
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que 
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a se-
guinte Lei Complementar: 

Art. 1o  Esta Lei Complementar altera a Lei Comple-
mentar no 64, de 18 de maio de 1990, que estabelece, 
de acordo com o § 9o do art. 14 da Constituição Fe-
deral, casos de inelegibilidade, prazos de cessação e 
determina outras providências. 

Art. 2o  A Lei Complementar nº 64, de 1990, passa a 
vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 1o  ....... 

c) o Governador e o Vice-Governador de Estado e 
do Distrito Federal e o Prefeito e o Vice-Prefeito que 
perderem seus cargos eletivos por infringência a dis-
positivo da Constituição Estadual, da Lei Orgânica 
do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município, 
para as eleições que se realizarem durante o período 
remanescente e nos 8 (oito) anos subsequentes ao 
término do mandato para o qual tenham sido eleitos; 

d) os que tenham contra sua pessoa representação 
julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão 
transitada em julgado ou proferida por órgão cole-
giado, em processo de apuração de abuso do poder 
econômico ou político, para a eleição na qual con-
correm ou tenham sido diplomados, bem como para 
as que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes; 

e) os que forem condenados, em decisão transitada 
em julgado ou proferida por órgão judicial colegia-
do, desde a condenação até o transcurso do prazo de 
8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos cri-
mes: 

1. contra a economia popular, a fé pública, a admi-
nistração pública e o patrimônio público; 

2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, 
o mercado de capitais e os previstos na lei que regula 
a falência; 

3. contra o meio ambiente e a saúde pública; 

4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privati-
va de liberdade; 

5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver 
condenação à perda do cargo ou à inabilitação para o 
exercício de função pública; 

6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valo-
res; 

7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racis-
mo, tortura, terrorismo e hediondos; 
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Informativo do Tribunal 
de Contas do Estado do 
Rio de Janeiro Comitês temáticos vão buscar melhorias técnicas

 COMITÊS TEMÁTICOS

O Conselho Superior de Administração, 
presidido pelo conselheiro Jonas Lopes de 
Carvalho Junior, autorizou a criação de 15 
comitês temáticos no TCE-RJ. A iniciativa 
foi publicada no Diário Oficial de 20 de 
setembro, por meio da Resolução 295. O 
objetivo dos comitês, que devem manter 
semelhança com o modelo já adotado pelo 
Instituto Rui Barbosa (IRB), é o debate 
de tópicos relevantes para o controle 
externo, em nível nacional, mas também 
a discussão de questões internas, visando 
contribuir com a execução do Plano 
Estratégico do quadriênio 2016-2019, 
entre outras demandas.

 Em linhas gerais, a partir de 
agora, caberá aos secretários, diretores 
e coordenadores de áreas indicar um 
titular e mais dois integrantes que 
irão compor as respectivas equipes, de 
acordo com a especialidade de cada 
comitê. Segundo a gerência do projeto 
de criação dos comitês, após autorização 
da Presidência, serão realizadas as 
reuniões necessárias à formação de cada 
um dos comitês.

“Desde 2014, estamos realizando 
reuniões e acompanhando os debates 
nacionais para o aprimoramento das 
atividades desenvolvidas pelos tribunais 
de contas de todo o País, fruto desse 
projeto surgiu a proposta de resolução. 
Com a publicação da resolução, o 
trabalho inicial será aprimorado”, 
explicou Claudio Aranha, assessor da 
Secretaria-Geral de Planejamento (SGP) 
e gerente do projeto.

Consta da própria resolução um 
elenco de finalidades dos comitês. 
Entre os pontos propostos, destacam-
se a construção interna de fóruns de 
discussão sobre tópicos de interesse de 
todos os tribunais de contas do Brasil; 
compartilhamento de informações e boas 
práticas; proposição, em conjunto com 
a Escola de Contas e Gestão (ECG), de 
pesquisa, desenvolvimento e implantação 
de ações internas, alinhadas ao Plano 
Estratégico; além de  proposições de 
cunho social em prol da melhoria, 
desburocratização e modernização do 
Estado do Rio de Janeiro.

• Aperfeiçoamento profissional
• Atos de pessoal e previdência
• Auditoria
• Comunicação organizacional
• Contabilidade pública e gestão fiscal
• Gestão de pesquisa
• Gestão de pessoas
• Meio ambiente

• Obras públicas
• Parcerias público-privadas
• Planejamento organizacional
• Processualística, súmula e jurisprudência
• Produção de informações estratégicas 

para atividades de fiscalização
• Relações institucionais
• Tecnologia da informação

Conheça os temas dos 15 grupos 

TCE-RJ já vinha realizando reuniões para debater soluções para aprimoramento dos TCs 
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EDITORIAL

A Lei da Ficha 
Limpa em risco

JONAS LOPES DE CARVALHO JUNIOR
PRESIDENTE DO TCE-RJ

Uma das poucas leis de iniciativa popular em nosso 
País, a Ficha Limpa foi recebida com entusiasmo pela 
sociedade. E com razão, pois faz uma pré-seleção daqueles 
que pretendem ocupar cargos públicos, tendo como critério, 
entre outros itens, a reprovação por parte dos Tribunais de 
Contas. O Supremo Tribunal Federal, no entanto, decidiu 
que prefeitos que também forem ordenadores de despesas 
deverão ser julgados pelas câmaras municipais, decisão 
que valoriza o julgamento político em detrimento do 
técnico, feito pelos tribunais. Decisão que, a meu ver, vai de 
encontro ao que deseja a sociedade.

 Na reportagem de capa desta TCE-RJ NOTÍCIA 
podemos constatar que essa também é a opinião de 
importantes instituições, como a Transparência Brasil e o 
Movimento Contra a Corrupção Eleitoral (MCCE), que 
consideraram a mudança um retrocesso. A matéria de capa 
e o artigo assinado pelo juiz Gustavo Quintanilha Telles 
de Menezes trazem informações para que cada um possa 
chegar às suas próprias conclusões sobre esse assunto, 
importantíssimo para a consolidação da nossa democracia.

 Nesta edição também apresentamos os projetos 
selecionados para a segunda edição do Programa de Pesquisa 
da Escola de Contas do Tribunal. O investimento no 
conhecimento e qualificação do nosso corpo técnico tem 
sido uma prioridade, pois sabemos que o trabalho de nossos 
servidores é o que garante a excelência da instituição e sua 
credibilidade junto à sociedade. Não por acaso as decisões 
dos TCs são levadas em consideração na hora de definir se 
um cidadão possui ou não a ficha limpa.

Mas também será possível ver, através da matéria 
sobre a implementação de um novo Modelo de Gestão 

de Pessoas por Competências, que o Tribunal cobra 
resultados, adotando as melhores práticas de mercado. 
Com a ampla participação dos servidores e a contratação 
de uma consultoria, estamos elaborando critérios de 
avaliação para aferirmos o rendimento dos nossos 
funcionários, que além de passarem por qualificação terão 
um plano de mobilidade para que sejam direcionados 
para os setores conforme as suas habilidades e perfil.  
É gestão profissional em busca da excelência.

 Para além do trabalho do tribunal, com suas auditorias 
e fiscalizações, a nossa Escola de Contas e Gestão tem sido 
um importante espaço para se pensar o nosso estado. E isto 
vem sendo reconhecido por acadêmicos de peso, como o 
professor Mauro Osório, importante economista da UFRJ 
e que, atualmente, preside o Instituto Pereira Passos 
(IPP), órgão da Prefeitura do Rio de Janeiro considerado 
o centro de referência de dados e conhecimento sobre a 
cidade. Em entrevista, Osório falou sobre a importância 
de se estudar e refletir sobre as questões do Rio de 
Janeiro. E tenho certeza de que esta parceria entre o 
Tribunal e a academia, através do programa de pesquisas, 
será extremamente benéfica para todos.

 Como considero fundamental nos expressarmos 
também através de exemplos, mostramos nesta edição 
o cuidado que estamos tendo com a conservação e 
manutenção dos prédios que sediam o TCE-RJ – um 
patrimônio público, é bom lembrar. As obras de reforma 
que estamos concluindo têm foco em questões ambientais 
e, ao mesmo tempo em que beneficiam o meio ambiente, 
geram economia aos cofres públicos.

 Boa leitura!
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um retrocesso.” Foi desta for-
ma que a coordenadora de 
pesquisa da Transparência 

Brasil, Juliana Sakai, definiu a decisão do 
Supremo Tribunal Federal (STF) do dia 
10 de agosto, de que as contas de gestão 
assinadas por chefes de Poder Executivo 
– prefeitos em sua maioria – sejam apro-
vadas ou rejeitadas pelos parlamentares. 
Até então, os ordenadores de despesas 
eram julgados exclusivamente pelo co-
legiado dos Tribunais de Contas (TCs), 
onde a decisão é técnica, diferentemente 
das contas de governo, que são enviadas 
para o Poder Legislativo com pareceres 
prévios dos TCs para a decisão dos parla-

mentares (veja a diferença entre os tipos 
de conta na página 8). “Sem dúvida al-
guma, a decisão enfraquece os tribunais e 
reforça um viés político que vai no cami-
nho oposto do que acreditamos ser me-
lhor para o País”, reforça Juliana.

