as prefeituras atuam de
forma correta em relação à arrecadação e à aplicação
do imposto. O trabalho de campo, indispensável, tem
cada vez mais um aliado fundamental para garantir
a agilidade nas auditorias: a tecnologia. A criação e o
desenvolvimento de sistemas especiais pela SecretariaGeral de Controle Externo (SGE), Diretoria-Geral de
Informática e Fábrica de Software já permitem a análise
de dados com rapidez e precisão, num caminho sem
volta rumo ao processo eletrônico.
São muitos os caminhos a consolidar ao longo
de 2014, seja com o objetivo de aperfeiçoar nosso
trabalho, seja para fortalecer o Tribunal, seja por
mais comunicação com a sociedade. O importante é
que todos serão trilhados com transparência e com o
objetivo de dar aos cidadãos mais instrumentos para
o controle social.
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Caminhos
do TCE-RJ
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CAPA

A
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tento às eleições que se avizinham e ao papel do voto na democracia brasileira, o Tribunal
de Contas do Estado do Rio de Janeiro
(TCE-RJ) realizou, em março, inédito fórum de discussão sobre a importância do
fortalecimento dos Tribunais de Contas
no processo eleitoral. O dever de enviar
à Justiça Eleitoral a lista de gestores que
tiveram as contas julgadas irregulares, em
cumprimento à legislação eleitoral, dá às
Cortes de Contas enorme responsabilidade junto aos cidadãos brasileiros.
“Há um desconhecimento por parte da
sociedade do que seja o Tribunal de Contas
ou do que possa ocorrer ou não a partir de
suas decisões. A própria Justiça Eleitoral tem
essa dificuldade de interpretar as decisões do
Tribunal, de fazer valer a Ficha Limpa. Queremos firmar a nossa competência constitucional”, afirmou o presidente do TCE-RJ,
Jonas Lopes de Carvalho Junior, na abertura do seminário ‘O papel dos Tribunais de
Contas no processo eleitoral’, com debates
sobre a Lei da Ficha Limpa, elegibilidade e
inelegibilidade de candidatos. O presidente
do TCE-RJ anunciou que continuará empenhado em ações pelo fortalecimento dos
TCs no processo eleitoral.
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Compromisso
renovado com
a democracia
SEMINÁRIO PROMOVIDO PELO TCE-RJ DEBATE
LEI DA FICHA LIMPA E REAFIRMA A IMPORTÂNCIA
DO FORTALECIMENTO DAS CORTES DE CONTAS
BRASILEIRAS NO PROCESSO ELEITORAL DE 2014

“Queremos firmar a
nossa competência
constitucional”
Jonas Lopes de Carvalho Junior
Realizado a seis meses das eleições
gerais de outubro e prestigiado por autoridades de vários setores públicos e representantes da sociedade civil, o seminário,
organizado pela Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ, contou com palestras do
ministro Benjamin Zymler, do Tribunal
de Contas da União (TCU), e do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) Carlos Ayres Britto. A Corte
de Contas do Rio também esteve representada pelos conselheiros José Maurício
Nolasco e Julio Lambertson Rabello, pelo
procurador-geral, Sergio Cavalieri Filho, e
pelo procurador Rodrigo Jansen.

Presidente Jonas Lopes de Carvalho Junior destaca, ao abrir evento, a importância das decisões dos Tribunais de Contas para a sociedade

Felipe Santa Cruz
Presidente da OAB-RJ
Presidente da OAB-RJ, Felipe Santa Cruz conduziu a mesa de debates e
chamou a atenção para a importância
das próximas eleições. “Viveremos a sétima eleição do período da redemocratização e a primeira após as manifestações
de 2013. As eleições vão estar impregnadas pelo clamor das ruas. Não há mais
espaço para apadrinhamentos”.
O ministro Benjamin Zymler, palestrante do tema ‘Inelegibilidade e os Tribunais de Contas’, observou que a iniciativa
do TCE-RJ chega no momento em que
ainda existem déficits de comunicação entre os Tribunais e a sociedade e entre os
próprios Tribunais. “Estamos falando da
Lei da Ficha Limpa e os efeitos dessa lei
em relação aos gestores que têm condenações irregulares de contas pelos Tribunais
de Contas e da eficácia dessa lei. É importante a intercomunicação entre o Tribunal,
a sociedade e a Justiça Eleitoral”, disse

Zymler, acrescentando: “O que a sociedade espera é que a Lei da Ficha Limpa seja
aplicada em concreto”.
Para Ayres Britto, que falou sobre o
tema ‘Contas de gestão e contas de governo’ é chegada a hora de um novo olhar do
País sobre o Sistema Tribunais de Contas, especialmente no momento em que
a Carta de 1988, que estabeleceu as atribuições das Cortes de Contas, completou
25 anos. O ministro aposentado do STF
deixou clara sua discordância da decisão
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de
limitar o poder dos Tribunais de Contas
nos julgamentos das contas de gestão dos
prefeitos – o entendimento inicial da Corte Eleitoral é que os Tribunais não podem
julgar as contas dos prefeitos diretamente,
sem o aval do Poder Legislativo.
“Fui voto vencido à época. A decisão

“Os TCs têm respaldo
constitucional para
analisar decisões
administrativas dos
chefes do Poder
Executivo”
Ayres Britto
Ministro aposentado do STF
partiu de uma premissa equivocada e não
fez distinção entre atos de governo e atos
administrativos. Os Tribunais de Contas
têm respaldo constitucional para analisar decisões administrativas tomadas por
chefes do Poder Executivo”, afirmou, lembrando que os TCs não são órgãos subordinados ao Poder Legislativo”.

Qual o papel do TCE-RJ no processo eleitoral?
Todo ano eleitoral, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro
encaminha ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) uma lista com o
nome de todos os gestores públicos que tiveram suas contas rejeitadas pelo
órgão. Com base na Lei da Ficha Limpa, o TRE-RJ analisa a lista, nome
por nome, e decide se os gestores relacionados podem ou não ser candidatos
nos próximos pleitos.

TCE NOTÍCIA 78

“As eleições vão estar
impregnadas pelo
clamor das ruas”
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Avanço na aplicação da Lei da Ficha Limpa nas eleições
Para o ministro Benjamin Zymler não restam dúvidas sobre
a vontade da sociedade em ver a Lei da Ficha Limpa aplicada.
“Há toda uma lógica que a sociedade dá muito valor: é o caso do
combate à corrupção, aos desmandos, ao trato com o dinheiro público”, disse o ministro. Para ele, que vê a questão de políticos que
tiveram contas rejeitadas por Tribunais de Contas ficarem sem o
direito de se eleger é um processo absolutamente lógico.
“Quem não teve condições de gerir patrimônio público não
deve ser agente político. Não tem pressuposto necessário para ser
um candidato elegível”, resume o representante do TCU.

