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Informativo do Tribunal 
de Contas do Estado do 
Rio de Janeiro

Presidente do TCE-RJ defende manutenção da LRF
semiNário

O presidente Jonas Lopes de Carvalho Junior defendeu a manutenção da Lei 
de Responsabilidade Fiscal em seminário sobre os 15 anos da lei, promovido pelo 
Ministério Público do Rio de Janeiro em 5 de maio. “Sou radicalmente contra a 
flexibilização da LRF, primeiramente, como cidadão, e também como presidente de 
um órgão de controle de finanças públicas”, destacou. Em sua opinião, os órgãos de 
controle precisam estar firmes diante das tentativas de mudanças, para evitar a volta 
das irresponsabilidades fiscais.

TCE-ES busca experiência do TCE-RJ

Vagas para auditor substituto atraem 716 candidatos

know-how

CoNCurso públiCo

Com uma disputa de 238,7 
candidatos para uma vaga, foi 
realizada, no dia 28 de junho, sob 
a coordenação da Fundação Getúlio 
Vargas, a prova objetiva do concurso 
para auditor substituto do TCE-RJ. 
Foram confirmadas 716 inscrições 
para as três vagas oferecidas.  Entre 
as atribuições do cargo está a de 

substituir os conselheiros do  
TCE-RJ em seus impedimentos e 
ausências. O auditor substituto  
deverá ainda exercer, no caso de 
vacância, as funções do cargo de 
conselheiro e auxiliar o presidente no 
exercício de suas atribuições, quando 
requisitado. A remuneração inicial é 
de R$ 28.947,54. 

Auditores do 
Tribunal de Contas do 
Espírito Santo (TCE-ES) 
conheceram, no dia 21 
de maio, a metodologia 
utilizada pelo TCE-RJ nas 
auditorias dos Regimes 
Próprios de Previdência 
Social (RPPS) nos 
municípios do Estado do 
Rio de Janeiro, realizadas 
em 2013.  A visita técnica contou com três auditores capixabas, recebidos pelo 
secretário-geral de Controle Externo, Carlos Roberto de Freitas Leal, e pela equipe 
que participou da fiscalização. Os auditores do TCE-ES conheceram o trabalho 
dos técnicos fluminenses através da ‘Vitrine de Auditorias’ do site do TCE-RJ e 
buscaram a troca de experiências.
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editorial

Sobre metas  
e mudanças

JoNas lopes de Carvalho JuNior
PRESidEnTE do TCE-RJ

A dinâmica do cotidiano muitas vezes nos afasta da 
percepção do tempo, mas aí está o calendário a nos lembrar que 
metade de 2015 já se foi, deixando o aviso silencioso de que 
é preciso seguir em frente com nossos projetos e metas. Não é 
possível ficar parado, especialmente quando se tratam das redes 
de saúde pública e conveniada do Rio. Doentes não podem – e 
nem devem – esperar meses, até anos, para serem atendidos. 
Por essa razão, os órgãos de controle do estado, do município 
do Rio e da União se uniram em pacto inédito pela saúde, o 
PRA Saúde, com o objetivo de reduzir os prazos para realização 
de exames, consultas e internações, entre outros procedimentos 
reclamados pela população em nosso estado.

O pioneirismo da ação demonstra, antes mesmo de seus 
resultados práticos, a importância cada vez maior que o TCE-RJ 
e os demais integrantes da Rede de Controle da Gestão Pública 
do Estado vêm dando aos cidadãos do Rio de Janeiro, que 
concentra redes de atendimento gigantescas nas três esferas de 
poder, mas também problemas da mesma ordem de grandeza. 
Não temos receita mágica, mas nosso trabalho e contribuição 
visam a ajudar o Poder Executivo a reduzir os males detectados 
no Sistema Único de Saúde (SUS).

Uma das metas do PRA Saúde é a criação de um banco de 
dados com informações sobre hospitais, médicos, leitos, centros 
cirúrgicos, UTIs e equipamentos disponíveis nas redes federal, 
estadual e municipais. As informações, já em apuração, são 
fundamentais para a criação de um sistema de regulação do acesso 
aos serviços públicos de saúde em todo o estado. Essa integração 
das redes é fundamental ao SUS, como reconhece a médica Lígia 
Bahia, professora da UFRJ, em entrevista nesta edição.

Nosso compromisso com a sociedade é também reafirmado 
através da análise das Contas de Gestão do Governo de 2014. 
Emitimos parecer favorável, após apurada verificação técnica e 
legal, mas também fizemos vários alertas ao governo. Tanto em 

relação à fragilidade das finanças do estado, em cenário delicado 
no plano nacional, como em relação à qualidade dos gastos 
obrigatórios em Saúde e Educação. Não basta apenas atender à 
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), é preciso aplicar bem os 
recursos. E estamos afirmando isso aos gestores públicos.

Queremos contribuir para um estado e municípios 
fortalecidos. Assim aconteceu com as inspeções realizadas 
na área fiscal de 90 prefeituras. O resultado, divulgado neste 
primeiro semestre, demonstrou que a maior parte das cidades 
tem fiscalização falha no controle do Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza (ISS), o que impede uma arrecadação da 
ordem de R$ 300 milhões.

Os seis primeiros meses de 2015 também foram marcados 
pela renovação de nosso Conselho Deliberativo, com a chegada 
do conselheiro Domingos Brazão e da conselheira Marianna 
Willeman – a primeira mulher a ocupar o cargo desde a 
redemocratização. Indicado pela Assembleia Legislativa, o 
ex-deputado Domingos Brazão ocupa a vaga deixada pela 
aposentadoria do conselheiro Aluisio Gama de Sousa. Já 
Marianna, ex-procuradora do Ministério Público Especial, 
ascendeu ao cargo em vaga que pertenceu ao saudoso 
conselheiro Julio Lambertson Rabello. Grande quadro do 
Tribunal, o querido companheiro fica na história desta Casa e 
em nossa memória.

Seguimos rumo ao segundo semestre em busca de nossas 
metas.  E uma delas é dar cada vez mais qualidade ao TCE-RJ. 
Aderimos ao Marco de Medição de Desempenho (MMD-TC) 
do Projeto Qualidade e Agilidade dos TCs, coordenado pela 
Atricon. Também nos candidatamos a receber investimentos 
do Fundo Global para o Meio Ambiente, através de projeto 
coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, para a redução 
das emissões de gases de efeito estufa.

Ao trabalho e boa leitura!
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ão quero morrer à espera de 
um transplante. Não quero essa 
história para mim.” O desaba-

fo é de Paulo Sérgio da Silva Barbosa, téc-
nico em segurança do trabalho aposentado 
que, desde dezembro de 2009, faz sessões 
de diálise para cuidar de doença renal crô-
nica. Além de lidar com o desgaste físico e 
os efeitos colaterais do tratamento, Paulo 
Sérgio precisou superar a morosidade do 
Sistema Único de Saúde (SUS) para con-
quistar uma vaga na fila de transplantes da 
Secretaria estadual de Saúde. 

Entre idas e vindas a hospitais públi-
cos, foram quatro anos tentando agendar 
consultas com nefrologistas. “Só consegui 
um lugar na fila de transplantes no ano pas-
sado. Por conta da demora, tive que refazer 
boa parte dos exames porque perderam a 
validade”, lembra. 

Casos como o de Paulo Sérgio ilus-
tram a dura caminhada de muitos pacientes 
que lutam contra o tempo para marcar con-
sultas e exames. Com o objetivo de mudar 
essa realidade e agilizar o atendimento pelo 

SUS, foi lançado no mês de abril o Pacto 
pela Regulação do Acesso aos Serviços de 
Saúde (PRA Saúde), uma iniciativa pio-
neira, compartilhada por órgãos de fiscali-
zação federais, estaduais e municipais que 
integram a Rede de Controle da Gestão 
Pública do Estado do Rio de Janeiro. 

O PRA Saúde reunirá, em um único 
banco de dados, informações sobre hospi-
tais, médicos, leitos, centros cirúrgicos, UTIs 
e equipamentos disponíveis nas redes de 
saúde federal, estadual e municipais. A partir 
desse trabalho, será criado um sistema único 

de regulação do acesso aos serviços públicos 
de saúde localizados em todo o estado. 

A inexistência do sistema único de re-
gulação faz com que, por conta de falhas na 
comunicação entre as centrais municipais, 
um leito disponível num município deixe 
de ser ocupado por um paciente de cida-
de vizinha, que vem a falecer por falta de 
atendimento. “Queremos ajudar o Poder 
Executivo a reduzir as longas filas de es-
pera para exames, consultas e internações. 
Reunindo essas informações, o cidadão 
poderá saber rapidamente em qual hospital 
há vaga disponível”, explica o presidente do 
TCE-RJ, Jonas Lopes de Carvalho Junior.

Em ação que começou no primeiro 
semestre, os órgãos de controle, entre eles 
o TCE-RJ, estão dimensionando a oferta 
real de serviços públicos de saúde disponí-
veis nas redes dos três níveis de governo. De 
acordo com as dados do Cadastro Nacional 
dos Estabelecimentos de Saúde (CNES) 
do Ministério da Saúde, há no estado 157 
hospitais (96 municipais, 38 estaduais e 23 
federais), com um total de 26.161 leitos. 

Capa

Órgãos dE fiscalização E controlE do Estado, do município do rio E da 
união sE Juntam Em Esforço para mElhorar o acEsso da população do 
rio dE JanEiro a sErviços dE saúdE nas rEdEs pública E convEniada

pacto contra 
as filas no SUS

“Queremos ajudar 
o Poder Executivo 
a reduzir as longas 
filas de espera para 
exames, consultas  
e internações” 
Jonas Lopes de CarvaLho Junior

presidente do tCe-rJ
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Falta de diálogo prejudica atendimento 
Desde quando foi lançado, em 7 de 

abril deste ano, o PRA Saúde arregimen-
tou apoios de representantes do Poder 
Executivo e da classe médica. Para o escri-
tor e médico oncologista Drauzio Varella, 
trata-se de uma ação importante. “Pre-
cisamos enfrentar o enorme desperdício 
que existe hoje e organizar de forma mais 
racional essas despesas. Se gasta mais do 
que devia em determinadas áreas e falta 
dinheiro em outras”, declarou.