E a decisão tem reflexos diretos na 
Lei Complementar 135, de 4 de julho de 
2010, mais conhecida como Lei da Ficha 
Limpa, já que a decisão dos tribunais, 
por se tratar de um órgão colegiado, sig-
nificava a inelegibilidade de quem tem 
as contas de gestão rejeitadas. Conforme 
a Associação dos Membros dos Tribu-
nais de Contas do Brasil (Atricon), mais 
de cinco mil prefeitos e ex-prefeitos no 

País, que foram condenados por seus 
atos administrativos irregulares nos úl-
timos oito anos, ficarão imunes ao filtro 
da Ficha Limpa, que apesar de recente 
já é uma regra consagrada e aprovada 
pela sociedade. Além disso, o mesmo 
levantamento aponta que mais de R$ 4 
bilhões em multas e débitos imputados a 
esses gestores correm risco de não retor-
nar aos cofres públicos.

“Agora as contas de gestão, antes 
julgadas tecnicamente e com a obser-
vância do devido processo legal, pelos 
Tribunais de Contas, órgãos integrados 
por servidores de reconhecida qualidade 
e compostos por membros dotados de 

CAPA

É“

JULGAMENTO DE 
ORDENADORES 
DE DESPESA 
NAS MÃOS DE 
VEREADORES 
PODE FAZER COM 
QUE LEI DA FICHA 
LIMPA PERCA 
SUA EFICÁCIA

Sai o técnico,  
entra o político
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direitos e garantias da magistratura — 
com a devida interveniência do Minis-
tério Público de Contas —, passarão a 
sê-lo pelas câmaras de vereadores, que, 
histórica e sabidamente, por razões emi-
nentemente políticas ou estruturais, ne-
gligenciam do exercício de sua função 
fiscalizadora”, argumenta o presidente 
da Atricon e conselheiro do TCE-PE, 
Valdecir Pascoal.

Controle externo é atribuição dos 
Tribunais de Contas, diz Constituição

O presidente do Tribunal de Contas 
do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), 
Jonas Lopes de Carvalho Junior, lembra 
que a própria Constituição Federal de-
termina que as contas de ordenadores de 
despesa sejam julgadas pelos Tribunais 
de Contas. “O artigo 71 da Constitui-
ção diz que o controle externo, a cargo 

do Congresso Nacional ou, no caso dos 
estados, das Assembleias Legislativas, 
será exercido com o auxílio do Tribunal 
de Contas da União ou dos Tribunais 
de Contas dos Estados, aos quais com-
pete julgar as contas dos administrado-
res e demais responsáveis por dinheiro, 
bens e valores públicos”, explica. Além 
disso, Jonas Lopes ressalta que a Lei da 
Ficha Limpa diz que são inelegíveis os 
que tiverem suas contas rejeitadas por 
irregularidade insanável e por decisão 
irrecorrível do órgão competente, no 
caso os Tribunais de Contas. “Aliás, o 
próprio STF já decidiu, na Ação Direta 
de Constitucionalidade número 30, que 
esta determinação da Lei da Ficha Lim-
pa é constitucional”, complementa.

Cofundador do Movimento de Com-
bate à Corrupção Eleitoral (MCCE), 
o juiz Márlon Reis acredita ser possível 

reverter a decisão. “Já estamos estudan-
do medidas para que o assunto volte a 
ser debatido pelo Supremo. Afinal, foi 
uma decisão muito apertada”, afirma. 
O MCCE acredita que os Tribunais de 
Contas têm uma posição institucional 
de natureza técnica, totalmente diferen-
te do que ocorre com as câmaras muni-
cipais. “Temos dados que mostram uma 
série de decisões absurdas cometidas por 
vereadores, ao reverter pareceres téc-
nicos para aprovar contas de prefeitos. 
Numa delas, o relator chega a escrever o 
seguinte: ‘se nem Deus pune seus filhos, 
não serei eu a punir’. Em seguida ele 
apresenta voto pela aprovação, indo de 
encontro ao que mostravam os técnicos, 
e seus colegas o acompanham”, relata 
Márlon, antes de reforçar a posição do 
movimento: “Consideramos a decisão 
do STF um grande retrocesso”.

Votação do STF
Câmaras
Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, 
Edson Fachin, Cármen Lúcia, Marco 
Aurélio e Celso de Mello

Tribunais de Contas
Luís Roberto Barroso, Teori Zavascki, 
Rosa Weber, Luiz Fux e Dias Toffoli

“Temos dados que mostram 
uma série de decisões 
absurdas cometidas por 
vereadores, ao reverter 
pareceres técnicos” 
Márlon reis

Juiz

“A decisão enfraquece os 
tribunais e reforça um viés 
político que vai no caminho 
oposto do que acreditamos 
ser melhor para o País” 
Juliana sakai

Transparência Brasil

“Compete aos Tribunais de 
Contas julgar as contas dos 
administradores e demais 
responsáveis por dinheiro, 
bens e valores públicos” 
Jonas lopes

presidenTe do Tce-rJ

Foto: Nelson Jr./SCO/STF

Reprodução
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CAPA

As contas de governo são, necessariamente, assinadas pe-
los responsáveis pelo Poder Executivo (prefeitos, governado-
res e presidente da República) e enviadas, anualmente, para a 
análise dos Tribunais de Contas. O corpo técnico dos tribu-
nais, o Ministério Público Especial e os conselheiros anali-
sam, então, se foram obedecidas as determinações constitu-
cionais, como os valores mínimos de investimento em saúde e 
educação ou os percentuais máximos de endividamento, e se 
a execução seguiu a lei orçamentária, aprovada no ano ante-
rior pelo Poder Legislativo. Feito isso, é aprovado um parecer 
prévio pelo plenário do tribunal e, em seguida, o mesmo é 
enviado para os parlamentares, que farão a apreciação final 
das contas, aprovando ou rejeitando as contas.

As contas de gestão representam a execução do orça-
mento, a forma como a verba pública está sendo gasta. São, 
portanto, inúmeros os processos, conhecidos como ordena-
ção de despesa. Enquanto a conta de governo é assinada pelo 
prefeito, por exemplo, as de gestão são de responsabilidade 
de secretários, presidentes de empresas públicas ou qualquer 
funcionário do governo que tenha a função de ordenar des-
pesas. Ou seja, o prefeito pode ser ou não um ordenador. “O 
governador nunca é um ordenador de despesa, mas no caso 
dos prefeitos isto varia muito. Há aqueles que delegam e os 
que também assinam contas de gestão, o que é muito comum 
em cidades menores”, explica o secretário-geral de Controle 
Externo do TCE-RJ, Carlos Roberto Leal.

A grande diferença entre os dois tipos de conta é que en-
quanto as de governo são sempre enviadas para o Poder Legis-
lativo, as de gestão são julgadas diretamente pelos conselheiros 
dos Tribunais de Contas. Com a recente decisão do Supremo 
Tribunal Federal, as contas de gestão, quando assinadas pelos 
chefes do Poder Executivo, também deverão ser enviadas, com 
um parecer prévio, para a análise final dos parlamentares.

Entenda a diferença 
entre contas de governo 
e contas de gestão

A Lei da Ficha Limpa, que nasceu de uma ini-
ciativa popular e, portanto, é reflexo direto do de-
sejo da sociedade, se transformou em lei em 2010 
e determina que um candidato que tiver um man-
dato cassado, renunciar para evitar a cassação ou for 
condenado por decisão de órgão colegiado, mesmo 
ainda cabendo recurso, fica inelegível por oito anos. 
A proposta chegou a ter a sua constitucionalidade 
questionada no Supremo Tribunal Federal, mas os 
ministros decidiram pela validade da lei.

Sendo assim,  todos os gestores públicos que 
tiverem seus atos reprovados pelos Tribunais de 
Contas, após esgotadas as possibilidades de defesa, 
acabam se tornando inelegíveis, pois a decisão é to-
mada por um colegiado – os conselheiros. A exceção 
à regra era o caso das contas de gestão de prefeitos, 
governadores e presidente, pois a decisão final ficava 
com o Poder Legislativo. Mas os chefes do Poder 
Executivo que assinassem uma ordenação de despe-
sa poderiam se tornar inelegíveis após uma decisão 
contrária dos conselheiros, entendimento que vinha 
prevalecendo desde que a lei passou a vigorar.