Embora ainda existam trechos da lei – caso da alínea ‘g’, que prevê a inelegibilidade dos que tiverem suas
contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas
rejeitadas – em discussão na Justiça Eleitoral, Benjamin
Zymler acredita no avanço de sua aplicação nas próximas
eleições. “Alguns pontos específicos ainda são dúvida, mas
tenho certeza de que essas questões devem evoluir favoravelmente no TSE, ou seja, com interpretações que deem
respaldo para essa ideia de maior eficácia da Lei da Ficha
Limpa”, conclui.

“Quem não teve condições de
gerir patrimônio público
não deve ser agente político”
Benjamin Zymler
Ministro do TCU

Ministro Zimmerman

“É preciso vitalizar a
Constituição, tirá-la do papel,
fazer as coisas acontecerem”
Ayres Britto
Ministro aposentado do STF

TCE NOTÍCIA 78

Constituição de 1988 garantiu poderes aos Tribunais de Contas
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Com um pé na história do País e outro nas leis que o regem,
o ministro aposentado Carlos Ayres Britto não cansa de repetir:
é errado o entendimento de que os Tribunais de Contas são órgão auxiliar do Poder Legislativo. “Isso é um equívoco porque
quando a Constituição diz, no artigo 70, que o Controle Externo
será exercido pelo Congresso Nacional com auxílio do Tribunal
de Contas da União (TCU), está dizendo apenas isso: não há
Controle Externo sem auxílio dos Tribunais de Contas. ‘Com o
auxílio de’ não significa subalternidade”, defende.

Para Ayres Britto, é tempo de os Tribunais de Contas assumirem suas competências constitucionais de forma plena. “É
preciso vitalizar a Constituição, tirá-la do papel, fazer as coisas
acontecerem. Os Tribunais de Contas precisam estudar mais a
Constituição e se compenetrar mais de seus próprios poderes. E
aí, nós vamos ter uma vitalização constitucional bem maior nessa
estratégica área do Controle Externo, sem a qual não há moralidade, sem a qual não se combate eficazmente esse ponto de fragilidade estrutural que atende pelo nome de corrupção”.

A união faz a força

UMA LEI QUE NASCEU DA MOBILIZAÇÃO POPULAR
demonstração do amálgama de democracia
direta e representativa que é a Constituição”, disse o então presidente da Câmara
dos Deputados, Michel Temer.
A sanção presidencial, porém, não resultou em imediata aplicação da lei. Ocorreram reações e entendimentos discordantes
do texto. Resultado: nas eleições de 2010 a
regra acabou não sendo aplicada. O impasse só teve fim meses após o pleito daquele
ano, quando o Supremo Tribunal Federal
(STF) decidiu que a regra seria aplicada a
partir das eleições de 2012. Embora a decisão do STF não tenha impedido a eleição
de políticos com fichas polêmicas em 2010
– o que resultou em muitas críticas à época
–, o Tribunal preservou a segurança jurídica
brasileira. Até hoje, porém, existem controvérsias de entendimento, inclusive por parte
da Justiça Eleitoral.
Fundador do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE), que
reúne mais de 50 organizações sociais e

conta com comitês espalhados por todo
o País, e um dos idealizadores da Ficha
Limpa, o juiz Márlon Reis, do Tribunal
de Justiça do Maranhão, avaliou, no ano
passado, que a lei já não enfrentava mais
resistência. “A Lei da Ficha Limpa pegou”, disse o magistrado em entrevista
à edição nº 74 da TCE-RJ NOTÍCIA.
Na ocasião, Márlon Reis afirmou que os
Tribunais de Contas têm papel primordial na fixação das inelegibilidades, já
que os casos de contas públicas rejeitadas
respondem pela impugnação, pela Justiça
Eleitoral, do maior número de candidaturas. Existem outras condições já previstas na Lei de Inelegibilidade.
“A Lei da Ficha Limpa não mudou o
sistema constitucional da prestação de contas. Ela apenas fixou que, para ocorrência da
inelegibilidade, não mais se exige o pronunciamento da Casa Legislativa nas hipóteses
em que o chefe do Executivo tenha operado
como ordenador de despesa”, explicou.

TCE NOTÍCIA 78

Foi cerca de 1,3 milhão de assinaturas.
Poucas, é verdade, diante do colégio eleitoral
brasileiro com quase 143 milhões de eleitores, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de fevereiro de 2014.
Mas, o que importa o número se a representação subscrita demonstrou o anseio da
sociedade por mais um instrumento para dar
um basta aos políticos fichas-sujas.
Nascida da mobilização popular, a
Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar
135/2010), que impede o político condenado por órgãos colegiados de disputar cargos
eletivos, foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada em junho de 2010 pelo
então presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Quase um ano antes, em setembro
de 2009, os pacotes com as milhares de
assinaturas colhidas nos quatro cantos do
Brasil pelo projeto de iniciativa popular
foram entregues à Câmara de Deputados
pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE). “A iniciativa é uma
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OUVIDORIA

A voz da
sociedade
POPULAÇÃO DO RIO GANHA CANAL DIRETO DE
COMUNICAÇÃO COM O TRIBUNAL DE CONTAS

TCE NOTÍCIA 78

D

10

esde fevereiro, os contribuintes do Rio de Janeiro têm um
canal direto de comunicação
com o Tribunal de Contas do Estado
do Rio de Janeiro: a Ouvidoria. O mais
novo instrumento de transparência do
TCE-RJ permite que a sociedade comunique irregularidades, apresente pedidos de informação, sugestões, críticas
e elogios sobre os serviços prestados
pelo Tribunal e atos administrativos e
de gestão praticados por órgãos e entidades sob sua jurisdição.
Planejada desde 2012 e vinculada
à Presidência do Tribunal, a Ouvidoria
é conduzida pelo vice-presidente do
TCE-RJ, conselheiro Aluisio Gama
de Souza. Para o conselheiro-ouvidor,
o novo instrumento completa a necessária estrutura técnica, administrativa e burocrática para atendimento ao
cidadão. “A interação entre uma instituição pública e a sociedade faz-se,
principalmente, compartilhando informações”, afirma.
E não faltam opções para a sociedade falar com a Ouvidoria. Do cidadão que dispõe do aparato tecnológico
existente neste século ao que ainda se

utiliza das tradicionais cartas, todos podem interagir com o setor, seja através
de e-mail, telefone, formulário eletrônico, correspondência ou mesmo de
forma presencial.
Ou seja, ficou mais fácil para o
contribuinte saber, por exemplo, se a
obra realizada com dinheiro público
por um governante que tem seus atos
sob a vigilância do Tribunal está sendo
bem executada. Basta entrar em contato com a Ouvidoria e formalizar um
pedido de informação. “O objetivo é
contribuir para a melhoria da gestão
da Administração Pública fluminense, além da Ouvidoria ser mais um
instrumento para auxiliar na transparência e no controle social”, observa o
presidente do Tribunal, Jonas Lopes
de Carvalho Junior.
A Ouvidoria não aceita denúncias
anônimas, mas nos casos em que for julgado necessário, o sigilo será preservado.
Todas as manifestações enviadas serão
respondidas e, melhor, os autores poderão acompanhar o encaminhamento de
seus pedidos pela internet, informando
o código gerado quando o sistema registrou as demandas.