O governador do Rio de Janeiro, Luiz 
Fernando Pezão, também elogiou a iniciativa. 
“Esse pacto é, sem dúvida, o melhor presente 
que os órgãos de controle poderiam dar para 
a Saúde, uma das áreas mais difíceis de se 
administrar”, afirmou Pezão, no auditório do 
TCE-RJ, durante o lançamento do pacto. 

Para o secretário estadual de Saúde do 
Rio de Janeiro, Felipe Peixoto, a união en-
tre órgãos de controle vai contribuir para 
melhorar o acesso à saúde no estado: “O 
cidadão, quando chega para ser atendido na 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA), 
não quer saber se ela é federal, estadual ou 
municipal. Ele só quer ser bem atendido. 
Queremos uma saúde pública de qualidade 
e estamos de portas abertas para os órgãos 
de controle”.

Na avaliação do presidente do Tri-
bunal de Contas do Município do Rio 
de Janeiro (TCMRJ), Thiers Montebello, 
representante de um dos órgãos que inte-
gram o PRA Saúde, quanto maior for a 
interação entre o Poder Executivo e os ór-
gãos de controle, melhor será a qualidade 
da gestão pública. 

Na visão do chefe da Controladoria-
-Regional da União no Estado do Rio 
de Janeiro, Fabio Valle Valgas da Silva, o 
esforço conjunto vai demandar uma mu-
dança de cultura na governança pública. 
Mesma opinião tem o ministro Benja-
min Zymler, do Tribunal de Contas da 
União (TCU): “Os órgãos públicos pre-
cisam conversar mais entre si e atuar em 
conjunto para melhorar a gestão pública 
no Brasil”.

Coordenadora de auditoria da Audi-
toria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, 
órgão vinculado à Secretaria de Estado 
da Fazenda, Izabel Pimenta acredita que 
a regulação do acesso à saúde deverá ser 
promovida por meio de uma comunicação 
mais eficiente entre os gestores de saúde 
das três esferas de governo.

“Precisamos enfrentar 
o enorme desperdício 
que existe hoje e 
organizar de forma 
mais racional essas 
despesas” 
drauzio vareLLa

MédiCo

“Esse pacto é o melhor 
presente que os órgãos 
de controle poderiam 
dar para a Saúde, área 
das mais difíceis de  
se administrar” 
Luiz Fernando pezão

Governador

“Os órgãos públicos 
precisam conversar 
mais entre si e atuar 
em conjunto  
para melhorar a  
gestão pública” 
BenJaMin zyMLer

Ministro do tCu
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A angústia e a agonia dos pacientes que recorrem à Justiça por 
não conseguirem atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) 
são acompanhadas de perto por defensores públicos, os profissionais 
encarregados de prestar assistência jurídica gratuita a brasileiros com 
menos recursos. “Diariamente, vivenciamos o drama das pessoas que 
precisam recorrer à Justiça para ter seus direitos garantidos. A falta de 
um acesso mais democrático à saúde tem aumentado o processo de 
judicialização da saúde”, garante o defensor público-geral do Estado, 
André Luiz Machado de Castro.

Mesma opinião tem Thaísa Guerreiro de Souza, defensora públi-
ca do Estado do Rio de Janeiro. Ela acredita que a falta de integração 
entre as centrais reguladoras municipais agrava o fenômeno da judi-
cialização da saúde. “O paciente seria transferido de forma rápida e 
eficiente se houvesse melhor comunicação entre as centrais”, afirma. 
Durante entrevista ao programa TCE-RJ Notícia, na TV Alerj, em 

abril, Thaísa revelou um número preocupante: “O índice de óbitos de 
pessoas que recorrem a plantões judiciários no Estado do Rio de Janei-
ro, mas não conseguem atendimento pelo SUS, chega a três por noite”. 

Para a defensora pública federal Suzana de Queiroz Alves, o 
mapeamento da oferta e da demanda de saúde no Rio de Janeiro, 
proposta pelo Pacto pela Saúde, vai assegurar maior publicidade aos 
usuários quanto aos serviços a que têm direito: “As ações vão garantir 
maior transparência no serviço público de saúde e o melhor funciona-
mento do fluxo de atendimento, de forma a permitir a melhor gestão 
dos serviços disponíveis e a melhor alocação dos recursos públicos”.

Justiça vira remédio para 
garantir socorro

‘O acesso à saúde pública é o direito mais violado no País’

Capa

Como surgiu a ideia da cria-
ção do PRA Saúde?

Surgiu durante as reuniões 
regulares da Rede de Con-
trole da Gestão Pública que 
fazemos há mais de seis anos 
no Rio de Janeiro. Nesses en-
contros, já vínhamos, há algum 
tempo, discutindo propostas 
para diferentes áreas, mas nos 
ressentíamos de alguma ação 
conjunta de impacto na área 
da saúde. Então, a partir desse 
esforço, surgiu a ideia de fazer 
uma ação conjunta voltada es-
pecificamente para a regulação 
do acesso aos serviços de saúde. 

Por que começar pela regula-
ção do acesso à saúde?

Porque é mais rapida-
mente sentida pelo usuário 
que necessita do serviço de 
saúde. A melhora na regulação 
do acesso à saúde trará resulta-
dos imediatos aos pacientes do 
SUS. Às vezes, não é possível 
saber se uma pessoa morreu 
por falta de atendimento, mas 

basta que seja um de nós na 
fila do SUS para ter a certeza 
da importância de um atendi-
mento rápido.

Quais os benefícios esperados?
Queremos ajudar o Poder 

Executivo a acabar com as lon-
gas filas nos hospitais e postos 
de saúde. O acesso à saúde pú-
blica é o direito mais violado no 
País. Comparável a essa viola-
ção, somente a nossa motivação 
para corrigir esse problema.

O primeiro passo já foi dado? 
Sim, estamos pedindo 

às prefeituras, ao governo 
do estado e até ao governo 
federal que nos informem 
a real oferta de serviços de 
saúde. Essas informações 
vão alimentar um banco de 
dados de onde será possível 
visualizar os serviços dispo-
níveis e encontrar a unida-
de de saúde mais próxima e 
adequada para o atendimen-
to dos pacientes. 

As prefeituras controlam to-
dos os serviços oferecidos? 

O município até sabe a 
quantidade de profissionais 
que possui, porque paga 
mensalmente, mas não tem 
o controle da agenda dos 
médicos e dos equipamen-
tos quebrados ou em fun-
cionamento. A oferta real 
de serviços de saúde é dife-
rente da simples contagem 
dos equipamentos. 

A regulação no Rio encon-
tra-se em estágio avançado? 

Em 2015, o Tribunal 
vai verificar como está o 
funcionamento das centrais 
de regulação dos municí-
pios fluminenses. Mas já 
sabemos, de antemão, com 
base nas informações en-
viadas pelas próprias pre-
feituras, que nenhum dos 
91 municípios fiscalizados 
pelo TCE regula 100% dos 
serviços de saúde disponí-
veis para os cidadãos. 

Carlos roberto de Freitas leal | SECRETáRio-GERaL dE ConTRoLE ExTERno
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A luta de Paulo Sérgio da Silva Barbosa 
pela vida não difere muito da batalha travada 
pela faxineira Ivete Silva dos Santos, 63 anos, 
por atendimento na rede de saúde pública. 
Assim como o técnico de segurança do tra-
balho aposentado, ela também precisou en-
frentar a morosidade do SUS. E para se curar 
de um câncer no útero venceu uma outra di-
ficuldade: 533 quilômetros de distância. Sua 
corrida pela sobrevivência foi de Saracuruna, 
localidade simples de Duque de Caxias, na 
Baixada Fluminense, até Vitória, no Espírito 
Santo, onde conseguiu ser operada, em junho 
de 2013, no Hospital Santa Rita de Cássia.

O drama da faxineira começou em 
fins de 2012, quando recebeu, em pos-
to municipal de saúde da localidade 
onde vive, após três meses de espera, 
o resultado de preventivo que apon-
tava neoplasia com indicativo de 
biópsia. Foi então encaminhada a 
outro centro municipal de saúde, mas 
não conseguiu ser atendida por 
erro no encaminhamento. 

“Voltei ao posto de origem e, depois de 
algumas tentativas, um médico me deu o pa-
pel certo. O pedido foi feito, mas demorou 
muito tempo até que recebi um telefonema 
me avisando para ir ao Hospital da Mulher. 
Fui no dia certo pensando que ia fazer a bi-
ópsia, mas marcaram o exame para um mês 
à frente. Já tinham se passado uns quatro 
meses da descoberta e nada. Minha nora 
viu minha agonia e me levou para o hos-
pital onde ela se tratava no Espírito Santo. 
Lá operei antes da data marcada para fazer 
a biópsia aqui no Rio”, conta a faxineira, que 
continua com atendimento na unidade.  

Já Paulo Sérgio da Silva Barbosa se-
gue, aos 34 anos, à espera de um 

dia encontrar sua cura. Três vezes por 
semana ele gasta quatro horas de seu 
dia em sessões de diálise no serviço de 
nefrologia do Hospital São Francisco 
de Assis, na Tijuca. A doença renal foi 
diagnosticada em dezembro de 2009 
após uma internação por crise de hiper-
tensão na Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) de Irajá. 

“Percorri corredores de hospitais à 
procura de nefrologistas. Só no Hos-
pital Geral de Bonsucesso fui dezenas 
de vezes, entre 2010 e 2013, mas nunca 
conseguia atendimento. Ou os médicos 
estavam doentes ou haviam se apo-
sentado”, revela Paulo, voluntário da 

Associação de Doentes Renais e 
Transplantados do Estado do 
Rio de Janeiro. “Quanto mais 
o tempo passa, mais chance 
o paciente, à espera de um 
transplante de rim, tem de 

contrair problemas cardíacos e 
pulmonares”, alerta. 

Luta contra o tempo e a distância pela sobrevivência 

A Rede de Controle da Gestão Pública criou 
uma página eletrônica para coletar os dados 
de todas as unidades de saúde em operação no 
Estado do Rio de Janeiro. Ela será alimentada 
por representantes das secretarias de Saúde, 
que terão senhas de acesso para informar a 
capacidade total de atendimentos por mês e 
todos os serviços e procedimentos ofertados à 
população. Quando for disponibilizado na 
web, o site também permitirá a qualquer 
cidadão verificar, por meio de relatórios 
gerenciais, a quantidade de leitos existentes em 
um determinado hospital credenciado junto ao 
SUS, seja ele municipal, estadual ou federal. 