Um dos autores da Lei da Ficha Limpa, o juiz 
Márlon Reis se manifestou, ao lado do presidente da 
Atricon e conselheiro do TCE-PE, Valdecir Pascoal, 
sobre a decisão do STF: “A recente decisão do STF 
transferindo dos Tribunais de Contas às Câmaras 
de Vereadores a competência para julgar as contas 
de gestão de prefeitos é um passo atrás em nossa ac-
countability, pois compromete, em grande medida, a 
efetividade do controle e o propósito fundamental da 
Lei da Ficha Limpa, que é o de melhorar a qualidade 
da gestão e da democracia. E esse retrocesso ocorre 
justamente quando o cidadão clama por mais ética 
na política, pelo fim da impunidade e por uma admi-
nistração que garanta a excelência na prestação dos 
serviços públicos, com destaque para a educação, a 
saúde e a segurança”.

Ficha Limpa

Foto: Luiz Alves/Câm
ara

Abaixo-assinado garantiu o andamento do projeto 
de iniciativa popular que deu origem à lei
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Seminário debateu importância de TCs no processo eleitoral
MEMÓRIA

O papel dos Tribunais de Contas (TCs) nos processos eleitorais foi 
alvo de um seminário realizado pelo TCE-RJ em março de 2014. Na épo-
ca, o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) Carlos 
Ayres Britto falou justamente sobre a diferença entre contas de governo 
e de gestão e deixou claro que discordava de interpretações no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) de que os TCs não tinham competência para 
julgar prefeitos ordenadores de despesa. “A decisão partiu de uma premissa 
equivocada e não fez distinção entre atos de governo e atos administra-
tivos. 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.

O 11 de agosto, data de criação dos cursos jurídicos no Brasil, deveria ser um dia 
para celebrarmos a Justiça. No entanto, a decisão do STF (RE 848826) que retira dos 
Tribunais de Contas a competência para julgar as contas de prefeito que age como or-
denador de despesas, sela a vitória da injustiça e da impunidade. A decisão representa 
um imenso retrocesso no controle das contas governamentais e vai na contramão dos 
esforços populares e suprapartidários de combate à corrupção e de moralidade na ges-
tão dos recursos públicos.

 Além de esvaziar, em grande medida, as competências constitucionais dos Tribu-
nais de Contas, no que se refere à aplicação de sanções e determinação de ressarcimen-
to aos prefeitos que causaram prejuízos ao erário, a decisão do STF fere de morte a 
Lei da Ficha Limpa, considerando que a rejeição de contas pelos tribunais, e não pelas 
câmaras, constitui o motivo mais relevante para a declaração de inelegibilidades pela 
Justiça Eleitoral (84%).

Trata-se de uma das maiores derrotas da República brasileira após a redemocrati-
zação. Concede-se, na prática, um habeas corpus preventivo aos prefeitos que cometem 
irregularidades, desvios e corrupção. Os votos proferidos pelos cinco ministros em favor 
da efetividade da Lei da Ficha Limpa e da competência dos Tribunais de Contas nos 
estimula a mobilizar toda a sociedade, as demais entidades de controle e os meio de co-
municação para corrigirmos esse retrocesso. Não nos resignaremos.

Marcando posição
Presidente do TCE publicou artigo no jornal O 

Globo lamentando a decisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF) e lembra que a mudança ameaça se-
riamente a Lei da Ficha Limpa, um dos símbolos 
da luta da sociedade pela moralidade administrativa.

Leia o artigo na íntegra
http://bit.ly/artigoJonasLopes

Ou aponte o leitor de QR 
Code de seu celular

Foto: Vicente Luiz/TCEPE

Valdecir Pascoal
Presidente da Atricon e conselheiro 
do Tribunal de Contas do Estado de 
Pernambuco (TCE-PE)

Nota oficial oficial da Atricon 
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PROGRAMA DE PESQUISA 

COM FOCO NA PRÁTICA, ESTUDOS TÊM COMO OBJETIVO AS AÇÕES DO DIA A DIA

 pós o sucesso de sua primeira 
edição em 2015, o Progra-
ma de Pesquisa da Escola 

de Contas e Gestão (ECG) do TCE-RJ 
anunciou os escolhidos para a sua segunda 
turma. No dia 27 de junho, o presidente 
Jonas Lopes de Carvalho Junior assinou 
os termos de compromisso para a reali-
zação do programa. Mais uma vez, em 
parceria com instituições de ensino, como 
UFF, UFRJ, Uerj e UFSC, o TCE-RJ vai 
financiar projetos apresentados por seus 
servidores e selecionados por uma banca 
formada pela ECG. “Acredito na parceria 
com a academia  na busca pelo desenvolvi-
mento. E este programa é a comprovação 
disso. São trabalhos de fundamental im-
portância não só para o Tribunal, mas para 
toda sociedade, pois vão se refletir em um 
trabalho de fiscalização com mais quali-

dade, em melhores relatórios. E isto é de 
interesse público”, afirmou Jonas Lopes.

Entre as pesquisas aprovadas há estudos 
sobre gestão de custo, economicidade de co-
leta de lixo, sistema de qualidade de obras e 
controle externo através de análise de dados. 
Todos os estudos (veja a lista completa na 
página ao lado) têm potencial para gerar um 
forte impacto no dia a dia do Tribunal, no 
aperfeiçoamento de seus processos internos, 
gerando, consequentemente, melhores servi-
ços públicos para a população. “É um pro-
grama inovador e ousado. Não temos notícia 
de nenhuma escola de contas que desenvol-
va um trabalho parecido. Essa troca de ideias 
entre servidores do TCE e pesquisadores de 
instituições de ensino tem sido fundamen-
tal para que o Tribunal possa avançar no seu 
trabalho”, argumentou a diretora-geral da 
ECG, Paula Nazareth. 

As pesquisas aprovadas pela Comis-
são Permanente de Estudos e Pesquisas 
da ECG (Copep) e homologadas pelo 
presidente do TCE-RJ têm em comum a 
busca pelo aprimoramento do trabalho do 
controle externo diante dos municípios e 
órgãos jurisdicionados ao TCE-RJ. “Com 
isso, queremos juntar o pensamento teórico 
com a atividade prática”, explicou a coor-
denadora de Estudos e Pesquisas da ECG, 
Rosa Maria Chaise. Os pesquisadores terão 
um ano para concluir seus trabalhos e, du-
rante esse período, farão reuniões de acom-
panhamento para desenvolver seus projetos. 
“Eles terão que entregar um primeiro rela-
tório parcial com 40% do desenvolvimento 
da pesquisa até o final deste ano. No final 
de 2017, os trabalhos estarão concluídos e 
serão publicados pelo Tribunal de Contas”, 
complementou Rosa Maria.

A

Investimento em qualificação

Presidente Jonas Lopes assinou os termos de compromisso para a realização do projeto na presença dos pesquisadores
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Projetos aprovados e equipes responsáveis 

Desenvolvimento de um sistema de 
qualidade das obras de infraestrutura  
de transportes

Francisco Lopes de Magalhães Junior (TCE-RJ) e 

Jean Marcel de Faria Novo (TCE-RJ) 

Pesquisador Avaliador: Sandra Oda (UFRJ)

A proposta é avaliar os problemas mais comuns em contratos de 

infraestrutura de transportes, com foco na qualidade dos serviços 

executados. Os pesquisadores trabalharão para elaborar um sistema 

de acompanhamento do controle tecnológico e um manual de boas 

práticas na execução deste tipo de serviço.

Qualidade de vida no trabalho:  
uma visão a partir de indicadores

Ana Flavia Azevedo Moura (TCE-RJ), Sabrina Caetano Barone (TCE-RJ) 

e Pedro Paulo Pires dos Santos (UFF)

Pesquisador Avaliador: Ana Carolina Monnerat Fioravanti Bastos (UFF)

Visa a desenvolver indicadores de qualidade de vida no trabalho 

para que possam ser usados pelas áreas de gestão de pessoas 

do TCE-RJ e embasar suas ações organizacionais. Ao definir 

parâmetros, os setores responsáveis terão como monitorar os dados 

e executar intervenções com base em evidências, melhorando, 

consequentemente, a prestação de serviço.

Pareceres prévios e relatórios sobre as 
contas de gestão: um estudo à luz dos 
parâmetros da OCDE

Gecilda Esteves Silva (TCE-RJ), Fernanda Filgueiras Sauerbronn (UFRJ) 

e João Felipe Rammelt Sauerbronn (Unigranrio) 

Pesquisador Avaliador: Álvaro Guilherme Miranda (TCE-RJ)

O objetivo é verificar como o Tribunal de Contas da União (TCU) vem 

reagindo às últimas recomendações interpostas pela Organização para 

a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) sobre pareceres 

prévios e relatórios de contas. Espera-se compreender a contribuição 

para a governança pública e seus possíveis efeitos.