“A interação entre uma
instituição pública e a
sociedade faz-se,
principalmente,
compartilhando informações”
Conselheiro Aluisio Gama de Souza
Ouvidor do TCE

Atendimento
www.tce.rj.gov.br
ouvidoria@tce.rj.gov.br
0800 0 25 3231
Correspondência ou atendimento
presencial agendado

Praça da República,
70 - Centro
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20211-351

AUDITORIAS

Tema de Maior Significância em 2014

Controle do ISS
município tem infraestrutura adequada para controle do
tributo, como, por exemplo, sistemas informatizados e número adequado de fiscais; a adequação do lançamento do
imposto aos padrões normativos, ou seja, se o valor real do
imposto está sendo cobrado, entre outros itens.
Embora direcionado para o ISS, o olhar do Tribunal
não se voltará apenas para o tema. O Plano de Controle
Municipal Temático para os 91 municípios jurisdicionados
inclui ainda auditorias nas áreas de remuneração de pessoal
e utilização de cargos comissionados em Câmaras Municipais; execução de despesa em obras públicas; formação de
preços; licitações e afastamentos (dispensa e inexigibilidade
de licitação) na aquisição de combustíveis. Ao longo do ano,
os técnicos do TCE-RJ também voltarão aos municípios
jurisdicionados para monitorar as melhorias decorrentes
das auditorias realizadas em anos anteriores.
Iniciado em 2011 com o tema Saúde, o modelo de
TMS ganhou fôlego no ano seguinte, quando inspeções especiais verificaram as reais condições dos Resíduos Sólidos
e da Educação nos municípios sob jurisdição do TCE-RJ.
No ano passado, a Assistência Social foi eleita como Tema
de Maior Significância.

TÉCNICOS DO TCE VÃO
FISCALIZAR O CONTROLE DO
IMPOSTO NOS 91 MUNICÍPIOS
JURISDICIONADOS
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eguindo no objetivo de trabalhar dentro de sua atividade fim, o controle externo, mas sempre na busca
por resultados práticos para a sociedade, o TCE-RJ
escolheu como Tema de Maior Significância (TMS) para
2014 o Controle do ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza). A partir de junho, técnicos do Tribunal vão
percorrer os 91 municípios jurisdicionados com o objetivo de
verificar se as prefeituras estão atuando de forma correta em
relação à aplicação e arrecadação do imposto.
“O ISS é a maior fonte de arrecadação dos municípios
e falhas no controle do tributo podem permitir ocorrências. Levantamentos realizados indicam que atuação do
TCE-RJ sobre o controle do ISS pode trazer como benefício principal o aumento da arrecadação dos municípios
no que se refere a este imposto”, explica José Mota da Silva Filho, assessor de Desenvolvimento e Inteligência da
Secretaria-geral de Controle Externo.
A expectativa é que as auditorias sejam executadas no
terceiro trimestre. E o foco do trabalho de fiscalização é
sobre as condições de organização e funcionamento do
controle do ISS. Será verificado se a norma municipal está
de acordo com os parâmetros da legislação nacional; se o
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ENCONTRO COM A IMPRENSA

Dezenas de prof issionais de jornais, rádios e emissoras de TV participaram, por dois dias, de palestras e debates na sede do TCE

Comunicação direta
TRIBUNAL PROMOVE ENCONTRO INÉDITO COM JORNALISTAS PARA
EXPLICAR TRABALHO DE CONTROLE EXTERNO REALIZADO PELA
CORTE DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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m ação inovadora, o Tribunal
de Contas do Estado do Rio de
Janeiro abriu suas portas a jornalistas dos principais veículos da mídia
brasileira para mostrar o trabalho e o funcionamento da Corte de Contas. Com dois
dias de palestras, exposições de dúvidas e
entrevista com o presidente Jonas Lopes
de Carvalho Junior, o ‘Encontro TCE/
Imprensa: para melhor entender o controle dos gastos públicos’ reuniu, nos dias 17
e 19 de março, mais de 30 profissionais de
jornais, rádios e emissoras de TV, na sede
da Praça da República. O evento, elogiado
pelos jornalistas, reafirmou a disposição
do presidente na busca pela transparência
e abertura da Casa à sociedade.
“A imprensa é um canal fundamental para dar conhecimento à sociedade
das ações do Tribunal, o que resulta
em maior controle social. A sociedade

é a depositária do nosso trabalho. É ela
quem paga por tudo com seus impostos.
E é dela que devemos cuidar”, afirmou
Jonas Lopes. Ele destacou ainda que
vem trabalhando desde o início de sua
gestão para aproximar o Tribunal dos
cidadãos: “Em 2011 percebemos que
o TCE era fechado, e não apenas por
conta da linguagem, mas também pouco
acessível. Então, decidimos nos aproximar da população. Muita gente ainda
não entende o nosso papel”.
Organizado pela Coordenadoria de
Comunicação Social e a Escola de Contas
e Gestão (ECG), o encontro resultou em
maior entendimento, por parte dos jornalistas, das funções desempenhadas pelo
Tribunal; na aproximação dos profissionais
e em reportagens especiais destacando o
trabalho do TCE. Para Carlos Monteiro,
de O Globo, a iniciativa do TCE-RJ mere-

ce aplausos. “Achei excelente essa proposta
do TCE de apresentar uma visão clara sobre seus mecanismos de atuação”.
A coordenadora-geral de Comunicação Social, Imprensa e Editoração, jornalista Fernanda Pedrosa, conta que a ideia
do encontro nasceu a partir da demanda
de jornalistas que sentiram dificuldades,
na elaboração de suas matérias, de entender a linguagem usada em processos e votos, além da nomenclatura utilizada pelos
Tribunais de Contas.
Para explicar aos jornalistas o trabalho e funções do TCE-RJ foi escalado
um time de primeira: o secretário-geral
de Controle Externo, Carlos Roberto de
Freitas Leal; a assessora especial da Presidência Elaine Faria de Melo; a diretora-geral da Escola de Contas e Gestão, Paula
Nazareth; e a coordenadora-geral de Comunicação Social.