Paulo Sérgio está 
há quatro anos à 

espera de transplante, 
enquanto Ivete 

precisou ir ao Espírito 
Santo para ser operada
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Médica, professora da UFRJ e conselheira da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), Lígia Bahia é 
entusiasta da saúde pública. As mazelas que volta e meia expõem os problemas da área no Rio de Janeiro não lhe 
tiram o fôlego da luta e da crítica por dias melhores. Para a pesquisadora, o pacto firmado pela Rede de Controle da 
Gestão Pública no Estado, o PRA Saúde, é uma iniciativa “bem-vinda” no cenário em que os serviços, a pesquisa e 
o ensino no setor estão se deteriorando por falta de planejamento, investimento e vontade política decorrentes da 
desunião entre as redes municipal, estadual e federal, como aponta em entrevista à TCE-RJ NOTíCIA.

‘Não é possível 
retroceder na saúde’

Qual a sua opinião sobre o pacto firmado 
pela Rede de Controle da Gestão Pública 
no Estado para melhorar a gestão da saú-
de no Rio de Janeiro? 

Acho a iniciativa muito boa. Tenho 
acompanhado algumas ações do Tribunal 
de Contas e o pacto é bem-vindo.  Temos 
que aproveitar essa entrada do TCE-RJ 
no assunto. O Tribunal está com uma 
agenda mais positiva, menos punitiva. E 
isso é muito importante. Os municípios, o 
estado e a União precisam se unir. E isso 
não acontece.

Por quê?
 Por conta dos interesses político-

-partidários, por exemplo, e também 
porque não temos uma legislação que 
favoreça as relações federativas. Como 
criar uma região de saúde sem que os 
interesses imediatistas sejam feridos? 
Penso que a entrada dos tribunais e dos 
demais órgãos de controle com essa ação 
é muito importante. Inclusive no caso do 
levantamento, do inventário de recursos, 
pois existe desperdício. 

O diálogo entre as redes vai beneficiar o 
paciente que está na ponta do sistema?

A população já faz isso sozinha. Ela 
busca isso. Então, o esforço enorme que 

a população faz, de sair de um municí-
pio para outro, pegar ônibus, em busca 
de um serviço de saúde, de atendimento, 
pode ser muito facilitado se houver, de 
verdade, esse trabalho pela articulação 
entre os municípios, o estado e a União. 
Acho que o TCE-RJ está entrando 
numa agenda muito importante e nós 
temos total interesse em participar, em 
ajudar.  Os tribunais, aliás, têm realizado 
outras ações que considero da maior im-
portância, como a fiscalização de empre-
sas privadas que atuam na saúde. E estão 
encontrando inúmeras irregularidades.

Como a senhora avalia a saúde pública 
hoje no Rio de Janeiro?

A saúde pública no Rio de Janeiro 
faz sístoles e diástoles. Agora, por exem-
plo, nós avançamos um pouco na cober-
tura da Atenção Básica, mas em compen-
sação os hospitais foram para o beleléu. 
É como se fosse um joguinho de montar, 
monta uma pecinha e cai a outra. Então, 
temos uma saúde no Rio de Janeiro que 
não corresponde ao que nós poderíamos 
ter. Tínhamos uma tradição de excelente 
padrão de atendimento no Rio e por que 
perdemos isso? É uma pergunta que tem 
que ser feita e uma questão que precisa 
ser fiscalizada. Não é possível retroceder 

na saúde. É muito cruel esse retrocesso. 
Ter quatro hospitais universitários gran-
des que não funcionam, isso tem que ser 
cobrado. Isso é muito ruim. Como vamos 
formar bem? Como ter qualidade? Isso 
compromete em pelo menos 30 anos a 
qualidade da saúde.

Quais são os principais problemas? 
O principal problema é o dos hos-

pitais universitários. O Rio concentra 
uma área grande de ciência e tecnolo-
gia. Acho que a saúde deixou de par-
ticipar dessa área porque os hospitais 
universitários não funcionam.  Como 
são hospitais federais, não são prioritá-
rios para o governo, para os municípios 
e nem para o MEC. Então, ficaram 
numa espécie de limbo.  Mas acho que 
essa é a prioridade zero até porque as 
unidades são formadoras, são emisso-
ras de valores simbólicos. A segunda 
prioridade, eu diria, é a da desprivati-
zação. Nós temos essa tradição pública 
e hoje a gente tem um processo interno 
de privatização. 

As redes federal, estadual e municipal na 
capital fluminense funcionam de forma 
igual ou uma é melhor do que a outra?

Sempre houve serviços melhores 

lígia bahia
ConSELhEiRa da abRaSCo
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no município, no estado e em unidades 
federais. Percebo que isso continua, o 
problema é que alguns ficaram piores. 
Não é que tudo tenha ido para trás, o 
problema é que não há um ir para fren-
te juntos. Para ir para frente se sucateia 
um conjunto de importantes serviços. 
Isso o Rio tem realizado. O Rio não 
tem sido capaz de cuidar de uma ma-
neira mais articulada do sistema de saú-
de. Ora se prioriza a Atenção Básica, 
ora se prioriza o Instituto do Cérebro, 
ora se prioriza outra coisa que vai vi-
rar marca de campanha, marketing, mas 
não se fala do SUS. 

O SUS ainda é um sistema bom para  
o Brasil?

Não tenho dúvida. Os dirigen-

tes públicos deveriam ser atendidos 
no SUS. Quem é eleito, quem diz que 
o SUS é bom, deveria ser atendido no 
SUS. Não é mais possível esse certo es-
telionato nas plataformas eleitorais. Os 
candidatos dizem que está tudo bem e 
quando chega na hora do seu próprio 
atendimento eles não são atendidos no 
SUS.  Secretário de Saúde, governador, 
prefeito, toda a classe política deveria 
ser atendida no SUS. 

Pacientes estão recorrendo à Justiça para 
obter atendimento ou remédios. É um 
sintoma de sistema doente? 

A judicialização da saúde é uma 
anomalia porque se tudo funcionasse 
bem não haveria isso. É um sintoma, 
tem que ser tratado. O que está judicia-

lizado? Primeiro, cobertura de planos 
de saúde, e segundo, cobertura do SUS. 
No caso de medicamentos, isso muitas 
vezes ocorre de maneira perversa, pois 
alguns medicamentos sequer foram 
aprovados pela Anvisa e temos que pa-
gar sem ter a efetividade comprovada. 
A indústria farmacêutica se vale desse 
mecanismo para empurrar goela abaixo 
do SUS um conjunto de gastos que não 
deveria ocorrer.  

Isso tende a terminar ou a crescer?
Há mais de 20 anos está assim. O 

número de ações judiciais não muda. Ou 
seja, a judicialização se tornou uma porta 
de acesso para os serviços de saúde, in-
felizmente. 

As Unidades de Pronto Atendimento 
(UPAs) são importantes?

Não. Nós avisamos que ia dar errado 
e deu errado. As UPAs hoje são um pro-
blema, porque elas retêm os pacientes. O 
paciente não consegue encontrar vaga 
em hospital e morre na UPA. 

O que falta para melhorar a saúde? 
Falta planejamento. Falta saber quan-

to precisa, quem vai investir, onde direcio-
nar os investimentos, pensar o futuro.

o rio não tem sido 
capaz de cuidar de uma 
maneira mais articulada 
do sistema de saúde”

os dirigentes públicos 
deveriam ser atendidos 
no sus. quem é eleito, 
quem diz que o sus 
é bom, deveria ser 
atendido no sus”

“
“
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gestão 2014

tribunal aprova contas dE govErno, alErta sobrE fragilidadE nas finanças 
do Estado E pEdE quE invEstimEntos não sE limitEm aos tEtos da lrf 

om alertas para que o governo 
intensifique seus esforços no 
planejamento da Adminis-

tração Pública e na qualidade dos gastos, 
o Tribunal de Contas do Estado do Rio 
de Janeiro (TCE-RJ) aprovou, por una-
nimidade, em 29 de maio, parecer prévio 
favorável às Contas de Gestão do ex-go-
vernador Sérgio Cabral e do governador 
Luiz Fernando Pezão referentes ao ano de 
2014, relatadas pelo conselheiro Aloysio 
Neves, vice-presidente do Tribunal. 

Entre as ressalvas, determinações e re-
comendação ao governo que integram o pa-
recer destacada-se a preocupação da Corte 
de Contas em relação aos repasses de recur-
sos, de diferentes fontes, a menor, aos mu-
nicípios; com a realização de despesas com 
saúde não compatíveis com o conceito de 
ações e serviços públicos de saúde; e a ob-

tenção de receitas adicionais através de an-
tecipação de fluxo de caixa e/ou de ingressos 
financeiros por meio da firmação de com-
promissos futuros de despesa, por exemplo.  

Ao destacar o cumprimento da mis-
são mais importante do Tribunal, o pre-
sidente Jonas Lopes de Carvalho Junior 
disse, à frente de plateia constituída por 
várias autoridades públicas, que a Casa 
vem trabalhando junto aos gestores para 
que não se dediquem apenas ao cumpri-
mento dos limites constitucionais visando 
à aprovação de suas contas. Ele chamou 
atenção para o atual grau de endividamen-
to do Rio de Janeiro e, por consequência, a 
possível queda nos investimentos. Quadro 
que vem, apesar dos esforços do governo, 
dando sinais crescentes no horizonte.

 “A economia está encolhida, a arreca-
dação em declínio. Estados e municípios 

precisam se adequar à nova realidade. O 
estado cumpriu os índices constitucionais. 
Mas preocupa o endividamento, já que 
está em quase 180% da receita corrente e o 
limite, por uma resolução do Senado, fica 
em 200%”, observou Jonas Lopes.  