Economicidade dos serviços de coleta e 
transporte de resíduos sólidos urbanos

Igor Soares Pinheiro (TCE-RJ)

Pesquisador Avaliador: João Alberto Ferreira (Uerj)

Tem como objetivo examinar os principais aspectos que envolvem a 

economicidade das contratações de serviços de coleta e transporte de 

Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). O estudo ainda pretende comparar 

as experiências e metodologias de outros Tribunais de Contas com 

aquelas utilizadas pela Coordenadoria de Análise Técnica de Atos e 

Contratos de Obras e Serviços de Engenharia (CAT) do TCE-RJ, com o 

intuito de aperfeiçoar a atual metodologia.

Gestão de Custos: estudo sobre o uso e 
a implantação da gestão de custos em 
prefeituras do Estado do Rio de Janeiro

Marcia Vasconcellos Carvalho (TCE-RJ), Diego Ramos Ferreira da Silva 

(TCE-RJ), Fabricia Silva da Rosa (UFSC) e Rogério João Lunkes (UFSC)

Pesquisador Avaliador:  Waldir Jorge Ladeira dos Santos (Uerj)

O foco dos pesquisadores está na proposição de medidas para o 

aperfeiçoamento da gestão e a implementação de sistemas de custos 

nas prefeituras do Estado do Rio de Janeiro. Para isso, serão indicados 

parâmetros a serem adotados pelos gestores públicos, a fim de que 

tenham boas ferramentas de controle.

Controle Externo baseado em análise 
de dados: estão os Tribunais de Contas 
preparados?

Bruno Mattos de Souza Melo (TCE-RJ) e 

Marcos Ferreira da Silva (TCE-RJ)

Pesquisador Avaliador:  Alberto de Fontes Tavares Neto (TCE-RJ)

O projeto tem como objetivo medir o nível de maturidade analítica 

dos Tribunais de Contas brasileiros e avaliar se as instituições estão 

preparadas para adotar a estratégia de controle baseada em análise 

de dados. A pesquisa pretende identificar os requisitos necessários à 

aplicação da metodologia.
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Um economista dedicado a estudar 
o Rio de Janeiro. Talvez seja esta 
a melhor forma de apresentar o 
professor Mauro Osório, que está 
lançando o livro Uma agenda para o 
Rio de Janeiro: estratégias e políticas 
públicas para o desenvolvimento 
socioeconômico (FGV Editora), 
organizado ao lado de Luiz Martins de 
Melo, Maria Helena Versiani e Maria 
Lúcia Werneck. Nesta entrevista, este 
pensador sobre o Rio de Janeiro, que 
é doutor em planejamento urbano 
e regional pela UFRJ e coordena o 
Observatório de Estudos sobre o Rio 
de Janeiro da mesma instituição, 
celebra a consolidação do Programa 
de Pesquisa da Escola de Contas e 
Gestão (ECG) do TCE-RJ. “Mais um 
espaço para refletirmos as questões 
do nosso estado”.

‘Um novo 
olhar sobre 
o que faz a 
diferença para 
a sociedade’
O que representa a consolidação do Pro-
grama de Pesquisas do TCE, uma insti-
tuição que trabalha com números que tra-
duzem o dia a dia das cidades e do estado?

Para o Tribunal me parece absoluta-
mente decisivo, pois quando seus técnicos 
estiverem na rua, fazendo seu trabalho, 
terão um olhar diferente sobre a impor-
tância das coisas que estão fiscalizando. 
A pesquisa proporciona um novo olhar 
sobre a realidade, sobre o que realmente 
faz a diferença para a sociedade. E isto 
representa um salto de qualidade. É claro 
que o Tribunal tem que punir e garantir o 
bom uso do dinheiro público, mas tam-
bém acredito ser fundamental o caráter 
orientador do órgão. Então, quanto mais 
estiver interagindo com a academia, as 
prefeituras, as secretarias e a sociedade 
melhor será o seu trabalho preventivo e 
orientador, o que acredito ser importante 
para gerar um salto de qualidade no de-
senvolvimento de nosso estado. Como na 
saúde, é mais importante prevenir do que 
remediar. Por isso, acredito neste olhar 

da prevenção. É semelhante ao trabalho 
do Banco Central com as instituições 
financeiras, que se preocupa com a ma-
nutenção da saúde do setor. Municípios 
saudáveis é bom para todos.

E no contexto de reflexão sobre o estado, 
de pensar o Rio de Janeiro, qual a impor-
tância deste programa?

O contexto histórico-nacional do Rio 
de Janeiro faz com que o olhar de nossos 
pesquisadores esteja sempre muito vol-
tado para o Brasil e para o mundo, para 
questões mais amplas, macro. O Rio nasce 
como um porto nacional, como eixo de lo-
gística da América Latina. Torna-se o cen-
tro cultural do Brasil, e até 1960 sequer ha-
via eleição para prefeito, que era nomeado 
pelo poder central, o que diminuía demais 
o debate local. A história do Brasil acon-
tecia aqui, tirando o espaço da vida local.

Houve um historiador de arte, cha-
mado Giulio Argan, que foi prefeito de 
Roma, que costumava dizer que todo país 
tem uma cidade que é sua referência in-

ternacional. Quando se pensa nos Estados 
Unidos, provavelmente você pensará em 
Nova York e não em Washington, que é 
a capital, ou no caso da Austrália vamos 
pensar em Sidney em vez de Camberra, 
onde está a sede do governo. E aqui no 
Brasil, apesar de São Paulo ter uma eco-
nomia mais forte e de não sermos mais a 
capital desde 1960, o Rio continua sendo a 
principal referência internacional, o que é 
ótimo. Esta história cosmopolita faz com 
que a gente queira e goste de receber pes-
soas de fora, e as Olimpíadas foram a festa 
que a gente viu. Não podemos perder esta 
característica, mas também temos que en-
tender melhor a nossa região, os desafios 
que temos. Portanto, ter uma escola de po-
líticas públicas e trabalhar no diagnóstico 
dos nossos municípios é fundamental para 
entendermos melhor o nosso estado. É 
mais um espaço para o debate de alto nível.

E este trabalho conjunto entre o TCE  e 
a academia pode contribuir com estes es-
tudos sobre o Rio de Janeiro?

MAURO OSÓRIO
PROFESSOR DE ECONOMIA DA UFRJ
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Vai contribuir muito, pois faltam da-
dos empíricos sobre a nossa região. Há 
necessidade de aumentarmos o investi-
mento e aprimorarmos a fundação Ceperj 
(Fundação Centro Estadual de Estatísti-
cas, Pesquisas e Formação de Servidores 
Públicos do Rio de Janeiro), por exemplo, 
pois temos pouca base de dados e refle-
xões. Hoje vamos para São Paulo, Minas 
Gerais e Paraná e vemos um cenário mui-
to melhor do que o nosso no que se refere 
a dados e informações, além da formação 
de pessoas que se dedicam a pensar os 
temas locais. Conheço muitas teses aca-
dêmicas que chegam a conclusões e refle-
xões equivocadas exatamente porque têm 
poucos dados empíricos disponíveis. Des-
ta forma, o TCE pode ser uma fonte de 
informações e de indicadores não só para 
a academia, mas para empresas e para a 
sociedade em geral. E assim, todos terão 
a possibilidade de fazer uma reflexão me-
lhor, mais elaborada.

E é importante destacar o peso da 
cidade do Rio de Janeiro dentro do esta-

do. Talvez seja a unidade da federação em 
que a capital tenha a maior relevância. E 
isso aumenta a importância dessa relação 
do Tribunal com a academia, pois como 
o foco está sempre na capital, há poucos 
dados sobre o interior do estado. Aqui 
no TCE há muita informação sobre os 
outros 91 municípios e isto pode fazer 
a diferença no esforço de criação de um 
círculo virtuoso de crescimento.

Quando falamos em relatórios do TCE 
pensamos muito em números e dados or-
çamentários e de licitações. Até mesmo 
neste contexto a pesquisa pode influen-
ciar positivamente?

Acho que sim, pois muda muito a 
forma de se verem as coisas, as priori-
dades. Havia um professor da UFRJ que 
faleceu recentemente, chamado Antônio 
Barros de Castro, que dizia que a vida 
tem vários ladinhos. É um absurdo a 
quantidade de aspectos a serem exa-
minados dentro de uma prefeitura, por 
exemplo. Portanto, é necessário ter um 

olhar seletivo, entender o que é mais im-
portante, o que é prioritário. Até mesmo 
para não ser enganado. Quanto mais cul-
tura, informação e base teórica, melhor.

O senhor entende isso como uma aber-
tura do TCE para a sociedade?