Elaine Faria de Melo, Carlos Roberto de Freitas Leal e Paula Nazareth explicaram aos jornalistas o papel do Tribunal, como são
realizadas as auditorias governamentais e a importância da Escola de Contas na capacitação de gestores públicos

Fernanda Pedrosa
Coordenadora de Comunicação
Social do TCE-RJ
Controle social
Elaine Faria de Melo, servidora concursada desde 1993, abriu a série de palestras chamando a atenção para o papel da
sociedade no controle social, e para a importância da Carta de 1988 em relação ao
controle externo. “É importante que possamos incentivar o controle social porque a
função de fiscalizar não é só do Tribunal. O
controle social é de todos nós. Quando falamos em fiscalizar gastos públicos estamos
falando do que é arrecadado, do que sai do
nosso bolso. Acompanhar a administração
pública é principalmente exercer o direito
de cidadania”, disse ela.
Mais de 800 jurisdicionados
Didático, o secretário-geral de Controle Externo, Carlos Roberto de Freitas
Leal, explicou aos repórteres, produtores de
reportagem e editores, entre outros parti-

cipantes, como são realizadas as auditorias
governamentais, a análise de editais, atos e
contratos, e quais os padrões utilizados nos
procedimentos. “Estamos no caminho da
qualidade do gasto público”, ressaltou. Para
dar a dimensão do trabalho e da responsabilidade do Tribunal, o secretário informou
aos jornalistas que o universo controlável
do TCE-RJ envolve recursos da ordem de
R$ 85 bilhões/ano e 830 jurisdicionados.
Já a diretora da ECG, Paula Nazareth,
apresentou ao grupo a instituição e anunciou
o início, ainda neste semestre, do ensino à
distância, atividade inédita na Escola e fundamental para a capacitação dos jurisdicionados. A coordenadora-geral de Comunicação Social, Fernanda Pedrosa, demonstrou
aos profissionais como fazer buscas de processos e outras informações no site do TCE-RJ, um instrumento rico em informações
para toda a sociedade.

Todos ganham nesta
parceria: o jornalista, que vai
conseguir traduzir melhor o que
é o gasto público para o leitor, e o
TCE, que se torna uma fonte de
informação mais acessível
para a sociedade”
Christina Nascimento
Jornal O Dia

O seminário foi
superimportante porque
esse tipo de iniciativa aproxima
os jornalistas das fontes, permite
a descoberta de novas pautas
e valoriza o trabalho do
TCE”
Elza Gimenez
TV Globo

As palestras foram
fundamentais para aumentar
minha percepção de que o TCE
é, cada vez mais, uma fonte
acessível de boas reportagens

Carlos Monteiro
Jornal O Globo
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Há muito tempo vínhamos recebendo
pedidos de jornalistas para que
promovêssemos um curso sobre o funcionamento do
Tribunal de Contas. Reconhecemos que a linguagem
utilizada nas decisões é muito técnica e de difícil
entendimento. Esta iniciativa, além de atender a uma
demanda dos próprios jornalistas, faz parte de todo
um movimento do Tribunal de Contas de abertura e
comunicação com a sociedade em geral. Encontros
como esse ajudam a diminuir a distância entre o
Tribunal e a população, pois a imprensa também é
nosso canal de comunicação com o cidadão.”
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PROCESSOS ELETRÔNICOS

MILHARES DE
DADOS SERÃO
ANALISADOS
COM RAPIDEZ
E PRECISÃO

Na Era do Big Data
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omo saber, em tempo real, quais hospitais públicos no Rio sofrem com a falta de médicos ou em
quantas cidades há depósito de lixo a céu aberto?
Em um passado recente, uma pesquisa dessa natureza exigia
muita esforço e trabalho. A consulta a milhares de processos
do TCE era feita de forma manual e podia durar dias. Nos
últimos anos, graças a investimentos em tecnologia, o cenário tende a mudar. O tempo de pesquisa vai cair significativamente, podendo se atingir um resultado preciso de uma
pesquisa complexa em apenas 30 minutos.
O ponto-chave para a transformação foi o desenvolvimento, na Secretaria-Geral de Controle Externo, do Sistema
Integrado de Auditoria Governamental, o Siago, e do Sistema
Informatizado de Análise Processual, batizado de Siap. Os dois
sistemas eletrônicos representam uma evolução tecnológica que
levará o TCE-RJ à Era do Big Data, ou seja, à possibilidade de
analisar em tempo real um grande volume de dados. Objetivo
para o qual também trabalham intensamente, e em parceria, a
Diretoria-Geral de Informática e a Fábrica de Software.
Desde 2013, os técnicos da SGE vêm trabalhando para integrar informações de auditorias no Siago, enquanto as bases
do Siap estão sendo desenvolvidas com previsão para uso em
breve. No Siago, por exemplo, já foram cadastradas mais de 600
auditorias governamentais. “Estamos transformando os textos
dos processos em um banco de dados a serviço do Tribunal e da
sociedade”, explica o secretário-geral de Controle Externo do
TCE-RJ, Carlos Roberto de Freitas Leal.
“Além da rapidez nos resultados, o Siago permite a atualização dos dados in loco, durante o trabalho de campo dos audi-

tores”, esclarece José Mota da Silva Filho, assessor de desenvolvimento e inteligência da SGE. Segundo ele, os benefícios não
param por aí. Os sistemas também ajudam no planejamento
anual de novas auditorias por terem a capacidade de mapear a
situação de setores como saúde e educação, em cada um dos 91
municípios fluminenses fiscalizados pela Corte de Contas, além
dos órgãos estaduais que também são fiscalizados. Isso sem falar na capilaridade das informações. Com o Siago, será possível
monitorar a política de medicamentos dos sistemas municipais
de saúde, a frota de ambulâncias de cada cidade e até enumerar,
com rapidez, os casos de superfaturamento de merenda escolar.
O responsável pela programação de ambos os sistemas,
Gerson Lopes de Menezes Junior, da SGE, explica que o
Siago cria um método inovador que padroniza os resultados
das auditorias e inspeções. “Estamos falando do método chamado Matriz de Achados, por meio do qual se enumeram os
problemas encontrados e as propostas para solucioná-los”,
destaca Gerson. Ele lembra que a matriz de achados começou a ser adotada no TCE-RJ, em 2011, com as auditorias
na área de saúde municipal. No ano passado, os técnicos do
Tribunal conseguiram ajustar todas as auditorias realizadas
ao novo método.
Mas, segundo José Mota, o avanço maior ainda está por vir.
Trata-se da Matriz de Resultados: “Na verdade, Siago e Siap
são dois módulos de entrada de dados que convergem para uma
única saída chamada Matriz de Resultados, modelo idealizado
para gerenciar todas as informações de controle e que será capaz
de apontar, com precisão, todas as ações propostas pelo Tribunal
em decorrência das fiscalizações exercidas” .