A análise das Contas do Governo de 
2014 e as perspectivas pouco alentadoras 
da economia brasileira e, consequentemente 
da fluminense, justificam a preocupação do 
presidente do TCE-RJ e do conselheiro-
-relator, Aloysio Neves.  De acordo com a 
verificação técnica, a execução orçamentária 
em 2014 resultou em superávit para despesas 
empenhadas e liquidadas. Mas, consideran-
do obrigações contraídas pelo Governo no 
valor de cerca de R$ 1 bilhão que não foram 
empenhadas ou tiveram empenhos cancela-
dos, o resultado da execução orçamentária 
representaria déficit de R$ 878,164 milhões 

C

TCE cobra qualidade 

Plenário aprovou em maio, por unanimidade, o parecer prévio favorável do conselheiro-relator, Aloysio Neves Guedes (à dir.)
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trabalho planejado

Planejamento e trabalho em equi-
pe foram fundamentais para o sucesso 
da análise de dados e documentos, ela-
boração de parecer técnico e votação 
das Contas de Gestão do Governo de 
2014 dentro do prazo previsto. A ava-
liação é de Nestor Andrade,  integran-
te da assessoria técnica do Gabinete  
do conselheiro Aloysio Neves, relator 
do processo. Ele coordenou o processo 
junto com o colega Rodrigo Távora.

“Houve todo um planejamento 
para o cumprimento dos prazos. As 
contas chegaram ao Tribunal no dia 6 
de abril e no dia 28 de maio foram jul-
gadas. Em função do conteúdo, é um 
tempo muito curto. Foi um trabalho 
de equipe, envolvendo diferentes seto-
res do Tribunal. Não pode ser feito por 
três ou quatro pessoas”, atesta Nestor. 
De acordo com ele, o trabalho de pla-
nejamento resultou, inclusive, na busca 
de dados antes mesmo da chegada da 
documentação do governo.

Da recepção das centenas de docu-
mentos à impressão do parecer técnico 
levado ao Plenário, o trabalho envol-
veu servidores de diferentes áreas, dos 
especialistas em contas até os gráficos; 
dos funcionários administrativos aos 
da Diretoria-Geral de Informática e da 
Comunicação Social, por exemplo. 

(despesas empenhadas) e de R$ 512,202 mi-
lhões (despesas liquidadas). 

Para o conselheiro Aloysio Neves, as 
Contas de Governo de 2014 encerram não 
apenas um mandato de quatro anos, mas 
também um período econômico fértil nas 
finanças do Brasil. Os fatores que levaram 
ao próspero ciclo, porém, advertiu ele, não 
mais existem e a Administração Pública 
do Rio de Janeiro precisa estar atenta.

 “Um necessário planejamento fis-
cal deve ser imediatamente iniciado para 
remediar um quadro aterrorizador que se 
instala, com a queda da atividade econô-
mica, elevação significativa da inflação, 
pressionada pelo aumento dos preços das 
tarifas públicas, combustíveis e alimentos, 
alta volatilidade do dólar e estimativa de 
redução da renda média dos trabalhado-
res”, sublinhou o relator no seu voto. 

Investimento
A verificação das Contas de Gover-

no demonstrou ainda o direcionamento 
de investimentos para uma área cada vez 
mais reclamada pelo cidadão fluminense: 
a Segurança Pública. Em 2014 o Governo 
liquidou despesas na função da ordem de  
R$ 9.008.676.599 – parte delas com o 

Programa de Unidade de Polícia Paci-
ficadora (UPP). Desde 2010, na Segu-
rança Pública, as despesas registraram 
um aumento de  53,41%. Por outro lado, 
setores com serviços fundamentais aos 
cidadãos, como Saúde e Educação, recebe-
ram menos recursos: R$ 5.163.952.900 e  
R$ 7.046.486.607, respectivamente. 

 “O governador está buscando equa-
cionar, mas a situação é grave. Sei que a 
segurança é preocupação e, infelizmente, 
é preciso investir nisso em detrimento da 
saúde e da educação. Mas podemos sugerir 
que se dê mais atenção à saúde”, observou 
Jonas Lopes, lembrando ainda que o TCE-
-RJ vem trabalhando para ajudar o gover-
no, como solicitou o próprio Luiz Fernan-
do Pezão. “Começamos a fazer isso com os 
indicativos no exame das contas”, observou.

A votação do parecer prévio contou 
com as presenças de várias autoridades do 
governo, como os secretários da Casa Ci-
vil, Leonardo Espíndola, que representou o 
governador; o de Fazenda, Julio Bueno; de 
Governo, Paulo Melo; Planejamento e Ges-
tão, Cláudia Uchôa, entre outros.  O pare-
cer seguiu para a Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro, órgão responsável  
pelo julgamento das contas.

Os secretários de Estado de Fazenda, Julio Bueno (à dir.), e de Governo, Paulo Melo, 
acompanharam a votação do parecer e ouviram determinações para a condução das finanças

GASTOS POR FUNÇÃO
SeGURANÇA 
R$ 9.008.676.599
edUcAÇÃO 
R$ 7.046.486.607 
SAúde 
R$ 5.163.952.900

ReceITA cONSOLIdAdA
R$ 78.094.363.296

ReceITA ROYALTIeS
R$ 8.710.539.492

ReceITA IcMS
R$ 31.573.743.594

destaques das contas de 2014
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m um cenário de recessão econômica e de fragilidade 
na arrecadação, os municípios estão perdendo a opor-
tunidade de elevar suas receitas e adotar mecanismos de 

combate à sonegação fiscal. É o que apontam inspeções realizadas 
no ano passado pelo Tribunal de Contas do Estado na área fiscal 
de 90 prefeituras fluminenses. As auditorias constataram falhas 
na organização da gestão do Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISS). Deficiências de planejamento, número insuficien-
te de fiscais e falta de transparência na legislação tributária estão 
entre os problemas encontrados. A situação é pior em 35 municí-
pios, onde não há nenhuma ação de fiscalização.  

A importância do ISS para a economia local pode ser medida 
em números. Somente em 2014, os 91 municípios fiscalizados pelo 
TCE-RJ, com exceção da capital, faturaram R$ 2,9 bilhões com o 
ISS, contra R$ 2,5 bilhões em 2013. À frente da Coordenadoria de 
Controle da Receita (CCR) do TCE-RJ, Jorge Eduardo Salgado 
Salles calcula que, no ano passado, as 91 prefeituras fluminenses 
deixaram de arrecadar R$ 300 milhões em decorrência de falhas no 
controle do ISS. “Uma aperto na fiscalização faria cair a sonegação 
fiscal, aliviando o peso daqueles que já pagam o tributo”, observa. 

Procedimentos simples – que poderiam agilizar e facilitar a 
fiscalização – não estão sendo adotados. A nota fiscal eletrôni-
ca, por exemplo, não é utilizada em 22 municípios. Em 50 das 
90 cidades visitadas não há controle sobre o pagamento do ISS 
por empresas que se enquadram no Simples Nacional. “Bastaria 
confrontar os dados da nota fiscal eletrônica com os da Receita 
Federal para verificar o correto pagamento do ISS por empresas 
do Simples Nacional”, ensina o coordenador da CCR. 

O levantamento também mostrou que a verificação muni-
cipal sobre grandes contribuintes, como instituições bancárias e 
empreiteiras, deixa a desejar. Em 49 municípios, não houve ações 
de fiscalização sobre o setor da construção civil e, em 41, não existe 
qualquer tipo de controle sobre os bancos. Em casos mais graves, 
foram identificadas prefeituras que, de forma ilegal, condiciona-
ram a entrega do habite-se ao pagamento do ISS, uma exigência 
que abre brechas para a corrupção. Outra irregularidade que cha-
mou a atenção dos técnicos do TCE foi a prática de guerra fiscal, 
observada em 34 municípios. 

Para atrair empresas e gerar empregos, algumas prefeituras 
ofereciam alíquotas de ISS abaixo do piso constitucional de 2%. 
Também houve casos de cidades onde foram constatadas empre-
sas fantasmas: “Encontramos endereços que abrigavam sedes de 
50 empresas, dos mais variados ramos, de engenharia à informá-
tica, indicando a sua instalação fictícia”, informa Leandro Silveira 
Ramos da Cunha, assessor da CCR. 

Um dos municípios que mais sofrem com a queda de arre-
cadação do ISS é Itaboraí. A paralisação das obras do Complexo 
Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro (Comperj) está pro-
vocando demissões em massa. “Devido à crise da Petrobras, nossa 

E

Municípios falham 
na gestão do ISS

cidadEs dEixam dE 
arrEcadar r$ 300 
milhõEs dEvido 
à fiscalização 
prEcária

tms 2014

Com boa máquina fiscal, Itaboraí (acima) faturou R$ 267 milhões 
(41%) com ISS em 2013. A paralisação das obras do Comperj, porém, 

está gerando perdas na receita. Já em Varre-Sai a participação do 
imposto na arrecadação ficou em 0,6% (R$ 230 mil)
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receita com o ISS despencou de R$ 23 milhões para R$ 8 milhões 
entre janeiro e março deste ano. Estamos trabalhando para atrair 
outros tipos de investimentos para que a cidade não fique refém 
do Comperj”, conta o prefeito de Itaboraí, Helil Cardozo.

A dificuldade é tamanha que o Governo do Estado do Rio de 
Janeiro anunciou que estuda ajudar 15 cidades do Leste Flumi-
nense para viabilizar a compra de um software antissonegação do 
ISS desenvolvido para fiscalizar bancos. 

Orientação
A Corte de Contas voltará a todas as cidades para verificar se 

as irregularidades foram corrigidas. Além das ações de fiscalização, 
também há atividades de orientação. A Escola de Contas e Gestão 
(ECG) do TCE-RJ oferece um curso para técnicos das prefeituras 
sobre o controle do ISS.

Esse assunto foi tratado como prioridade pelo TCE em 
2014, tendo sido eleito o Tema de Maior Significância (TMS) 
do ano. Os resultados das auditorias que identificaram falhas no 
controle do ISS foram apresentados durante o Projeto Tardes 

do Saber, no auditório do TCE, em março de 2015. Na ocasião, 
foram divulgados balanços de outros trabalhos de campo feitos 
por técnicos do Tribunal. 

Um deles foi apresentado pelo coordenador da Coordenadoria 
Municipal de Auditoria Governamental (CMG), Bruno Fonseca 
Villas Boas. Ele informou, por exemplo, que 84 de 91 municípios vis-
toriados em 2014 não calculavam o consumo de combustíveis na hora 
de realizar licitações para compra desses produtos. Na oportunidade, 
o assessor da Secretaria-Geral de Controle Externo do TCE-RJ José 
Mota da Silva Filho informou que as auditorias do controle do ISS 
já estão disponíveis no site do TCE (www.tce.rj.gov.br), no espaço 
Vitrine de Auditorias. 