Sim. Um exemplo é que já estamos 
convidando o TCE, através de sua escola, 
para participar dos debates organizados 
pelo instituto que criamos para estudar o 
Rio de Janeiro. E pessoas do Tribunal já 
participaram de nossos encontros, levando 
depoimentos de quem está na ponta, fis-
calizando. Essa interação da prática com 
a teoria é absolutamente fundamental. É 
um jogo de ganha-ganha, bom para a aca-
demia e para o Tribunal. Outra interação 
já materializada está no livro que estamos 
lançando e que propõe uma agenda  para 
o estado. Temos um artigo sobre finanças 
públicas e questões fiscais escrito por ser-
vidores do Tribunal. Afinal, é impossível 
pensar em planejamento sem levar em 
conta arrecadação e gasto público.

Tem que punir e 
garantir o bom uso 
do dinheiro, mas 
também acredito no 
caráter orientador”

“
O TCE pode ser uma 
fonte de informações 
e de indicadores que 
geram reflexões”
“
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PESQUISA DE OPINIÃO

POPULAÇÃO DIZ QUE 

ATUAÇÃO DO TCE NO 

COMBATE À CORRUPÇÃO 

E NO CONTROLE DOS 

GASTOS PÚBLICOS 

É FUNDAMENTAL. 

PESQUISA NACIONAL 

APRESENTA RESULTADO 

SEMELHANTE

 iscalizar e orientar a adminis-
tração pública para garantir 
o bom uso do dinheiro do 

contribuinte. Esta é a razão de ser do Tri-
bunal de Contas do Estado do Rio de Ja-
neiro (TCE-RJ). E isso faz da população 
o principal cliente da instituição, mesmo 
não sendo o atendimento ao público a 
atividade fim do órgão. Mas como a po-
pulação do estado vê o trabalho do TCE-
-RJ? Para ter uma resposta e, a partir de 
dados concretos, ampliar o relacionamen-
to com a sociedade, o TCE contratou, 
através de licitação, uma pesquisa de opi-
nião, realizada pela empresa Promáxima. 
Foram ouvidas 1.115 pessoas em todo o 
estado, que responderam a um questioná-
rio com 43 perguntas.

Quando a pergunta foi sobre o traba-
lho do TCE no controle dos recursos pú-
blicos, atuando no combate à corrupção 
e ao desvio de dinheiro, 99% dos entre-
vistados consideraram a atividade muito 
importante/importante. O percentual é 

semelhante ao obtido pela pesquisa con-
tratada pela Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) 
ao Ibope, na qual 90% das pessoas que 
conhecem os tribunais consideram im-
portante sua atuação contra a corrupção. 
“As pesquisas não deixam dúvidas sobre a 
importância para a população de órgãos 
que acompanhem de perto e fiscalizem os 
gastos públicos. Agora, o nosso desafio, 
não só no Rio, mas em todo o Brasil, é 
mostrar para a sociedade o bom trabalho 
que está sendo feitos pelo tribunais”, afir-
ma o presidente do TCE-RJ, Jonas Lopes 
de Carvalho Junior.

Preocupação com a corrupção
O desafio faz sentido, pois a pes-

quisa no Rio de Janeiro aponta que 
menos da metade (48%) dos entrevista-
dos já ouviu falar do TCE-RJ. Quando 
comparada à realidade nacional, o per-
centual é até alto, pois a pesquisa da 
Atricon registrou que apenas 17% dos 

entrevistados conheciam os Tribunais 
de Contas. “Embora o percentual dos 
que conhecem e sabem definir as atri-
buições dos Tribunais de Contas não 
seja tão expressivo, ele não destoa do 
conhecimento do cidadão em relação a 
outros órgãos e poderes da mesma natu-
reza. Essa percepção cresce com o nível 
de escolaridade dos entrevistados, mas 
fica evidente que é preciso melhorar os 
processos de comunicação com vistas a 
sermos mais conhecidos pela sociedade 
como um todo”, explica o presidente da 
Atricon, Valdecir Pascoal.

A pesquisa realizada no Rio de Ja-
neiro deixa bastante clara a preocupa-
ção da população com a corrupção e o 
mau uso do dinheiro público no Brasil. 
Quando perguntados sobre a gravidade 
da corrupção, 93% dos entrevistados a 
consideraram “muito grave” e 5% assi-
nalaram ser “grave”. E não houve quem 
dissesse que este não é um problema. As 
mesmas pessoas consideraram “péssima” 

F

Fiscal dos  
gastos públicos
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(65%), “ruim” (17%) e “regular” (11%) a 
forma como os governos usam a verba 
arrecadada. Apenas 3% dos entrevistados 
estão satisfeitos com a gestão do dinheiro 
público, sendo que 2% assinalaram como 
“ótima” e 1% como “boa”. Apesar de toda 
insatisfação, apenas 28% já ouviram falar 
em Lei de Responsabilidade Fiscal. E 
dentro deste contingente, 74% acreditam 
que a legislação não está sendo aplicada 
da maneira mais correta.

O desconhecimento das regras se 
reflete na pouca participação pública. 
Entre os entrevistados, 86% reconhecem 
que não acompanham a gestão dos recur-
sos em sua cidade. O número de pessoas 
que não acreditam na punição dos maus 
gestores é um indicador de que a falta de 
engajamento pode ter a ver com a sen-
sação de impunidade: 88% consideram a 
chance de punição como “baixa” ou “ne-
nhuma”. Ao mesmo tempo, apenas 11% 
dos entrevistados tinham ouvido falar na 
Lei de Acesso à Informação. 

Qualitativa
Também foi realizada uma pesqui-

sa qualitativa, desta vez com o objetivo de 
ouvir líderes da sociedade civil organizada, 
jornalistas, professores universitários e ges-
tores de entidades e órgãos fiscalizados pelo 
Tribunal, como prefeitos, presidentes de 
câmaras municipais, secretários, superin-
tendentes e diretores de empresas públicas. 
Foram 120 entrevistas mais longas, seguin-
do um roteiro criado pelos pesquisadores.

A percepção geral dos entrevistados que 
já conhecem o TCE ressaltou três caracterís-
ticas: fiscalização, orientação e competência 
técnica/profissionalismo. A pesquisa refe-
renda a necessidade de se comunicar melhor 
com a sociedade, dando mais divulgação aos 
trabalhos e resultados benéficos obtidos pe-
las auditorias, como diminuição de preços 
de editais e cancelamento de concorrências 
que não atendam às regras, e a constante fis-
calização, inclusive com a expedição de co-
municações para que as prefeituras mudem 
procedimentos inadequados.

Metodologia
O estado foi dividido em oito regiões e o número de entrevistas em cada um delas foi definido 
pelos dados populacionais determinados pelo Censo de 2010 do IBGE. A região Metropolitana, 
portanto, registrou o maior número de amostras, ficando com 73% do total. Em seguida veio a 
Baixada Litorânea, com 6%. Com 5% ficaram Médio Paraíba, Norte Fluminense e Serrana. Para 
finalizar, Costa Verde, Noroeste Fluminense e Centro-Sul Fluminense com 2% das entrevistas. 
Dentro de cada região, a divisão por cidades seguiu o mesmo critério.

A pesquisa feita pelo Ibope a pedido 
da Atricon foi realizada entre os dias 
24 e 27 de junho, quando foram 
ouvidas 2.002 pessoas. Além de 
mostrar que a população acredita 
que o trabalho feito pelos tribunais é 
importante no combate à corrupção, o 
material evidencia a opinião de que a 
fiscalização feita de forma mais técnica 
reduz o mau uso do dinheiro público.

Gravidade da corrupção no Brasil (%)

PESQUISA TCE

PESQUISA ATRICON

Forma como os governos e instituições 
gastam os recursos públicos (%)

Importância do controle dos  
recursos públicos (%)

A atuação dos Tribunais de 
Contas sobre as contas públicas é 
importante no combate à corrupção

Resultados demonstram importância do trabalho técnico do TCE

2% | Ótima

72% | Concordam totalmente

17% | Ruim

6% | Discordam totalmente

4% | NS/NR

1% | NS/NR

11% | Regular

3% | Discordam em parte

65% | Péssima

1% | Boa

18% | Concordam em parte

93% | Muito grave

93%

72%

18%

3%

6%

5%

65%

17%

11%
91%

8%

1% | NS/NR

NS/NR = Não sabem / não responderam

1% | Pouco grave
0% | Não tem gravidade

5% | Grave

8% | Importante 1% | NS/NR

91% | Muito 
importante

0% | Pouco 
importante
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N o dicionário, a palavra excelência 
é definida como “qualidade muito 
superior”. E é exatamente isso que 

o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Ja-
neiro (TCE-RJ) está buscando desde a criação, 
em 2014, do seu Modelo de Gestão de Pesso-
as por Competências. No dia 28 de setembro 
foi dado mais um passo para que a instituição 
tenha regras claras de pactuação de expectati-
vas, capacitação, mobilidade e avaliação de seus 
servidores. Foi publicado o Modelo de Gestão 
do Desempenho por Competência, que são 
os critérios para avaliar se os servidores estão 
cumprindo com aquilo que foi combinado com 
a sua chefia.