SEBASTIÃO HELVÉCIO ARTIGO

PRESIDENTE DO INSTITUTO RUI BARBOSA (IRB)

Os Tribunais de Contas do Brasil,
por decisão plenária no XXVII Congresso realizado em Vitória/ES, em 2013,
homologaram, com apoio da Associação
dos Membros dos Tribunais de Contas do
Brasil (Atricon) e do Instituto Rui Barbosa (IRB), a Declaração de Vitória, que
contempla as diretrizes e os compromissos das instituições.
A primeira diretriz – “desenvolver
mecanismos e implementar ações para o
fortalecimento institucional dos Tribunais de Contas, em obediência ao princípio federativo, enquanto instrumentos
indispensáveis à cidadania” – é a senha
para que o controle externo brasileiro seja
sistêmico, instrumentalizado, qualificado,
contemporâneo, eficiente, útil à sociedade
e guardião da moralidade na administração pública, combatendo a corrupção que
ameaça o erário.
A Constituição de 1988 resgata a
importância dos Tribunais de Contas ao
insculpir nos incisos do seu artigo 71 as
competências que balizam a atuação daqueles no fortalecimento da democracia,
da República e da federação. Nessa esteira
é essencial realçar que o reconhecimento
explícito de que a eficiência é um princípio
constitucional da Administração Pública
ocorreu somente em 1998, com a Emenda
Constitucional nº 19.
Importante demonstrar que o princípio da eficiência não pode ter uma inter-

“Pode-se inferir
que o prestígio dos
Tribunais de Contas, a
partir da Constituição
de 1988, é decorrente
da vontade da
sociedade brasileira”
“Faz-se necessário
enfrentar um desafio
absolutamente
fundamental: a
resistência à mudança
tecnológica”
pretação minimalista. O que se deseja do
gestor público é qualidade do gasto público, compromisso com resultados e consequentemente acasalamento indissolúvel
com efetividade e eficácia.
Schumpeter, em seu livro Die Theorie der Wirtschaftlichen Entwicklung, 1911,
destaca a ação fundamental do empreendedor como “aquele que é capaz de aproveitar as chances das mudanças tecnológicas e introduzir processos inovadores”.
Mais tarde, nos Estados Unidos, em sua
obra Capitalismo, Socialismo e Democracia,

Sebastião Helvécio é médico,
bacharel em Direito, doutor
em Saúde Coletiva pela Uerj,
especialista em Controle Externo
pela PUC-MG , conselheiro
vice-presidente do TCE-MG,
presidente do Instituto Rui
Barbosa - IRB

elabora o conceito que o consagra mundialmente: “destruição criativa”, onde as
inovações dos empresários são a força matriz do crescimento econômico sustentado
a logo prazo. Em síntese: “há a substituição
do velho pelo novo”. Parodiando Schumpeter, instituição saudável rompe o equilíbrio através da inovação.
Para tanto, faz-se necessário enfrentar
um desafio absolutamente fundamental: a
resistência à mudança tecnológica. O ludismo − praticado pela primeira vez na Revolução Industrial, com episódio de John
Kay em 1753, renovado em 1764, quando
os ludistas incendiaram a casa de James
Hargreaves, o inventor da máquina de fiar
hidráulica − ainda está presente no sec.
XXI, quando vozes se pronunciam contra
o uso massivo de tecnologia de informação, sistemas de fiscalização integrada, unidades de inteligência e controle. A resposta
é implementar as diretrizes contidas nos
itens 17, 18, 19, 20, 26 da Declaração de
Vitória, com ênfase na InfoContas – Rede
Nacional de Informações Estratégicas.
Pode-se inferir que o prestígio dos
Tribunais de Contas, a partir da Constituição de 1988, é decorrente da vontade da
sociedade brasileira, expressa nos comandos do constituinte originário. Portanto,
a atividade controle externo é principio
constitucional e zelar para seu fiel exercício
é compromisso dos que exercem esta nobre
e destacada missão.
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O IDEÁRIO
SCHUMPETERIANO
E OS TRIBUNAIS DE
CONTAS NO BRASIL
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A nova agenda da ECG, iniciada
com a chegada de 2014, renova, motiva
e cria desafios diários para a equipe da
Escola. Entre as novidades destacamos
a programação do projeto TCE EscolaItinerante, com cursos inéditos e
formato mais inclusivo e acessível
aos servidores e jurisdicionados.
E mais: a ECG já se prepara para
oferecer cursos à distância. A implantação
da EAD vai potencializar a disseminação
de conhecimentos entre servidores do
TCE-RJ e dos órgãos jurisdicionados,
o que fortalecerá as atividades de
capacitação. Além disto, vamos atender
à demanda de servidores que não podem
frequentar os cursos regulares.
O ano letivo de 2014 traz novo marco
ao Projeto Incluir. É hora de consolidar
e ampliar a discussão sobre a inclusão,
considerando todos os esforços no sentido
de garantir a efetiva participação do cidadão
em qualquer área da vida social.
Já no primeiro trimestre realizamos
o curso ‘Encontro TCE/ Imprensa’ e o
seminário ‘O Papel dos Tribunais de Contas
no Processo Eleitoral’. O contato com os
jornalistas dos mais importantes veículos de
comunicação com o TCE-RJ aproximou a
Corte de Contas dos profissionais.
E o seminário, que contou com as
participações do ministro Benjamin Zymler,
do Tribunal de Contas da União (TCU), do
ministro aposentado do Supremo Tribunal
Federal (STF) Carlos Ayres Britto, e do
presidente da OAB-RJ, Felipe Santa Cruz,
debateu o fortalecimento dos Tribunais no
processo eleitoral.

Tecnologia na educação

Os equipamentos e o programa
que darão suporte aos cursos à distância da ECG já estão instalados no
setor de Informática do TCE-RJ. O
primeiro curso virtual a ser transmitido pela Escola via internet abordará
o tema ‘Sistema de registro de preços’.
As aulas devem começar ainda no primeiro semestre e poderão ser acessadas pelos servidores dos municípios
fiscalizados pelo TCE-RJ ou mesmo
do próprio Tribunal, desde que inscritos e aceitos dentro do número de
vagas oferecido. Uma das prioridades
da ECG, o ensino à distância recebe
atenção multidisciplinar.
De acordo com o diretor-geral da
DGI, Fabio Motta Scisinio Dias, os
pacotes de cursos à distância ficarão
hospedados na sede do TCE-RJ, no
setor de Informática. “As aulas podem

ser apresentadas por meio de vídeo,
áudio ou power point. Aqui, na Informática, vamos prover os recursos para
que o sistema funcione. Temos condições de atender a um número grande
de acessos, muito maior do que o número de inscritos por turma, que deve
ficar entre 20 e 30 pessoas”.
Qualquer navegador (browser) poderá ser usado para acessar as aulas,
como Google Chrome, Internet Explore, Mozilla Firefox e Safari, por exemplo. E a infraestrutura necessária para
a montagem do curso virtual é composta por computador, conexão com a
internet e o programa que está sendo
adotado, que é o Moodle, um software
gratuito para ensino à distância. Outro
equipamento adquirido pelo TCE-RJ
é o de videoconferência, que permitirá
aulas e palestras em tempo real.