Multa
São João de Meriti foi o único município, sob jurisdição do 

Tribunal, que ficou de fora da fiscalização feita em 2014. O pre-
feito da cidade, Sandro Matos, impediu uma equipe de técnicos da 
Corte de Contas de fazer a auditoria. Por esse motivo, foi multado 
em R$ 21.695,20. 

Em 2014 coube à Coordenadoria de Controle 
da Receita a responsabilidade pelo Tema de Maior 
Significância (TMS), no caso o ISS, após definição 
da Secretaria-Geral de Controle Externo (SGE).  “O 
trabalho foi planejado para ser realizado em todos os 91 
municípios fluminenses jurisdicionados ao TCE-RJ, de 
forma padronizada, a fim de possibilitar a comparabilidade 
dos resultados”, explica o coordenador Jorge Eduardo 
Salgado Salles. Ele destaca ainda que o foco das auditorias 
“não foi apenas no sentido do aumento da arrecadação, 
mas também na legalidade e isonomia com que os tributos 
em geral devem ser cobrados”.  

Para o técnico, o cenário de “ineficiência e 
descontrole” encontrado não é uma surpresa. “O modelo 
federativo de distribuição de competências adotado 
pela Constituição Federal de 1988 favorece a preguiça 
fiscal dos municípios, uma vez que são fortemente 
dependentes de repasses de tributos da União e dos 
estados”. Ele ressalta, porém, que os municípios têm o 
dever de cobrar seus tributos de forma eficiente e justa. 

O resultado das auditorias especiais realizadas pelo TCE-RJ em 2014 foi apresentado em março, em seminário do Projeto Tardes do Saber

‘Ineficiência e descontrole’
Município Percentual Arrecadação
Itaboraí 41% R$ 267 milhões  
Itaguaí 30% R$ 154 milhões
Macaé 25% R$ 514 milhões
Niterói 15% R$ 241 milhões
Duque de Caxias 13% R$ 226 milhões

São José de Ubá 1,3% R$ 415 mil
Cambuci 1% R$ 425 mil
Laje do Muriaé 0,8% R$ 279 mil 
São Sebastião do Alto 0,8% R$ 310 mil
Varre-Sai 0,6% R$ 230 mil

Participação do ISS na arrecadação em 2013

municípios municípios
35

municípios
arrecadam entre 

R$ 1 milhão e  
R$ 10 milhões

arrecadam mais  
de R$ 10 milhões 

até R$ 100 milhões

arrecadam  
mais de 

R$ 100 milhões

municípios
arrecadam  
menos de  

R$ 1 milhão

20 30 6
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A
legre, bem-humorado, 
companheiro, amoro-
so, amigo e um torce-
dor apaixonado pelo 
Fluminense.  Assim, o 
advogado Julio Lam-

bertson Rabello é lembrado pelos amigos 
que conquistou ao longo da vida, seja no 
plano pessoal ou profissional. Nos 10 anos 
em que ocupou o cargo de conselheiro do 
Tribunal de Contas do Estado, cativou seus 
pares pela competência e amizade.

“Na hora de puxar a rédea puxava, 
mas era amoroso, transparente, brinca-
lhão. Seu gabinete estava sempre aberto. 
Era chefe, mas, sobretudo, amigo de to-
dos”, elogia Neilton Ferreira Macharete, 
chefe da assessoria do conselheiro desde 
a primeira hora. 

Márcia Loyola, chefe de gabinete do 
GC-7, encontra nas palavras da escrito-
ra Martha Medeiros, a definição perfeita 
para o “Dr. Julio”. “A autora diz que ‘morre 
quem não viaja, quem não lê, quem não 
ouve música e quem não acha graça de si 
mesmo’. E quem convivia com ele sabia 
que ele era um homem com esses hábi-
tos e, acima de tudo, um homem alegre. A 
piada, que muitas vezes tinha ele mesmo 

como personagem, estava sempre pronta”, 
atesta.  Sunny Machado, também assesso-
ra, resume o sentimento da equipe: “Ele 
deixa muitas saudades”. 

Formado pela Pontifícia Universida-
de Católica do Estado do Rio de Janeiro, 
com Management Development  Pro-
gram pela Universidade de Richmond, 
Virginia (USA) e curso de Administra-
ção na Amana (SP), Julio atuou como ad-
vogado na iniciativa privada até ingressar, 
em 1978, no Detran-RJ como assistente 
jurídico.  Dois anos depois, foi nomeado 
procurador do Ministério Público Espe-
cial junto ao TCE-RJ. Em 1991, se tor-
nou procurador de Justiça do Ministério 
Público. Em 2004 retornou aos quadros 
do MPE junto ao TCE-RJ e, no ano se-
guinte, foi nomeado conselheiro da Corte 
de Contas.

A dedicação à vida profissional e à fa-
mília – era casado e tinha um casal de fi-
lhos –, se juntava a uma paixão alimentada 
desde a infância: o Fluminense Football 
Club. Amor que o levou a cruzar fronteiras 
para ver o time jogar, como recorda o amigo 
Raul Raposo. “Fomos até a Argentina ver o 
Fluminense jogar. Era uma pessoa adorá-
vel, um amigo querido, inesquecível”.

Alegria, competência e amizade 
10.10.1952 memÓria Julio lambertsoN rabello

★ 20.09.1951  ✝ 24.05.2015

homenagem ao tricolor

O torcedor vibrante foi lembrado com 
um minuto de silêncio na partida entre 
Flamengo e Fluminense no dia 31 
de maio, no Maracanã. Os telões do 
estádio exibiram o nome do conselheiro 
durante a homenagem

Divulgação: Sofia M
iranda / GloboEsporte.com
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artigo

A LRF E SEUS 
15 ANOS: UMA 

BELA DEBUTANTE 
qUE PRECISA 

‘AMADURECER’ 

Felipe roCha deiab
PRoCuRadoR do TRibunaL dE ConTaS do ESTado do Rio dE JanEiRo 

Em 5 de maio passado a Lei Comple-
mentar 101/2000 (Lei de Responsabilida-
de Fiscal) completou 15 anos de vigência, 
sendo inegável sua contribuição para me-
lhorar a administração de recursos públi-
cos. É necessário, contudo, aperfeiçoá-la.  

Até o advento da LRF, muitos prefei-
tos e governadores em final de mandato 
faziam com que municípios e estados con-
traíssem despesas para todos os gostos.

Em resposta à falta de responsabilidade 
dos governantes, o art. 16 da LRF, em boa 
hora, condicionou a criação, a expansão e 
o aperfeiçoamento da ação governamental 
geradoras de despesa à estimativa do res-
pectivo impacto orçamentário-financeiro 
em três exercícios financeiros (naquele que 
entrar em vigor e nos dois subsequentes) e à 
efetiva obediência à Lei de Diretrizes Orça-
mentárias e à Lei Orçamentária Anual. 

Na prática, a norma produziu resulta-
dos muito positivos. De um lado, sendo os 
mandatos do chefe do Poder Executivo e 
as legislaturas de quatro anos, abrangendo, 
pois, quatro exercícios financeiros, o de-
curso de tempo para geração de despesas 
sem estimativa do real impacto nas finan-
ças públicas ficou delimitado a apenas um 
exercício financeiro. 

Por outro lado, a regra trouxe efeti-
vidade à norma constante do art. 166,§3°, 
inciso I, da Constituição da República, 
que veda emendas à Lei Orçamentária em 
desconformidade à Lei de Diretrizes Or-
çamentárias e à Lei Orçamentária Anual.

Igualmente salutar, a regra do art. 42 
da LRF veda ao titular de Poder ou ór-
gão constitucional autônomo, nos últimos 
dois quadrimestres do seu mandato, con-
trair obrigação de despesa que não possa 
ser cumprida integralmente dentro dele, 
ou que tenha parcelas a serem pagas no 
exercício seguinte sem que haja suficiente 
disponibilidade de caixa para este efeito.

Na prática, a partir de 1° de maio 
do ano em que se realizam as eleições, o 
chefe de Poder ou órgão constitucional 
autônomo fica impedido de gastar o que 
a administração pública não tem. Ponto 
para a LRF!

Mas nem tudo são flores!
Exemplo de norma merecedora de crí-

ticas é o parágrafo único do art. 21 da LRF, 
segundo o qual é “nulo de pleno direito o 
ato de que resulte aumento da despesa com 
pessoal expedido nos cento e oitenta dias 

anteriores ao final do mandato do titular 
do respectivo Poder [ou órgão constitucio-
nal autônomo] ”. 

Tendo a LRF sido inspirada no Direi-
to neozelandês, não é difícil imaginar que 
a transposição de regras do ordenamento 
daquele país para o nosso poderia ser de-
sastrosa. E nesse ponto foi mesmo.

Esse péssimo dispositivo da LRF 
resultou provavelmente de uma tradu-
ção equivocada e literal do termo jurídi-
co Act, que nos países de língua inglesa 
significa lei.

Por força da Constituição da Repú-
blica, em regra, a criação ou o aumento 
de despesa com pessoal depende de lei 
em sentido formal (ato emanado do órgão 
constitucionalmente investido da função 
de legislar). 

Criou-se assim, com a LRF, a possi-
bilidade, no Direito brasileiro, de lei em 
sentido formal violar lei em sentido formal, 
vale dizer, criou-se uma sinistra “ilegalida-
de de lei” ou “nulidade de lei”!

Se a intenção da LRF era realmente 
dar efetividade aos limites da despesa com 
pessoal, teria sido muito melhor estabele-
cer sanções para o titular de Poder ou ór-
gão constitucional autônomo, como, v.g., 
prevê o art. 73, caput, inciso VIII, da Lei 
federal 9.504/97.

Em suma, após 15 anos de vigência, 
a conclusão a que se chega é a seguinte: a 
LRF é uma bela debutante, mas ainda pre-
cisa “amadurecer” muito.