“O objetivo é adequar a gestão de pessoal do 
Tribunal de Contas à sua estratégia institucional, 
sempre levando em consideração que os servi-
dores são o nosso maior patrimônio”, explica o 
presidente do TCE-RJ, Jonas Lopes de Carva-
lho Junior, um entusiasta do projeto iniciado em 
2013, quando foi contratada a consultoria PwC 
para avaliar os métodos de gestão de pessoas no 
Tribunal e sugerir mudanças. “Essa demanda 
surgiu por parte dos próprios servidores no nosso 
Plano Estratégico”, lembra Jonas Lopes.

A adoção de critérios objetivos de avaliação 
é um dos pilares de sustentação do modelo, que 
é baseado nos seguintes valores: meritocracia, 
imparcialidade, respeito às pessoas, transpa-

rência e compromisso com os resultados. “Essa 
política de avaliação de desempenho é uma 
das vertentes de um modelo mais complexo, 
que envolveu o mapeamento dos setores e seu 
diagnóstico, a definição das competências es-
peradas para cada área do Tribunal e o que se 
deseja das pessoas que lá estão. Agora estamos 
definindo os critérios de medição dessa entrega. 
Mas também vamos apresentar caminhos para 
o desenvolvimento do profissional e de mobi-
lidade interna, para direcionar as pessoas para 
funções nas quais podem render mais”, explica 
a analista organizacional da Secretaria-Geral de 
Administração (SGA) e gerente do Projeto de 
Gestão de Pessoas por Competências, Jordanna 
Malena da Silva.

Segundo o Modelo de Gestão do Desem-
penho por Competência, a avaliação do ser-
vidor está dividida em quatro etapas: a pactu-
ação, quando o gestor e o servidor definem as 
competências que serão desenvolvidas, com as 
respectivas ações de desenvolvimento, objetivos, 
prioridades e prazos de execução; o acompanha-
mento, que consiste no monitoramento contí-
nuo, com avaliação e feedback para eventuais 
alinhamentos; a avaliação, na qual se apura o de-
senvolvimento do servidor; e o desenvolvimen-
to, identificando as oportunidades de melhoria, 
reconhecendo e valorizando os pontos fortes no 
desempenho apresentado pelo servidor.

GESTÃO

NOVO MODELO DE GESTÃO TEM FOCO EM QUALIDADE E PRODUTIVIDADE

Gestão de Pessoas  
por Competências

Na busca pela excelência

Identificar e desenvolver as 
competências profissionais 
desejadas, necessárias para 
orientar a atuação de líderes  
e servidores 

Identificar oportunidades de 
melhoria no desempenho e 
potencializar pontos fortes dos 
servidores, a partir de critérios 
mais objetivos 

Orientar a elaboração de 
programas de capacitação, 
treinamento e desenvolvimento, 
alinhados aos direcionadores 
estratégicos institucionais

Desenvolver melhores práticas de 
gestão de pessoas vinculadas ao 
desempenho

Favorecer a atuação da liderança, 
subsidiando a tomada de decisão

Contribuir para o crescimento 
pessoal e profissional dos 
servidores a partir da criação de 
um ambiente que sustente uma 
cultura de meritocracia, feedback 
e desenvolvimento

Metas

O sistema vem sendo desenvolvido com a 
participação dos servidores. O presidente 
Jonas Lopes lançou o modelo em 2014 
e o projeto foi ampliado desde então, 
seguindo o planejamento
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ARTIGO

O SUPREMO E 
O JULGAMENTO 

DAS CONTAS DOS 
PREFEITOS

A Constituição da República consa-
gra os valores nacionais, especialmente o 
caráter democrático de nosso País. A tu-
tela da democracia compreende o controle 
de gestores públicos, inclusive dos chefes 
do Poder Executivo, que prestam contas 
políticas ao Poder Legislativo (art. 30, III, 
e art. 71, I, ambos da Constituição Fe-
deral), e têm suas contas administrativas 
julgadas pelo Tribunal de Contas (art. 31, 
§1º, art.71, II e 75, caput).

Estabeleceu a Constituição a su-
jeição dos municípios aos Tribunais de 
Contas dos Estados (TCEs). Ressalva-
das as exceções expressas (Tribunais de 
Contas dos Municípios taxativamente 
preservados pela Carta Magna de 1988), 
quis o constituinte assegurar que os mu-
nicípios tivessem suas contas fiscaliza-
das e controladas de maneira uniforme 
em todo o estado, preservando a coesão 
da República.

Então, como explicar que o Plená-
rio do Supremo Tribunal Federal (STF), 
no dia 10 de agosto de 2016, concluiu o 
julgamento conjunto dos Recursos Ex-
traordinários 848.826 e 729.744, ambos 
com repercussão geral, decidindo que “é 
exclusivamente da Câmara Municipal 
a competência para julgar as contas de 
governo e as contas de gestão dos pre-
feitos, cabendo ao Tribunal de Contas 
auxiliar o Poder Legislativo municipal, 
emitindo parecer prévio e opinativo, que 

somente poderá ser derrubado por deci-
são de 2/3 dos vereadores”; ou seja, que 
não cabe ao Tribunal de Contas julgar 
as contas? Em que pese o respeito à po-
sição da apertada maioria (o resultado 
foi 6 x 5), não se compreende como a 
Corte decidiu nesse sentido. O acórdão 
demandará grande esforço argumenta-
tivo para fundamentar sua posição visi-
velmente contrária ao expresso anterior 
da própria Corte Suprema.

Caberá ao relator demonstrar que o 
julgado não está na categoria de “jurispru-
dência de emergência” ou “jurisprudência 
de ocasião”, pois confia a classe jurídica e 
toda a sociedade que haja fundamentos só-
lidos para alterar um entendimento social e 
juridicamente tão importante, apto a influir 
no resultado da eleição municipal que se 
avizinha. Terá o STF que explicar por que 
a Constituição denominou esses órgãos 
como Tribunais de Contas, se, segundo esse 
novo entendimento, são meros pareceristas 
e auxiliares das Câmaras Municipais.

E o que dizer sobre o art. 72, inci-
so II, da Constituição da República, que 
dispõe expressamente que os Tribunais 
de Contas julgam, se, diante dessa nova 
posição do STF, em que as contas são, na 
verdade, julgadas pelas Câmaras Muni-
cipais? Aguardam-se também as razões 
para a revisão oblíqua da coisa julgada 
na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
4.578 e Ações Declaratórias de Consti-
tucionalidade 29 e 30, que haviam dado 
conforto à Nação sobre a constituciona-
lidade da Lei da Ficha Limpa e a sanção 
de inelegibilidade pela rejeição de contas 
pelo TCE.

Não podemos perder o valioso avanço 
institucional e democrático que é a conso-
lidação da efetiva fiscalização e o controle 
de contas públicas, através do competente 
exercício de sua função constitucional pe-
los Tribunais de Contas.

Gustavo Quintanilha 
Telles de Menezes é professor 
de Processo Civil, mestre e 
doutorando pela Uerj

“Ações haviam dado 
conforto à Nação sobre 
a Lei da Ficha Limpa e a 

sanção de inelegibilidade 
pela rejeição de contas 

pelo TCE”

“Não se compreende 
como a Corte decidiu 

nesse sentido. O acórdão 
demandará grande 

esforço argumentativo 
para fundamentar  

a posição”

GUSTAVO QUINTANILHA TELLES DE MENEZES
JUIZ DE DIREITO E ELEITORAL
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Educação Profissional em 
debate no Educorp
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“Controle Social e Educação 
Profissional nos Tribunais de Con-
tas”. Este foi o tema central do VII 
Encontro Técnico de Educação Cor-
porativa dos Tribunais de Contas do 
Brasil (VII Educorp), realizado nos 
dias 5 e 6 de setembro, em Belém 
(PA). Na ocasião, a diretora da ECG, 
Paula Alexandra Nazareth, e o coor-
denador Acadêmico, Sergio Bahien-
se Colão, representando o TCE-RJ, 
destacaram as principais ações na área 
de educação desenvolvidas pela Esco-
la de Contas, como os cursos de pós-
-graduação, cursos a distância, escola 
itinerante, aulas presenciais na sede 
da escola e financiamento de pesqui-
sas sobre administração pública.

O encontro, que reuniu 27 es-
colas de contas, servidores e conse-
lheiros dos TCs de todo o País, foi 
organizado pelo Tribunal de Contas 
do Estado do Pará em parceria com 
o Tribunal de Contas dos Municí-
pios do Pará e com o Instituto Rui 
Barbosa (IRB).