ESCOLA DE
CONTAS E
GESTÃO
DO TCE-RJ
No momento em que
estados e municípios debatem a criação de uma loteria para aumentar as receitas dos regimes próprios de
previdência social, a ECG
lança a edição 2014 do Prêmio Gama Filho com tema
relacionado à questão: ‘A
Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social’.
As inscrições terminam no

dia 15 de julho e podem
ser feitas por residente e
domiciliado em território
brasileiro de qualquer nacionalidade, com formação
superior. Os três primeiros
colocados receberão prêmios
de R$ 8 mil (1º lugar); R$
5 mil (2º) e R$ 3 mil (3º).
Mais detalhes: www.ecg.tce.
rj.gov.br ou pelo tels: (21)
2729-9544/9530.

Novidades acadêmicas

Alunos da pós-graduação da ECG vão contar com meio
mais rápido para acompanhar notas, presença e obter certificados de conclusão, entre outras informações. A Coordenadoria Acadêmica e a Diretoria-Geral de Informática (DGI)
estão desenvolvendo o módulo da Pós-Graduação no Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (Siga) – com acesso
através do portal do TCE-RJ. A informação é do responsável
pelo setor, Sergio Bahiense Colão, que adianta outro informe
importante: de 5 de junho a 5 de julho, a Escola estará com
inscrições abertas para bolsa de estudos para pós-graduação
lato sensu e stricto sensu.

Itinerante 2014

Com nova formatação e
calendário ampliado, o projeto TCE Escola-Itinerante
2014 começou mais cedo este
ano, em 3 de fevereiro, para
garantir a oferta dos cursos e
a inclusão de todos os municípios. A agenda dos cursos
também foi alterada. No lugar de cursos em datas sequenciais por região, a ECG,
a partir de agora, executa a

grade com intervalos mensais
em todas as cidades-sedes. A
alteração possibilita maior
participação dos servidores
em todos os módulos. Assim,
destaca o coordenador-geral
de Capacitação, João Paulo
Menezes Lourenço, servidores que não podem se afastar
do trabalho por muitos dias
conseguirão participar de um
número maior de módulos.

bate-papo
Leene Marques

Resultados práticos
na administração
Mestre em Recursos Humanos pela
Universidad Leon (México) e especialista em
gestão pela Fundação Getúlio Vargas, Leene
Marques representa a ECG em Barra do Piraí,
onde é coordenadora de Gestão Governamental
na Prefeitura. Lá, identifica, entre outras
tarefas, os cursos necessários aos servidores.
Para ela, a Escola Itinerante traz resultados
práticos para a administração pública.
Qual a importância do Projeto Escola Itinerante da
ECG e o seu impacto na capacitação dos servidores no
interior do estado?
O projeto é muito importante para o interior
por vários aspectos: amplia
a possibilidade de mais
servidores
participarem
dos cursos; reduz os custos; trabalha com contexto
local e regional, por exemplo. O maior impacto é
sentido de imediato quando os servidores retornam
ao ambiente de trabalho
trazendo o novo conhecimento e compartilhando
com os colegas. E, muitas
vezes, já implantando mudanças e corrigindo alguns
procedimentos.

Já participou de algum curso da ECG na sua região?
De que forma o curso contribuiu para o seu dia a dia
profissional?
Sim, participei. O curso
trouxe mais segurança e ampliou meu olhar sobre a gestão pública.
Quais são suas principais
responsabilidades como
representante municipal da
ECG em Barra do Piraí?
Considero divulgar os
cursos e estimular a participação dos servidores como
principais responsabilidades
do representante, que também responde pela atualização do cadastro dos servidores, além da aprovação das
inscrições nos cursos.
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ENTREVISTA VALDECIR PASCOAL
PRESIDENTE DA ATRICON

Compromisso com a defesa
dos Tribunais de Contas
Empossado no cargo de presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do
Brasil (Atricon) em 26 de março, o conselheiro Valdecir Fernandes Pascoal, que também
preside a Corte de Contas do Estado de Pernambuco, afirma, em entrevista à TCE-RJ NOTÍCIA,
que sua gestão será dedicada, entre outras prioridades, à consolidação do Sistema Tribunais
de Contas e à defesa do aperfeiçoamento institucional dos TCs.

TCE NOTÍCIA 78

Quais os principais planos para a Atricon
no biênio 2014/2015?
Na última gestão, construímos, de
forma democrática, um planejamento
estratégico para o período 2012/2017.
Nossa plataforma de campanha esteve
alinhada a esta estratégia e o nosso plano de gestão seguirá neste rumo. Nossos focos principais continuarão sendo
as ações que visem ao aperfeiçoamento
institucional dos Tribunais de Contas,
a consolidação do sistema ‘Tribunais de
Contas’, a defesa de nossas competências e prerrogativas constitucionais, o
debate sobre todos os temas relacionados ao controle externo e à gestão pública, as parcerias e o fortalecimento de
nossa imagem institucional.
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Que avaliação o senhor faz sobre o controle externo no Brasil e como a Atricon
pode contribuir para esta atividade?
Os Tribunais de Contas avançaram muito nas últimas duas décadas,
notadamente após a Constituição
de 1988 e a Lei de Responsabilidade
Fiscal. Outro marco importante foi o
Promoex (Programa de Modernização do Controle Externo), menos pelo
montante dos valores empregados,
mas, sobretudo, pelo que propiciou na

produção e no compartilhamento de
novos conhecimentos entre os Tribunais de Contas, conferindo-lhes mais
efetividade e atenuando as assimetrias
existentes entre as instituições. E não
há como dissociar essa evolução institucional dos Tribunais da atuação da
Atricon nos últimos 20 anos. A Atricon atuou em várias vertentes, mas
destaco o seu apoio estratégico ao Promoex, à defesa jurídica de nossas competências constitucionais e as iniciativas compartilhadas com a Abracom
(Associação Brasileira dos Tribunais
de Contas dos Municípios) e o Instituto Rui Barbosa e outras entidades, com
vistas a conferir mais uniformidade e
efetividade às nossas ações.