Felipe Rocha Deiab
Advogado, bacharel e 
mestre em Direito Civil 
pela Uerj. Professor da  
Pós-Graduação de Direito 
da mesma universidade

“Se a intenção da LRF 
era realmente dar 

efetividade aos limites 
da despesa com pessoal, 
teria sido muito melhor 

estabelecer sanções 
para o titular de Poder 
ou órgão constitucional 

autônomo”
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Capacitação para 
uso do e-tcErJ

palavra
Paula Nazareth
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Com aulas práticas e concei-
tuais, 600 gestores e servidores 
municipais e estaduais participa-
ram, neste segundo trimestre, dos 
cursos de capacitação organizados 
pela ECG para orientar o correto 
uso do e-TCERJ, a nova ferramen-
ta para a tramitação dos processos 
no Tribunal de Contas, via inter-
net. Os encontros foram realizados 
com o apoio da Secretaria-Geral 
de Controle Externo (SGE) e da 
Diretoria-Geral de Informática 
(DGI), órgãos do Tribunal res-
ponsáveis pelo desenvolvimento do 
novo sistema.

Para atender à demanda, a Es-
cola formou duas turmas para os 
municípios, com dois dias seguidos 
de aula, nos dias 14 e 15 de abril, 
e 5 e 6 de maio; e uma para servi-
dores do estado, nos dias 11 e 12 
de maio, com um total de 16h/aula 
para cada turma. A partir da apre-
sentação de slides com a reprodução 

das telas do sistema e de apostilas, 
as equipes da SGE e da Assessoria 
de Desenvolvimento de Sistemas, 
da DGI, orientaram e tiraram as 
dúvidas dos participantes sobre o 
uso da nova ferramenta.

Desde o dia 1º de janeiro de 
2015, o TCE não recebe mais do-
cumentos em papel. Os editais de 
licitação, atos de dispensa, atos de 
inexigibilidade, contratos, convê-
nios, termos aditivos, entre ou-
tros, passaram a ser enviados por 
meio do sistema e-TCERJ. As-
sim, a era dos processos de papel 
vai chegando ao fim e o Tribunal 
entrando, definitivamente, na 
modernidade tecnológica exigida 
pelo século XXI.

Os cursos de capacitação fo-
ram importantes, pois alcançaram, 
de uma só vez, grande número de 
pessoas, além de alertar gestores e 
servidores que tinham tomado co-
nhecimento da nova sistemática.

Em sintonia com as diretrizes do TCE-RJ, 
a ECG encerra o primeiro semestre de 2015 
com um balanço repleto de ações. Não por 
mágica. O resultado é fruto direto da renovação 
permanente de ideias e de uma equipe motivada 
a fazer o seu melhor. 

Nos seis primeiros meses do ano levamos 
a debate temas importantes para a sociedade, 
realizando no Tribunal seminários sobre a crise 
hídrica na região Sudeste e sobre a situação da 
Baía de Guanabara. Recebemos nos encontros 
especialistas da Coppe/UFRJ e do Centro 
Nacional de Monitoramento e Alertas de 
Desastres Naturais do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação (Cemaden).

 Nossa escola iniciou, em janeiro, o seu 
calendário acadêmico, com a continuidade das 
aulas da 3ª turma do curso de Pós-Graduação 
em Gestão Pública Municipal, promovido pela 
ECG; e com a abertura das inscrições para as 
turmas do TCE-Escola Itinerante, que leva cursos 
de capacitação e palestras para as cinco regiões 
do estado (Metropolitana; Norte/Noroeste; Sul; 
Serrana e Lagos). Destacamos, ainda, o sucesso 
dos pioneiros cursos de Educação a Distância 
(Ead) da ECG, todos de grande aceitação entre 
servidores e gestores do interior.

E com o intuito de incentivar a produção 
acadêmica sobre a administração pública, 
lançamos, nesta primeira metade do ano, a 
edição 2015 do Prêmio Gama Filho, com o 
tema ‘Desenvolvimento Urbano e Regional’. Já 
o Prêmio Melhores Práticas pré-selecionou seis 
relatos de municípios sobre ações de ‘Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer no Ensino Fundamental’. 
Estimular a pesquisa e boas práticas faz parte da 
nossa missão. No segundo semestre, teremos novas 
atividades e mais conquistas!
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ESCOLA DE 
CONTAS E 
GESTÃO 
DO TCE-RJ www.ecg.tce.gov.br

Situada no Corredor Cultural, área histórica 
do Centro do Rio, a nova sede da ECG, com 
inauguração prevista para o segundo semestre, se 
destaca no casario antigo da Rua da Constituição, 
vizinha ao TCE-RJ. Erguida a partir de construções 
em ruínas, a futura casa da ECG teve a fachada 
preservada e restaurada e, melhor, o interior adaptado 
para deficientes, como explica o engenheiro 
Julio Cesar Bastos Croce, da Coordenadoria de 
Engenharia e de Projetos de Obras e Instalações 
(CEN). Em prédio contíguo à escola está o da 
Coordenadoria de Transportes (COT). 

Qual o maior desafio da 
obra?

O atendimento às exi-
gências da Prefeitura do Rio 
para que o prédio apresen-
tasse características estéticas 
coerentes com a região. 

A construção tem estilo? 
Estilo eclético. A facha-

da que já existia foi restaura-
da. Mas foi preciso reprodu-
zir uma parte, com traços do 
estilo, na ordenação dos vãos 
de janelas e portas e no uso de 
telhas francesas na cobertura.

O que vamos encontrar na 
nova sede? 

São três andares, 16 sa-

las de aula para 400 alunos e 
auditório com 158 assentos. 
Duas das salas são de infor-
mática. O prédio tem equi-
pamentos de data-show, rede 
Wi-Fi e espaços de convi-
vência. Instalamos piso tátil e 
direcional para garantir acesso 
aos portadores de deficiências, 
sanitários especiais e mobiliá-
rio ergonômico inclusivo para 
cadeirantes e obesos.

A Ouvidoria do TCE fica 
no prédio? 

Fica no térreo e tem 
acesso independente para 
preservar a privacidade do pú-
blico. Foram mantidas as can-
tarias de soleiras existentes.

bate-papo

Sede moderna e acessível

Julio Cesar  
Bastos CroCe
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Tardes do Saber em alta
Pautado em assuntos de interesse da sociedade, o Projeto Tardes 

do Saber, que está completando seis anos, consolidou-se no TCE-
-RJ como mais uma importante fonte de conhecimento e debate. E, 
melhor: todo material apresentado nos painéis pelos técnicos do Tri-
bunal e especialistas convidados está disponível no portal da Escola: 
www.ecg.rj.gov.br. No primeiro semestre do ano o projeto apresentou 
o resultado de Auditorias da SGE/TCE-RJ, incluindo o controle do 
ISS nos municípios e auditorias na área de pessoal; palestra e debate 
sob o tema ‘Recursos Hídricos: crise atual e perspectivas futuras’, em 
maio; e ‘Baía de Guanabara: hoje e o futuro próximo’. 

ECG e MPRJ juntos

Planejamento para 2016

Convênio firmado entre 
a ECG e o Instituto de Edu-
cação e Pesquisa do Minis-
tério Público (IEP/MPRJ) 
começou a dar frutos. O cur-
so ‘Aplicação de recursos pú-
blicos’ é a primeira atividade 
resultante da parceria acadê-
mica. A aula inaugural acon-
teceu em 4 de maio, na sede 
da Procuradoria do MPRJ, 

no Centro do Rio. O curso 
segue até novembro, com to-
tal de 12 aulas, para membros 
e servidores do Ministério 
Público fluminense. De acor-
do com a promotora Patrícia 
do Couto Villela, coordena-
dora do CAO Cidadania, as 
duas instituições têm muito 
em comum, o que torna a 
parceria oportuna.

O Levantamento de Ex-
pectativas e Necessidades de 
Formação e Capacitação de 
2015, que subsidiará a ela-
boração do Plano Anual de 
Formação e Capacitação da 
Escola para 2016, já está em 
andamento. Segundo Sandra 
Maciel, chefe da Assesso-
ria Pedagógica, os gestores 
do Tribunal estão enviando 
à ECG a indicação de três 
atividades educativas ne-
cessárias ao aprimoramento 

dos servidores. Os cursos, 
palestras e workshops, entre 
outras atividades sugeridas, 
devem estar alinhados com 
o mapa das competências, 
resultado de amplo trabalho 
desenvolvido pelo TCE-RJ, 
conforme explica Sandra: 
“O Lenc é um instrumento 
que favorece a gestão demo-
crática. A ECG orienta que 
seja fruto de debate realizado 
com as equipes, de servidores 
e gestores”. 
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ageNda ambieNtal

linhado às novas demandas ambientais e na busca por 
maior eficiência energética em suas instalações físicas, o 
Tribunal de Contas do Estado decidiu diversificar suas 

práticas sustentáveis, adotando medidas de economia de água e ener-
gia e promovendo parcerias com outros órgãos públicos. Um dos pas-
sos mais importantes foi dado recentemente, com a inscrição do TCE 
no projeto ‘Transformação do Mercado de Eficiência Energética no 
Brasil’ (Projeto PNUD BRA09/G31). Coordenado pelo Ministério 
do Meio Ambiente, a proposta visa a contribuir para aumentar a efi-
ciência energética no setor de edificações brasileiras, tanto comerciais 
quanto públicas, e gerar uma economia de até 4 milhões de megawatts-
hora (MWh) de eletricidade nos próximos 20 anos.

A iniciativa governamental – apoiada pelo Programa das Na-
ções Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e financiada pelo 
Fundo Global para o Meio Ambiente – se destina a contribuir 
para a redução das emissões de gases de efeito estufa em até 2 
milhões de toneladas de dióxido de carbono (CO2). Ao todo, 20 
prédios públicos serão selecionados, em todo o território nacional, 
para receber os investimentos do projeto, que incluem a doação 
de medidores de consumo energético. “O TCE-RJ se inscreveu 
neste edital do PNUD para ter mais eficiência energética em nos-
sos prédios. Já adotamos, em alguns deles, práticas sustentáveis 
como lâmpadas de LED, telhado verde, caixa acoplada, além do 
reaproveitamento da água da chuva”, enumera o secretário-geral 
de Administração do TCE-RJ, Marcelo Alves Martins Pinheiro.