“Este é um momento único para 
compartilharmos experiências, nos 
aproximar e saber sobre o trabalho 
desenvolvido pelas escolas. Após o 
encontro é que há um desdobramen-
to maior para as atividades”, destacou 
a diretora da ECG, que participou 
do painel ‘Pesquisa, Pós-Graduação e 
Produção Científica nos TCs’, apre-
sentando a experiência da Escola com 
a pós-graduação própria, o programa 
de pesquisa e as publicações.

“Foi consenso entre os participan-
tes o reconhecimento de que, entre as 
boas práticas adotadas pelas escolas 
de contas, são estratégicos os inves-
timentos em capacitação, ferramenta 
considerada indispensável ao desen-
volvimento das instituições públicas 
e controle social”, ressaltou a direto-
ra da ECG. Ao final do encontro, os 
participantes concluíram que o forta-
lecimento das escolas de contas é o ca-
minho que os tribunais devem seguir 
para que se tornem cada vez mais efe-
tivos no sistema de controle externo.

Com um portfolio diversificado que 
inclui, além de atividades na área do 
ensino profissional, ações de incentivo à 
pesquisa voltada para o aprimoramento da 
administração pública, a ECG completou 
um ano em sua nova sede, no Centro 
do Rio, orgulhosa de suas conquistas, 
consolidadas ao longo de seus 11 anos de 
existência. Amadurecemos e, sobretudo 
nos últimos seis anos, vencemos desafios e 
superamos dificuldades. 

Temos consciência do nosso papel para 
a melhoria da gestão pública e formatação de 
uma nova cultura, em que o conhecimento 
se traduz em satisfação para a sociedade. 
A capacitação e a educação continuada, 
realizadas por meio das escolas de governo, 
estão em célere processo de aprimoramento e 
encontram-se na ordem do dia.

Este ano, por exemplo, dois importantes 
eventos enfatizaram sua importância: o 
VII Encontro de Educação Corporativa 
dos Tribunais de Contas (VII Educorp), 
em Belém (PA), e o V Encontro do Ciclo 
de Debates, em Curitiba (PR), dos quais 
participamos representando o TCE-RJ.

Outro motivo de alegria é o 
pioneirismo do Projeto Incluir. Somos 
os primeiros da administração pública 
a iniciar um trabalho de promoção 
da inclusão cidadã, que vai além da 
importante questão da acessibilidade.

Destacamos ainda as parcerias da ECG 
com outras instituições. Incluímos no Projeto 
Escola Itinerante, por exemplo, palestras 
proferidas por membros do Ministério 
Público, numa soma de esforços para levar 
boas perspectivas ao interior do estado.

palavra
Paula Nazareth
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ESCOLA DE 
CONTAS E 
GESTÃO 
DO TCE-RJ www.ecg.tce.gov.br

Prefeita do município de Campos dos Goytacazes 
desde 2009 e primeira mulher eleita governadora 
do estado, em 2002, Rosinha Garotinho falou com 
entusiasmo sobre o projeto TCE-Escola Itinerante 
2016. Presente na cerimônia de encerramento 
do curso realizado em seu município, a líder 
do Executivo campista destacou a importância 
da capacitação para o bom funcionamento da 
administração pública: “Os governos passam, mas 
os funcionários continuam e serão fundamentais 
por muito tempo”.

Como o projeto TCE-Es-
cola Itinerante ajudou na 
sua administração durante 
esses oito anos de gestão 
municipal?

No meu primeiro ano 
como prefeita, tínhamos 
uma dificuldade grande 
com os procedimentos, 
principalmente em relação 
às Notas de Solicitação de 
Despesa (NSDs). Muitos 
documentos precisavam ser 
refeitos. Isso representava 
um gasto público desneces-
sário. Nosso trabalho cres-
ceu muito depois da capaci-
tação. Ganhamos agilidade 
e não tivemos qualquer pro-
blema com as nossas contas 
junto ao TCE-RJ.

Os municípios do interior 
sofrem mais para capacitar 
seus servidores?

Desde que estou na pre-
feitura, essa é a quarta vez 
que o projeto está em Cam-
pos, sem contar quando este-
ve nas cidades da região. No 
interior, o quadro de servido-
res, por vezes, não é atualiza-
do e a distância para a capital 
é sempre uma barreira por 
conta dos custos de viagem e 
hospedagem. Só com a ajuda 
da ECG que nós melhora-
mos a qualidade do servi-
dor. Até porque os governos 
passam, mas os funcionários 
continuam e serão funda-
mentais para o município 
durante muito tempo.

bate-papo

Qualidade para 
o servidor

rosiNha GarotiNho
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Prêmio Gama Filho

ECG Campos dos Goytacazes

Após cuidadoso proces-
so seletivo, a ECG divulgou 
no Diário Oficial de 20 de 
setembro as três monografias 
vencedoras do Prêmio Gama 
Filho, que teve, nessa oita-
va edição, o tema ‘A gestão 
pública e o meio ambiente’. 
A classificação é a seguinte: 
em primeiro lugar, ‘Compras 
públicas sustentáveis: uma ex-
periência compartilhada’, de 
autoria de Renato Cader da 
Silva, doutor em Ambiente 
e Sociedade pela Unicamp; 

em segundo, ‘Coordenação 
de políticas públicas e gestão 
ambiental no Brasil’, dos pro-
fessores universitários Carlos 
Eduardo Frickmann Young e 
Bianca Scarpeline de Castro; 
e em terceiro lugar, ‘Estraté-
gias das entidades de fisca-
lização superior e a Agenda 
2030 para o desenvolvimen-
to sustentável: um estudo de 
caso dos Tribunais de Contas 
do Brasil’, da servidora do 
TCE-RJ Rita de Cássia Cor-
reia Guedes de Oliveira. 

O presidente Jonas Lopes 
de Carvalho Junior participou 
da solenidade de encerramento 
do curso sobre Contratos Admi-
nistrativos, Termos de Parceria e 
Convênio, realizada no dia 2 de 
setembro, no auditório da Uni-
versidade Cândido Mendes, em 
Campos dos Goytacazes (região 
Norte Fluminense). Na ocasião, 
26 servidores das regiões Norte 
e Noroeste receberam os certi-
ficados de capacitação. Ao lado 
da prefeita Rosinha Garotinho, 

o presidente do TCE come-
morou os resultados positivos 
alcançados com as ações de edu-
cação profissional. Nos últimos 
seis anos, a ECG qualificou 50 
mil servidores, sendo sete mil 
somente no interior fluminense, 
através do projeto TCE-Escola 
Itinerante. Os prefeitos de Ita-
peruna, Alfredo Paulo Marques 
Rodrigues, e de São Francis-
co de Itabapoana, Pedro Jorge 
Cherene Júnior, também parti-
ciparam da cerimônia.
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uem passa pela Praça da Repú-
blica, no Centro da cidade, tem 
visto as obras que estão sendo 

realizadas na sede do Tribunal de Con-
tas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-
-RJ). Mas o que a população não sabe 
é que as intervenções farão com que o 
local se torne mais sustentável e econô-
mico. No jardim entre os prédios de nú-
meros 70 e 50, por exemplo, foi constru-
ída uma grande cisterna para viabilizar 
o reaproveitamento de água produzida 
pelos condensadores dos aparelhos de 

ar-condicionado. Um bicicletário tam-
bém está sendo montado para incentivar 
os servidores a deixar o carro em casa e 
ir pedalando para o trabalho. Essas e ou-
tras iniciativas estão sendo supervisiona-
das pela Coordenadoria de Engenharia e 
Projetos de Obras e Instalações (CEN), 
que tem buscado “o mínimo de desper-
dício possível” em seus projetos.

A equipe de engenharia do TCE 
também projetou um sistema para reúso 
da água da chuva e de torneiras, que pas-
sará por uma filtragem antes de ser usada 

nas caixas acopladas das descargas. “Ha-
verá duas redes independentes: uma de 
caixa acoplada, que vai aproveitar a água 
retratada, e outra para água potável, que 
vai para as pias, copas e purificadores”, 
explicou o coordenador geral da CEN, 
Júlio Croce. As águas da chuva também 
vão ser reaproveitadas, mas considerando 
os gráficos de índices pluviométricos do 
Rio, que são muito irregulares. “Temos 
períodos de muita chuva e outros de seca. 
O reservatório não funciona nessas con-
dições, e por isso não adianta trabalhar-

Q

OBRAS NOS PRÉDIOS DO 
TRIBUNAL GARANTEM 
REAPROVEITAMENTO  
DE ÁGUA E MENOR 
GASTO ELÉTRICO

POR DENTRO DO TCE

Economia e 
sustentabilidade

Foi construída uma cisterna entre os prédios para garantir o armazenamento da água que será usada no novo sistema de reaproveitamento
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mos só com esse tipo de água”, esclarece 
Croce. Se, por algum motivo, faltar água 
nos reservatórios e, consequentemente, 
nas descargas, a comissão garante que 
um sistema de contingenciamento vai 
abastecer os reservatórios com água po-
tável quando o nível estiver muito baixo.