“

Os Tribunais de Contas
avançaram muito nas
últimas duas décadas,
notadamente após a
Constituição de
1988 e a Lei de
Responsabilidade Fiscal”

O Banco Mundial e o BID demonstram
interesse em apoiar ações para melhoria do controle externo. A Atricon pode
ajudar na obtenção de linhas de crédito
para os tribunais?
O diálogo com as duas entidades
vem de longe e procuraremos reforçá-lo. Trabalharemos em duas vertentes
relacionadas com as regras recomendadas pela Intosai, a Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores.
Muitos brasileiros desconhecem o trabalho dos Tribunais de Contas. Isso significa um distanciamento entre as instituições e a sociedade?
Costumo dizer que os Tribunais de
Contas são melhores do que aparentam,
embora tenhamos um bom caminho para
nos aperfeiçoar. A Atricon estimulará a
implantação de políticas e planos de comunicação por parte de cada Tribunal. E,
em 2013, no Congresso de Vitória (ES),
foi criada uma rede de comunicação para
estudar e propor uma política de comunicação de âmbito nacional, disseminando
boas práticas já existentes, especialmente
com o uso das mídias sociais. É preciso deixar claro para a sociedade o nosso
papel como guardião da República e da

“

O desperdício pode
resultar de ilegalidades
em atos de gestão e de
ineficiências na execução
das políticas públicas. Esse
é, de fato, um dos grandes
desafios da administração
pública brasileira”

na lei que se confundem com competências já consignadas para os TCs, que, em
regra, estão mais capacitados para a sua
efetivação. Para se fazer um juízo de valor, é melhor aguardar a regulamentação
pelo governo federal.

Acredita que a Lei Anticorrupção inibirá
ações incorretas de empresas junto à administração pública?
Numa visão preliminar, vejo como
positiva a Lei Anticorrupção, na medida em que todos sabemos que os desvios
dolosos de recursos públicos atingem
grandes proporções em nosso país, sendo
parcela importante dessas ações advindas
de empresas que contratam com o Poder
Público. No entanto, tratando-se de uma
lei que foi pouco debatida quando de sua
tramitação, ela nos traz algumas preocupações quanto à sua efetividade. Será que
os órgãos da administração e os sistemas
de Controle Interno, especialmente de
estados e municípios, estão estruturados
para o cumprimento da lei? Por outro
lado, nós que integramos os Tribunais de
Contas estamos preocupados com algumas regras de responsabilização contidas

O senhor acha que os estados e os municípios vão tomar a lei como referência para normas regionais?
A grande maioria dos estados e
municípios aguarda os parâmetros do
decreto federal para estabelecer suas
normas específicas, inclusive os gestores
dos Poderes Legislativo e Judiciário, Ministério Público e Tribunais de Contas.
Como os Tribunais de Contas podem
contribuir para reduzir o desperdício do
dinheiro público?
O desperdício pode resultar de ilegalidades em atos de gestão e de ineficiências
na execução das políticas públicas. Esse é,
de fato, um dos grandes desafios da administração pública brasileira. Ainda estamos
longe, especialmente nos pequenos municípios, de um grau de governança pública
adequado. Basta dizer que o planejamen-

O senhor é favorável à criação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas?
Sabemos que a criação do Conselho
não será a panaceia para todos os nossos problemas e desafios. No entanto,
estou certo de que a sua criação, tal qual
aconteceu com o Conselho Nacional de
Justiça, entre outros benefícios, ajudará
a diminuir as nossas assimetrias institucionais, na medida em que exigirá obrigatoriamente um padrão de atuação nacional para os Tribunais de Contas.
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democracia, e que essa missão está relacionada diretamente com a qualidade dos
serviços públicos prestados pelo Estado
ao cidadão, e à defesa da probidade, da
economicidade e da moralidade na aplicação dos recursos públicos.

to estratégico ainda não é uma realidade,
que os sistemas de controle interno ainda
não estão estruturados, que a transparência
ainda enfrenta obstáculos e que o quadro
de servidores, no mais das vezes, não está
capacitado para enfrentar esses desafios.
Por outro lado, não podemos esquecer que
a burocracia e a quantidade de regras muitas vezes contribuem para esse verdadeiro
nó na qualidade de nossa governança pública. Trata-se, com efeito, de um problema
de todos nós. Os Tribunais de Contas estão procurando atenuar essa realidade por
meio de capacitações oferecidas aos gestores públicos por suas Escolas de Contas,
mediadas com a contribuição do Instituto
Rui Barbosa. O próprio poder fiscalizador,
especialmente por meio do controle preventivo em editais de licitação, atua com
ações que combatem os desperdícios. Essas duas linhas de atuação dos Tribunais de
Contas — a pedagógica e a preventiva —
têm gerado ao País benefícios financeiros e
de eficiência.
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ESTÁGIO

Estudantes estão atuando em diferentes setores do TCE-RJ e alguns já pensam em seguir carreira pública após a experiência

Profissionais do futuro
TRIBUNAL RECEBE JOVENS UNIVERSITÁRIOS EM SEU PROGRAMA DE ESTÁGIO
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á menos de um ano os estudantes de Engenharia de
Produção Raphael Suarez e Caroline de Melo Silva,
de 22 anos, não pensavam em fazer carreira na administração pública. Mas a experiência que vêm adquirindo como
estagiários na Secretaria-Geral de Administração (SGA) do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ) está mudando a visão da
dupla de alunos do Cefet. É que, ao participar do Programa de
Estágio criado pelo Tribunal em 2013, eles estão descobrindo a
importância do serviço público.
“Está sendo uma experiência ótima para entender como o serviço público funciona”, atesta Caroline. “E como a gente está tendo
essa vivência, acho que facilita na hora de prestar concurso público”, completa Raphael. Para conquistar suas vagas, os universitários
passaram por seleção do Centro de Integração Empresa-Escola
(CIEE) – instituição escolhida, através de licitação, para realizar o
processo –, e entrevistas no Tribunal.
Desde a criação do Programa de Estágio mais de duas
dezenas de estagiários já foram contratados e a meta é chegar ao fim de 2014 com 35 participantes. De acordo com a
Secretaria-Geral de Administração, que coordena o programa,
o objetivo das contrações é oferecer ao estudante universitário

a oportunidade de ter experiência laboratorial no âmbito da
administração pública.
E antes mesmo dos selecionados serem direcionados para os setores onde serão alocados, eles recebem informações sobre o funcionamento, trabalho e papel do Tribunal de Contas, através de curso de
capacitação e adaptação da Escola de Contas e Gestão (ECG).
“Quando o estagiário ingressa no TCE-RJ ele passa por um
curso de formação, que oferece uma visão geral da Corte de Contas,
noções de administração pública e, claro, do trabalho desenvolvido na Casa. Quando seguem para suas áreas, recebem informações
específicas de cada uma”, explica Gecilda Esteves Silva, assessora
da Secretaria-Geral de Administração e responsável pelo programa.
Para Yana Azevedo, 25 anos, estudante de Arquitetura da
UFRJ, “estagiar no Tribunal de Contas traz uma consciência
maior do que está sendo feito com o dinheiro da população. A
gente aprende a ter um limite nos gastos”. Josemar Hugo Fortes,
estagiário da Diretoria-Geral de Informática (DGI), estudante de
Sistema de Informação, concorda com a colega e aposta no estágio
para fortalecer o currículo. “Hoje estou muito mais preparado para
o mercado do que antes. E também venho aprendendo sobre as
contas públicas”.