No último dia 13 de maio, o TCE recebeu a visita da co-
ordenadora do Programa Agenda Ambiental na Administração 
Pública do Ministério do Meio Ambiente (MMA), Ana Carla 
Almeida. Na ocasião, ela conheceu as instalações do Tribunal e 
participou de um debate sobre a implantação da agenda socioam-
biental na Administração Pública. Além de aderir à recém-criada 
Rede Rio de Sustentabilidade, o Tribunal de Contas também 
planeja participar do Programa Agenda Ambiental na Adminis-
tração Pública (A3P) do MMA, que possui seis eixos temáticos, 
entre eles gestão de resíduos, qualidade de vida no ambiente de 
trabalho e uso racional de recursos. 

Semana do Meio Ambiente
No dia 1º de junho o presidente do TCE-RJ, Jonas Lopes de 

Carvalho Junior, participou da solenidade de lançamento da Semana 
do Meio Ambiente, no auditório da Corregedoria-Geral do Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). Durante o evento, foi 
inaugurada a sala da Rede Rio de Sustentabilidade, integrada pelo 
TCE-RJ. O espaço informatizado funcionará como a sede virtual da 
rede para a troca de informações e discussões entre todos os órgãos 
públicos do estado ligados ao projeto, sejam municipais, estaduais ou 
federais, sobre medidas sustentáveis que possam ser utilizadas no Po-
der Público, conforme explicou o presidente da Comissão de Políticas 
Institucionais para Promoção da Sustentabilidade do TJRJ, desem-
bargador Jessé Torres.

práticas sustentáveis
tribunal adota mEdidas dE Economia dE água E EnErgia, adErE 
a parcErias com Órgãos públicos E sE inscrEvE Em proJEto dE 
Eficiência EnErgética coordEnado pElo ministério do mEio ambiEntE

A
Debate no TCE-RJ sobre agenda ambiental no setor público contou com participação de representante do Ministério do Meio Ambiente
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Nos últimos dois anos e meio o Tri-
bunal de Contas do Estado do Rio de Ja-
neiro viu seu consumo de energia elétrica 
em circuitos de iluminação cair em torno 
de 60% em decorrência do uso da tecnolo-
gia disponível para o setor. Em outra ponta, 
crescem as ações de combate ao desperdí-
cio de água. Embora diferenciadas, as duas 
medidas seguem na mesma direção: fazer 
do TCE-RJ um órgão sustentável. 

A economia de energia se deve, prin-
cipalmente, à substituição de lâmpadas 
fluorescentes por lâmpadas tipo LED em 
áreas comuns do Tribunal, como corre-
dores e banheiros. “Além de dispensar o 
uso de reator, a lâmpada de LED tem vida 
útil, no mínimo, cinco vezes superior que 
a da fluorescente. Em consequência disso, 
conseguimos reduzir nossas despesas com 
manutenção e estocagem das lâmpadas”, 
informa o coordenador-geral de Enge-
nharia, Projetos, Obras e Instalações do 
TCE-RJ, Júlio César Bastos Croce. 

O exemplo acima faz parte da bus-
ca pelo aumento da eficiência energética 
que a Corte de Contas vem perseguindo, 
em processo que tem à frente a Secreta-

ria-Geral de Administração (SGA). A 
instalação de purificadores de água e de 
torneiras temporizadas (com sistema de 
fechamento automático) tem ajudado a 
acabar com o desperdício de água. “Antes 
de instalar os filtros, comprávamos gar-
rafas de água mineral, que tinham custo 
elevado e aumentavam o descarte de lixo”, 
lembra Júlio. 

Segundo o secretário-geral de Ad-
ministração, Marcelo Alves Martins Pi-
nheiro, também está em fase de elabora-
ção de projeto para a cobertura verde do 
Edifício Ministro Gama Filho, integrado 
à sede do Tribunal. O objetivo é diminuir 
a ação do sol sobre as lajes dos escritórios 
no último andar, possibilitando uma 
economia de energia dos sistemas 
de ar condicionado no pavimento. 
“A promoção da sustentabilidade 
ocupa lugar de destaque no Tribu-
nal, além de fazer parte do Plano 
Estratégico da instituição para o 
período de 2012 a 2015. Essas medi-
das atendem aos anseios da sociedade e 
visam a melhorar a qualidade de vida dos 
servidores”, afirma o secretário. 

práticas sustentáveis
Economia de 60% em circuitos de iluminação

A ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira; o presidente do TJRJ, Luiz Fernando 
Ribeiro de Carvalho; a corregedora-geral, Maria Augusta Vaz; e o presidente do TCE-RJ, 
Jonas Lopes, participaram de evento pela Semana do Meio Ambiente no Palácio da Justiça
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Duas décadas de experiência na área pública, 
especialmente no Parlamento, são as principais credenciais 
com que Domingos Inácio Brazão chega ao TCE-RJ. Ciente 
dos desafios que o esperam, o conselheiro, empossado no 
cargo no dia 28 de abril após decisão da maioria de seus 
pares na Assembleia Legislativa, afirma que a atividade na 
Corte de Contas o incentiva a trabalhar pelo Rio de Janeiro. 

“Sei das responsabilidades que me aguardam, mas estou 
feliz. O papel do TCE-RJ e dos demais Tribunais de Contas 
é, neste momento que o País atravessa, fundamental. É o 
papel de orientador de estados, prefeituras, de gestores de 
contas, de câmaras municipais, para que possam melhor 
utilizar os recursos públicos em benefício dos cidadãos.” 

Filho de imigrantes portugueses, o carioca Domingos Brazão 
chega ao Tribunal aos 50 anos e, acredita, em momento 
especial, de reconhecimento da sociedade à importância 
das ações do controle em benefício da coisa pública. “Os 
Tribunais de Contas vêm participando mais do dia a dia 
das pessoas. E a população, por sua vez, demonstrando 
interesse maior pelos Tribunais. Presenciei, há pouco tempo, 
a população comentando nas ruas as reportagens sobre 
auditoria do TCE-RJ que descobriu fraudes em hospitais da 
Polícia Militar. É um ponto importante”, salienta. 

O conselheiro ingressou na vida pública em 1993, na 
assessoria técnica da Câmara de Vereadores do Rio de 
Janeiro. Em 1997 deu início à carreira política, como vereador 
da Casa Legislativa. Mas ficou na Câmara por apenas dois 
anos (1997/1999). O bom desempenho o levou ao Palácio 
Tiradentes, em 1999, de onde saiu para o TCE-RJ. “Foram 
17 anos de mandato parlamentar na Alerj. Fui o deputado 
do Legislativo fluminense que mais tempo permaneceu na 
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), 17 anos. E isso me 
orgulha”, destaca ele, que também presidiu a Comissão de 
Tributação Financeira da Assembleia Legislativa.

Disposição para 
trabalhar pelo 
Rio de Janeiro 

pleNário reNovado

doMinGos Brazão
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“É uma grande honra e uma responsabilidade, ao mesmo 
tempo, ser a primeira mulher a ocupar o cargo de conselheira 
no TCE-RJ desde a redemocratização”, reconhece Marianna 
Montebello Willeman, ao falar do cargo para o qual foi nomeada 
em 17 de junho.  Procuradora do Ministério Público Especial 
até assumir a função, ela destaca que, ao longo de sua vida 
profissional, sempre dedicou atenção às questões femininas.

 “A preocupação com a posição da mulher na sociedade, com os 
direitos da mulher, já esteve presente na minha vida em outros 
momentos, por meio de produção acadêmica voltada para essa 
área. Então, acredito que tenha a contribuir no TCE-RJ com o 
olhar feminino, como referência. E no que diz respeito às políticas 
públicas de proteção, de salvaguarda, de tutela da mulher, a 
minha posição vai estar bem colocada.”

A determinação da conselheira não é diferente quando o tema é o 
controle das contas públicas. “Eu identifico os Tribunais de Contas 
como um eixo fundamental do regime democrático e do regime 
republicano. Não existe democracia sem sistema de controle da 
coisa pública. Da mesma maneira, não podemos pensar no princípio 
republicano se não tivermos um sistema de controle pelos Tribunais 
de Contas fortalecido, sólido e eficiente”, afirma.  

O crescente papel orientador do TCE-RJ e de outros Tribunais 
se alinha com o pensamento de Marianna Willeman. Em 
sua perspectiva, o fortalecimento da atuação pedagógica e 
orientadora vai fazer, a médio e longo prazos, com que “o 
conteúdo sancionador, punitivo, não seja tão presente e vá 
perdendo espaço na atuação dos Tribunais”.

Doutoranda em Teoria do Estado e Direito Constitucional na 
PUC-Rio, a conselheira se tornou bacharel em Direito (1999) 
e mestre em Teoria do Estado e Direito Constitucional (2001) 
pela mesma universidade, onde leciona. É ainda professora do 
Instituto de Direito da PUC-Rio e da Fundação Getúlio Vargas. 
Foi procuradora do Estado até chegar ao MPE, em 2006.

Olhar feminino 
e firmeza nas 
decisões

Marianna WiLLeMan
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onte de informação para gestores, le-
gisladores, técnicos, jornalistas, pes-
quisadores, estudantes e cidadãos, os 

Estudos Socioeconômicos dos Municípios do 
Estado do Rio de Janeiro do TCE-RJ chegam 
à sua 14ª edição apresentando conjunto inédito 
de informações sobre a cultura no território flu-
minense. O trabalho é exclusivo da edição, que 
traz outra novidade: uma coletânea de informa-
ções unidas em tópico de sustentabilidade, com 
dados dos municípios sobre saneamento básico, 
coleta e tratamento de lixo, rede de esgoto, for-
necimento de água tratada, cobertura vegetal e 
ICMS Ecológico, entre outros. 

O indicador será fixo e atualizado anual-
mente, como acontece com o conteúdo tradi-
cional do trabalho coordenado pela Secretaria-
-geral de Planejamento e que vem traçando, 
desde 2001, um perfil atual e transparente dos 
91 municípios jurisdicionados ao Tribunal, 
através de recortes de pesquisas e dados de 
instituições mundiais, federais, estaduais e mu-
nicipais. A edição de 2014 apresenta ainda as 
diretrizes e metas do Novo Plano Nacional de 
Educação e os resultados do Índice de Desen-
volvimento da Educação Básica (Ideb).