Além do reaproveitamento, os téc-
nicos estão trocando os brises da fachada 
do prédio principal. O dispositivo arqui-
tetônico impede a incidência direta de 
raios solares nas janelas, diminuindo a 
temperatura no interior das construções 
e, assim, faz com que os equipamentos 
de ar-condicionado funcionem com a ca-
pacidade reduzida, gerando economia no 
consumo de energia. “Os brises antigos 
eram da década de 60 e estavam extrema-
mente obsoletos. Já tinham uma série de 
oxidações internas e nos parafusos de fi-
xação. O custo de manutenção seria mui-
to próximo ao da troca e não traria tantas 
vantagens”, justifica o engenheiro. Entre 
outros benefícios, ele destaca que o novo 
material empregado possui revestimento 
termoacústico, visando ao aumento da efi-
ciência da climatização interna e à redu-
ção dos ruídos externos. Outra vantagem 
é o poliuretano, responsável por refletir o 
calor, a iluminação, a claridade, além do 
som. O novo sistema também tem uma 
garantia de cinco anos.

Pedalando para o trabalho
A fachada do prédio ainda receberá 

placas de um material chamado alucobond, 
composto por duas chapas de cobertura 
de alumínio com um núcleo mineral. Os 
painéis ficarão por cima das antigas pas-
tilhas. “É uma solução bem mais barata e 
eficiente do que a troca do atual revesti-
mento, pois teremos um isolamento tér-
mico ainda melhor”, explica o engenhei-
ro responsável, que ainda cita o telhado 
verde do edifício entre as principais ações 
de sustentabilidade. Apesar de as placas 
serem brancas e sujarem com maior faci-
lidade, a engenharia esclarece que, dessa 
forma, elas refletem mais o calor, sendo 
uma vantagem em termos de insolação. 
Essas ações, segundo Croce, tendem a di-
minuir o consumo de energia porque as 
máquinas de refrigeração vão operar em 

uma capacidade menor, gerando econo-
mia aos cofres públicos.

Mas as intervenções, previstas para se-
rem finalizadas em outubro, não se restrin-
gem aos prédios. A intenção do Tribunal 
também é estimular a consciência susten-
tável entre os servidores. Por isso, será ins-
talado um bicicletário com 30 vagas e um 
vestiário com toda a infraestrutura necessá-
ria para que as pessoas possam tomar banho 
após chegar pedalando ao trabalho. Uma 
solução boa para a cidade, que sofre com a 
quantidade de veículos circulando e gerando 

poluição, e para os servidores, que poderão 
economizar dinheiro e melhorar a saúde.

Para o engenheiro, a maior dificuldade 
das obras foi realizar todo o processo com o 
prédio ocupado. “Nós temos que trabalhar 
importunando o mínimo possível os servi-
dores, apesar do barulho, poeira, mudança 
de elevador, entre outros fatores que inco-
modam. Isso gera uma insatisfação momen-
tânea. Felizmente, a maioria entende que 
nós, engenheiros, temos uma meta e um 
objetivo traçado. Estamos fazendo o melhor 
para o tribunal e para os servidores”. 

A reforma da fachada do edifício principal garante um melhor isolamento térmico, diminuindo 
o gasto de energia. Os brises da década de 60 foram trocados por equipamentos mais eficientes
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MOMENTO CULTURAL

Parque das Ruínas, em Santa 
Teresa, foi o local escolhido 
para a gravação de um DVD 

do Coral do TCE-RJ, organizado em 
parceria com a Associação dos Servi-
dores do Tribunal de Contas do Estado 
do Rio de Janeiro (Astcerj). No dia 11 
de julho, o grupo gravou três músicas 
com o objetivo de registrar parte do 
trabalho de 15 anos. A iniciativa par-
tiu dos próprios coralistas, que tinham 
vontade de gravar a música Blackbird, 
dos Beatles, ensaiada com um arran-
jo criado pelo regente Zeca Rodrigues. 
Aproveitando a oportunidade, o grupo 
também apresentou Cidade Lagoa, de 
Moreira da Silva, e Carnavalia, sucesso 
dos Tribalistas. Segundo a preparadora 
vocal Gláucia Henriques, o DVD será 
uma forma de divulgar o trabalho e abrir 
portas para que o coro se apresente com 
mais frequência. “É normal solicitarem 
uma gravação antes de agendarem apre-
sentações”, explica Gláucia.

Para a curadora do Momento Cul-
tural, Mônica Chateaubriand, que ini-
ciou esse trabalho em 2001 com seu 
assistente Luiz Fernando e o próprio 

Zeca, a escolha do Parque das Ruínas 
para a gravação não podia ter sido me-
lhor: “Aqui você tem a beleza do ar livre 
e uma arquitetura linda. Eles conseguem 
cantar em um lugar que tem uma acús-
tica boa e ao mesmo tempo esse visual 
privilegiado. Então, foi perfeito”. Como 
forma de agradecimento ao centro cul-
tural, que realiza shows e promove even-
tos frequentemente, os coralistas doaram 
dois pedestais ao parque.

A emoção durante a gravação 
fez com que momentos marcantes do 
grupo fossem lembrados pelos partici-
pantes. A arquiteta aposentada Denise 
Bernhardt, que trabalhava na área de 
auditoria de obras públicas, lembrou 
que a forte relação com o coral fez com 
que passasse seus dois últimos anos de 
TCE no Momento Cultural. Ela des-
taca o vínculo de amizade criado entre 
profissionais que trabalham há muito 
tempo no mesmo lugar, mas nunca ti-
veram a oportunidade de se conhecer 
melhor: “Essa conexão, inclusive, facili-
ta as relações profissionais”, garante. Os 
ensaios do grupo acontecem semanal-
mente, às segundas. 

O

CORAL DO TCE COMEMORA 15 ANOS COM 
GRAVAÇÃO DE DVD NO PARQUE DAS RUÍNAS

Em cada canto, 
uma emoção

Nos meses de agosto e 
setembro, as Rodas Filosóficas 
organizadas pelo Momento Cultural 
do TCE-RJ debateram o tema 
“O cuidado de si e o cuidado com 
os outros: uma reflexão contra 
o hiperindividualismo”. Com a 
orientação do professor Pablo 
Azevedo, doutor em filosofia pela 
UFRJ, os participantes compararam 
sociedades de tempos distintos, sob 
o olhar das relações humanas. 

O ponto de partida para a 
troca de ideias foi o surgimento 
da filosofia na Grécia antiga, 
quando acontece a separação do 
conhecimento religioso do saber 
filosófico. “Toda filosofia na 
Antiguidade parte do princípio 
do cuidado de si e do outro. É 
necessário formar esse homem 
para que ele tenha um pensamento 
coletivo e possa abrir mão de seus 
interesses individuais em troca 
do crescimento da coletividade”, 
analisou Pablo Azevedo. 

Quando o debate chegou aos 
dias de hoje, a gestora do Momento 
Cultural, Monica Chateaubriand, 
afirmou que nos dias atuais “não há 
o mesmo nível de solidariedade que 
tínhamos há 90 ou cem anos”. Já o 
secretário-geral de Controle Externo 
do TCE, Carlos Roberto Leal, disse 
ser comum falarmos do passado 
como algo melhor, quando nem 
sempre é uma realidade: “Será que 
realmente o indivíduo do passado 
teve uma essência e hoje damos 
valor somente à aparência?”

Rodas Filosóficas debatem 
o individualismo
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A Biblioteca Parque Estadual é muito mais do que um local para pegarmos livros ou estudarmos. Com um acervo de mais 
de 200 mil publicações e 20 mil filmes, dispostos em 15 mil m², o espaço oferece oficinas, laboratórios e plataformas 
multimídia, sempre com total acessibilidade. O local ainda conta com com um Centro de Pesquisa e Formação, com ações 
de pesquisa, educação continuada, profissionalizante e complementar. Para quem costuma passar por perto da BPE, vale a 
pena entrar e visitar o Jardim Suspenso e o Café Literário.

Av. Presidente Vargas, 1.261, Centro | De terça a sábado, das 11h às 19h | www.bibliotecasparque.rj.gov.br

Fo
to

s: 
Ro

sâ
ng

el
a 

To
zz

i



Você fala  
conosco por aqui!
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Canal aberto para o  
cidadão fazer reclamações, 

críticas, sugestões, elogios e 
pedidos de orientação

0800 025 3231

www.tce.rj.gov.br

ouvidoria@tce.rj.gov.br