MOMENTO CULTURAL

Liberdade para
as mulheres
Foi um revival à altura dos
embalos da época de ouro da Disco
Music. Diante de um auditório
lotado e de um público animado, a
cantora e atriz Gottsha apresentou
o show ‘Discotheque’, no dia 26 de
março, abrindo a temporada musical
do Momento Cultural.
A própria Gottsha deu a senha
– “Quero ver todo mundo suando!” –
para a turma deixar os assentos
e sacudir o corpo ao som de clássicos
como Goodbye yellow brick road,
de Elton John, e Ben, de Michel
Jackson, Zodiacs, de Roberta
Kelly, e Dancing queen, do
Abba, entre outros.
Na plateia não faltaram fãs que
acompanham a carreira da cantora,
como o americano Stanley Wallace,
que mora no Brasil há 22 anos,
e o engenheiro Jorge Bharrum.
“Achei maravilhoso dançar na hora
do almoço. O TCE-RJ está de
parabéns”, elogiou Stanley.

Interativa, Regina fez diversas perguntas ao público e não se furtou a opinar sobre variados assuntos. “Ciúme faz
parte do amor?”, “É possível amar duas
pessoas ao mesmo tempo?”, “A exclusividade sexual é fundamental em uma relação?” “Como serão as relações amorosas
no futuro?” foram algumas das questões
abordadas pela psicanalista diante de
uma entusiasmada plateia.
O encontro fez parte de uma série de
eventos em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de
março, promovidos pela Associação dos
Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (Astcerj).

A psicanalista Regina Navarro Lins
participou da primeira Roda de Conversa do
ano. Ela falou de amor, de sexo e do tratamento
dispensado às mulheres ao longo dos séculos

TCE NOTÍCIA 78
74

Gottsha faz o
público dançar

A

psicanalista e escritora Regina
Navarro Lins abriu as atividades do Momento Cultural em
2014. Escritora e consultora do programa ‘Amor e Sexo’, da TV Globo, Regina
participou da Roda de Conversa realizada
na Semana da Mulher e falou sobre tema
‘Amor e sexo, o futuro que se anuncia’.
Firme em suas opiniões, a psicanalista
fez um resumo da situação das mulheres
na sociedade ao longo dos séculos. E não
poupou críticas aos que teimam em colocá-las em papel secundário. “Quem critica
o feminismo é porque não conhece a história da mulher”, disparou a escritora, que
faz pesquisas sobre sexualidade e amor.
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POR DENTRO DO TCE GRUPO DE COMBATE AO TABAGISMO

Apoio na hora de parar de fumar
F
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umantes que desejam largar
o vício contam, há sete anos,
com programa de tratamento da Coordenadoria de Serviços Médico-Assistenciais (CMA). Ao longo do
período, 70 pessoas passaram pelo setor
para se livrar do tabagismo. Atualmente,
quatro tentam abandonar o cigarro, e as
portas da coordenadoria seguem abertas
para quem deseja dar adeus ao fumo.
O programa usa o método das cartilhas do Instituto Nacional do Câncer
(Inca), do Ministério Saúde (MS), e da
Organização Mundial da Saúde (OMS),
e, claro, sessões terapêuticas.
A equipe do programa é enxuta – Elisabete Sabino é coordenadora do grupo
que conta com o médico Rogério Lacê,
a assistente social Edineuza Conti e os
psicólogos Leôncio Jacinto Lopes e Rejane Pereira Coelho –, mas dedicada à
causa. Para Leôncio, os encontros terapêuticos, realizados às quarta-feiras,
das 11h15 às 12h30,
são fundamentais.
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Programa da
Coordenadoria de Serviços
Médico-Assistenciais
ajuda servidores a largar
o cigarro. Mais de 70
tabagistas já passaram pelo
serviço – que segue padrões
do Inca, do Ministério da
Saúde e da OMS – nos
últimos sete anos

“O programa tem quatro sessões.
Digo que o mais importante é o grupo, a
conversa que acontece. Nós temos o grupo
de cessação semanal para deixar de fumar.
Há também o grupo quinzenal, da manutenção da abstinência para os que largaram o vício. E como existem pessoas também que pararam de fumar, mas tiveram
recaída, elas se enquadram no grupo recidivo, onde trabalhamos o motivo da volta
ao vício. Às vezes, juntamos os grupo de
manutenção e o recidivo”, explica.
Funcionário da Subsecretaria de Auditoria e Controle da Gestão e da Receita (SSR), Marco Antônio Fernandes

Costa foi um dos primeiros voluntários do
programa e atesta a sua importância. “Eu
não fazia atividade física antes, mas hoje
em dia faço hidroginástica e participo até
de corridas. Quem fuma não tem resistência. O mais legal disso é saber administrar,
mas é uma coisa que você pode perder a
qualquer momento e por isso tem que ficar em alerta”, adverte.
Já o funcionário aposentado do setor
Serviço de Patrimônio (SEP) Antônio
Barbosa da Silva, que fumou por 45 anos e
largou o vício há dois anos com a ajuda do
programa, ressalta que dar adeus ao tabaco
exige determinação e força de vontade. “É
muito difícil largar o vício, mas a atividade
física ajuda bastante. Tenho quase certeza
que vou vencer, mas é uma luta diária e
com o cigarro você não pode bobear. Eu
não acreditava que fosse parar, mas foi a
melhor coisa que aconteceu na minha
vida”, conta.
Em 2011 foi sancionada no País lei
que proíbe fumar em local fechado, privado ou público, entre outras restrições. Para
a psicóloga Rejane Pereira Coelho, deu-se um passo importante na luta contra
tabagismo. “A proibição protege a pessoa
que está tentando parar de fumar, pois evita que ela veja outra pessoa fumando no
mesmo local, atitude que desperta vontade
de retomar o vício”.

POR FORA DO TCE | COPA 2014 NA SAARA

Fotos: Jorge Campos e Rosangela Tozzi
Maior centro de comércio popular o Rio de Janeiro, a Saara entrou no clima da Copa
do Mundo, a segunda realizada no Brasil. Nas ruas da região, situada no coração
histórico do Centro da Cidade, as cores verde e amarelo predominam nas
fachadas das mais de 500 lojas, onde milhares de artigos acenam com um
convite irresistível para entrar na torcida pela Seleção. Da bola ao boné,
corneta, bandeira, cartolas, apitos, bandeirinhas... A hora é de festa e de
torcer pelo hexacampeonato do Brasil.

Auditores vão
percorrer 91
municípios
para
identificar
problemas
na área e
determinar
correções