A pesquisa na área cultural revela quadro 
pulsante de atividades em várias regiões do es-
tado. Se por um lado faltam equipamentos de 

bom nível como centros culturais, teatros e até 
sites oficiais, por exemplo,  por outro sobram 
iniciativas nascidas a partir dos munícipes, 
como a formação de cineclubes e coletivos de 
artes cênicas, ou tradições passadas de geração 
a geração. Assim, seguem vivas as pastorinhas 
de Santo Antônio de Pádua, a cavalhada de 
Campos dos Goytacazes, o boi pintadinho de 
Italva, o caxambu de Porciúncula, o calango de 
Vassouras. Isso sem falar de festas e festivais, 
como a Festa Literária de Paraty, a Flip; de 
patrimônios como as fazendas, abertas à visi-
tação, do Vale do Café. 

“A cultura é setor interessante para os 
municípios não apenas porque atrai turistas 
e traz recursos. É interessante também por-
que dá identidade aos moradores, como no 
caso nas festas dos santos em áreas com pre-
dominância do catolicismo”, reforça o ana-
lista de Controle Externo Eduardo Pinheiro, 
editor dos estudos. 

O trabalho para a edição de 2015, com 
lançamento em 2016, já começou. E trará 
como novidade um tópico importante em 
tempos de seca na região Sudeste: a gestão dos 
recursos hídricos. “Vamos verificar a questão 
do abastecimento de água, o aproveitamento 
da água usada para geração de energia, por 
exemplo”, adianta Eduardo.

F
Edição dE 2014 dEstaca cultura E grau dE sustEntabilidadE dos municípios 

O estado em detalhes

Festas, museus e folclore das cidades 
fluminenses estão na 14ª edição da 
coletânea organizada pelo Tribunal 
de Contas do Estado

Estudos Socioeconômicos 
dos Municípios do Estado 

do Rio de Janeiro

2014

Secretaria-Geral 
de Planejamento

estudos soCioeCoNômiCos

AceSSe A edIÇÃO 2014 dOS  
eSTUdOS SOcIOecONôMIcOS eM

http://j.mp/EstudosSocioeconomicos2014 

Ou aponte o 
leitor de qR Code 

de seu celular
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momeNto Cultural

arte, a cultura e o saber têm, 
desde abril, mais um ponto de 
encontro no Tribunal de Contas 

do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ): 
a Escola do Momento, projeto que une a 
efervescência do Momento Cultural ao viés 
acadêmico da Escola de Contas e Gestão 
(ECG). Informal, aberta ao público e vol-
tada para o debate das ideias e do conheci-
mento, a Escola desenvolve suas atividades 
no Espaço Multiuso da Biblioteca Sergio 
Cavalieri Filho, no andar térreo da sede do 
Tribunal, na Praça da República. 

 “A ideia é ampliar o conhecimento 
para campos fora da área-fim do TCE-RJ 
e oferecer conteúdo em literatura e filoso-
fia, por exemplo. A técnica da Escola de 
Contas com a informalidade do Momento 
Cultural são os ingredientes que, tempe-
rados, formam a Escola do Momento”, 
destaca Mônica Chateaubriand, curadora 
do novo projeto. 

A iniciativa conta com apoio da As-
sociação de Servidores do Tribunal de 
Contas do Rio de Janeiro (Astcerj) e co-
meçou em 8 de abril com Roda de Con-
versa sobre a história do pensamento po-
lítico ocidental conduzida pelo professor 

Pablo Azevedo, doutorando em Ciências 
Políticas pela Universidade Estadual do 
Rio de Janeiro (Uerj). Com a proposta de 
fazer um “teatro filosófico”, como ideali-
zam Gilles Deleuze e Michel Focault em 
suas obras, Azevedo iniciou a série de en-
contros organizada para 2015 e voltou ao 
assunto em nova Roda de Conversa sobre o 
tema, abordando a filosofia política a partir 
das reflexões de Platão e Aristóteles. 

“O objetivo é fazer um programa so-
bre as origens da história, um verdadeiro 
passeio arqueológico. Ir atrás da história 
vai nos ajudar a pensar a política atual, a se 
posicionar frente ao presente, sobre o que 
acontece agora”, explica.

Em maio foi a vez de o público visitar 
a obra de Guimarães Rosa sob a ótica da 
filosofia, em Roda Literária liderada  pelo 
mestre em Poética pela Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro (UFRJ) Leonardo 
Lusitano Mósso. Em “Um ‘salto mortale’ 
no espelho rosiano: forças ativas e forças 
reativas”, Lusitano relacionou as obras 
Grande Sertão: Veredas e o conto ‘O Espe-
lho’, ambas de Guimarães Rosa, com os 
pensamentos dos filósofos Gilles Deleuze 
e Friedrich Nietzsche. 

A

abErta ao público, Escola do momEnto 
inaugura Espaço multiuso da bibliotEca

O encontro da arte,  
da cultura e do saber

Debates com temas sobre literatura e política atraem diferentes perfis ao TCE-RJ

Consagrados, os encontros 
musicais do Momento Cultural 
seguem por 2015 alegrando a vida do 
público com suas atrações especiais, 
como o violinista e compositor 
Yamandu Costa, que levou centenas 
de fãs ao auditório do TCE-RJ em 
abril. Já Paula Morelenbaum e José 
Miguel Wisnik encheram o espaço 
com a música e a poesia de Vinicius de 
Moraes e Tom Jobim, em apresentação 
intimista e cheia de charme em junho. 

Yamandu presenteou o público 
com músicas inéditas de sua autoria, 
além de canções do álbum Mafuá e 
de outros compositores, sempre de 
maneira apaixonada e vibrante. Bem à 
vontade, o artista brincou com a plateia 
em vários momentos. A apresentação 
contou com participações especiais 
do argentino Martín Sued, que tocou 
bandoneón, e da violonista francesa 
Elodie Bouny, mulher de Yamandu. 

A cantora Paula Morelenbaum 
e o músico, compositor e escritor 
José Miguel Wisnik emocionaram 
os presentes no comando do show 
‘Vinicius e Tom: palavra e música’, 
que uniu a leitura de poemas com 
conversas sobre a vida dos autores e a 
interpretação de canções do ‘poetinha’ 
com o maestro e outros parceiros.

Entre acordes e poesia
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Tribunal de Contas do Estado do 
Rio de Janeiro (TCE-RJ) está reali-
zando uma autoavaliação de desem-

penho, com base, principalmente, em princípios 
internacionalmente consagrados de auditoria. 
A iniciativa é fruto da adesão ao Marco de Me-
dição de Desempenho (MMD-TC) do Projeto 
Qualidade e Agilidade dos TCs, coordenado 
pela Associação dos Membros dos Tribunais de 
Contas do Brasil (Atricon).

O objetivo do MMD-TC é fortalecer o 
sistema nacional de controle externo e contri-
buir para que as Cortes de Contas do País apri-
morem a qualidade e agilidade da sua atuação, 
oferecendo serviços de excelência à sociedade. 

A ferramenta é composta por 27 indica-
dores, com mais de 500 critérios de avaliação, 
que permitirão um diagnóstico sobre as prá-
ticas de organização e o funcionamento des-
sas instituições, compreendendo todas as suas 
áreas, como controle preventivo, planejamen-
to estratégico, comunicação e transparência, 
desenvolvimento organizacional, recursos 
humanos e ouvidorias.

Quatro servidores integram a Comissão 
de Autoavaliação do TCE-RJ, responsável pela 
orientação dos gestores da Casa sobre o projeto e 
definição do cronograma para cumprimento das 
suas diferentes etapas, que deverão ser concluídas 
até agosto. São eles: o secretário-geral de Controle 
Externo Carlos Roberto de Freitas Leal, coorde-
nador da comissão; Luiz Antonio Bardaró Man-
zi (SGP); Walter Gabriel Rodrigues de Oliveira 
(SGP) e Luiz Cláudio Lopes de Sá (SGE).

“O MMD-TC envolve os secretários-ge-
rais, diretores e procuradores do Tribunal, que 
responderão aos critérios específicos de seus se-
tores. Isso permitirá identificar as necessidades 
e oportunidades que poderão ser objeto de pla-
nejamento de estratégias e ações futuras, visan-
do ao aperfeiçoamento da atuação do Tribunal”, 
explica Luiz Claudio.

A Atricon promoverá, em agosto e setem-
bro, uma visitação de técnicos e membros de 
TCs às 31 Cortes que aderiram ao projeto, para 
promover a garantia da qualidade do processo 
de avaliação. A consolidação desse trabalho será 
divulgada em dezembro.

O

com obJEtivo dE 
aprimorar a qualidadE 
E agilidadE dE sEus 
sErviços, cortE 
fluminEnsE adErE a 
programa da atricon

por deNtro do tCe

marCo de mediÇão dos tribuNais de CoNtas

Autoavaliação  
de desempenho 

O MMD-TC tem como 
referência metodológica o 
SAI-PMF (Supreme Audit 
Institutions - Performance 
Measurement Framework), 
desenvolvido pela 
Organização Internacional 
de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (Intosai). 

Para o desenvolvimento do 
projeto, a Atricon adaptou 
a ferramenta internacional, 
incluindo indicadores 
relacionados às Resoluções-
Diretrizes da associação, 
aprovadas durante o IV 
Congresso Nacional dos 
Tribunais de Contas, em 
2014, e excluindo aqueles 
que não se aplicam às 
Cortes brasileiras.

metodologia
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O burburinho do maior centro popular de comércio do Rio, a Saara, fica da porta do número 382 da Rua da Alfândega 
para fora. No lado de dentro, só há espaço para a fé e a devoção ao santo que mobiliza legião de fiéis no Rio de Janeiro: 
São Jorge. Diariamente, e em especial no dia 23 de abril, data que virou feriado no estado em homenagem ao soldado 
guerreiro que nasceu na Capadócia no ano 275, a Igreja de São Gonçalo Garcia e São Jorge atrai, há mais de 150 anos, 
multidões de devotos em busca de graças e proteção, ou para agradecer aos pedidos atendidos. Um marco, com certeza, 
na vida da cidade e de milhares de pessoas. 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Praça da República, 50 - Centro 
Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.211-351

Aberta ao público de 
segunda a sexta, 

das 9h às 18h


