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O Sistema de Comunicação Digital é mais um importante passo na 
modernização e desenvolvimento institucional do Tribunal de 
Contas do Estado do Rio de Janeiro. 

Essa ferramenta tecnológica é uma via de mão dupla: tanto as 
decisões plenárias (comunicações, notificações, citações e outros 
tipos de atos) chegam aos jurisdicionados de forma mais rápida, 
segura e confiável, como eles podem remeter, com as mesmas 
vantagens, ao TCE-RJ os relatórios da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF), os dados mensais do Sistema Integrado de Gestão 
Fiscal (SIGFIS), respostas a diligências, processos de 
encaminhamento obrigatório, entre outros expedientes.

O SICODI agiliza o controle e a fiscalização da gestão pública.



'Lucina convida Joyce Moreno' foi a atração de maio do Momento Cultural 
promovido pelo TCE-RJ no dia 27 de maio. O show reuniu dois ícones da 
Música Popular Brasileira e apresentou clássicos da MPB como Clareana, de 
Joyce, e Bandolero, de Lucina e Luhli. Voz e violão marcaram composições 
novas e clássicos da MPB como Clareana, de Joyce, e Bandolero, de Lucina e 
Luhi.

A abertura do espetáculo ficou por conta da anfitriã, que apresentou a canção 
que dá título ao novo CD/DVD 'A Música em Mim', além de mais três outras 
obras, antes de convocar ao palco Joyce Moreno.

Descontraídas, Joyce e Lucina criaram um ambiente intimista e conquistaram a 
participação da platéia em diversas composições. Joyce falou da experiência 
no exterior, especialmente no Japão, onde cativou as japonesas, em especial. 
“A música brasileira é a melhor do mundo. Não tem igual”, destacou 

Clareana ganhou nova roupagem com a participação do Coral do TCE-RJ.

A canção 'Água pura', na voz de Lucina, homenageou a amiga Joyce, e  as 
duas entoaram “Genève', de autoria da anfitriã.

T EC
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Conselho Nacional dos Tribunais de Contas
Presidente do TCE-RJ defende a criação

Em audiência pública, em 23 de junho, pela Comissão Especial da
Câmara dos Deputados, criada para discutir a Proposta de Emenda
Constitucional n.º 28/07, o presidente do TCE-RJ, José Maurício
Nolasco, defendeu a criação do Conselho Nacional dos Tribunais de
Contas (CNTC) como instrumento imprescindível ao fortalecimen-
to e aperfeiçoamento dos tribunais de contas (TCs) no país.
O presidente enfatizou que a criação do CNTC, a exemplo do ocor-
rido com o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do
Ministério Público, "atende a um apelo da sociedade em geral, que
clama por lisura e transparência dos gestores no trato com o
patrimônio público e na busca da observância dos princípios
norteadores da administração pública, dentre os quais destacam-
se a moralidade, a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a
eficácia e a eficiência".
Em sua exposição, Nolasco criticou a atual redação da PEC,
notadamente no que se refere ao elevado número de membros do
CNTC, à desproporcionalidade de sua composição, à forma de no-
meação de seus membros e à nomenclatura das "Ouvidorias de
Justiça", que surgiriam a partir do projeto e que, em sua opinião,
deveriam se chamar "Ouvidorias de Contas". Uma das maiores
falhas, na avaliação do presidente do TCE-RJ, é a PEC colocar o
Tribunal de Contas da União (TCU) em primazia sobre os outros
TCs. Para Nolasco, o Conselho deverá ser um órgão de fiscalização
de todos os tribunais de contas do país, aí incluído o próprio TCU.

Lei Orgânica dos TCs é uma das sugestões
Como sugestões para discussão pelo Congresso Nacional, o presi-
dente do TCE-RJ ressaltou a necessidade de um estudo relativo à
dotação orçamentária específica para o CNTC, a criação de um
Código Processual de Contas que viesse a organizar e uniformizar
em todo o país os processos submetidos ao controle dos TCs e a
edição de uma Lei Orgânica dos TCs que disporia sobre a sua
organização, funcionamento e estrutura hierárquico-administrativa.
De autoria do deputado Vital do Rego Filho (PMDB-PB), a PEC 28/
07 prevê que o Conselho Nacional dos Tribunais de Contas terá
como função exercer o controle sobre a atuação dos tribunais de
contas da União, dos estados e dos municípios. Segundo a proposta,
o órgão terá 14 integrantes com mandato de dois anos, sendo 1/3
nomeado pelo presidente da República e 2/3 pelo Congresso.
O portal da Câmara dos Deputados explica a tramitação da PEC
28/07: ela será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania quanto à admissibilidade. Se aprovada, será avaliada
por uma comissão especial a ser criada especificamente para esse
fim. Depois, vai para o Plenário, onde deverá ser votada em dois
turnos.
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Conselheiro José Maurício de Lima Nolasco
Presidente do TCE-RJ

EditorialEditorialEditorialEditorialEditorial

União pelo controle social
A presente edição da TCE Notícia traz como reportagem de capa um dos acontecimen-
tos mais marcantes dos últimos anos para todos aqueles que se dedicam à construção
de uma sociedade mais justa em nosso país, particularmente no Estado do Rio de
Janeiro. O mês de junho testemunhou a conclusão de um processo que se estendeu
ao longo de todo um ano, envolvendo representantes de órgãos cuja missão é zelar
pela correta aplicação dos recursos públicos. Todo esse esforço resultou na assinatura
de dois acordos - dos quais o TCE-RJ é um dos signatários - que vão contribuir para o controle da
gestão pública, com a participação fundamental dos cidadãos brasileiros.
Como consequência da mobilização de órgãos das esferas federal, estadual e municipal, foram
assinados dois acordos inéditos. O primeiro, destinado a implementar uma Rede de Controle da
Gestão Pública, que vai possibilitar uma real integração entre todos os órgãos fiscalizadores, passo
esse relevante no combate à má administração dos recursos públicos. O segundo trata da coope-
ração para o desenvolvimento do Controle Social em nosso Estado, numa parceria direta com a
sociedade.
Na reportagem, o leitor poderá conhecer experiências inéditas de participação popular no auxílio à
atuação das instituições públicas e as consequências benéficas para a gestão. As mais visíveis,
são a economia de recursos e a inibição de atos de corrupção, resultando na aplicação justa e
racional dos recursos, beneficiando as cidades e comunidades onde ocorre essa participação.
Essas experiências foram apresentadas a todos os participantes do 1º Encontro de Controle Social
do Rio de Janeiro, realizado no auditório do Ministério da Fazenda, na capital fluminense. No
evento, do qual tive a honra de participar, procurei destacar que o trabalho conjunto entre socieda-
de e órgãos públicos levará a uma mudança na cultura do trato do dinheiro público.
A participação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro nessa grande rede é um motivo
de orgulho para nossos servidores, que com sua competência, experiência e idealismo terão gran-
de importância na constante troca de informações prevista nos acordos. As iniciativas reforçam o
trabalho do TCE-RJ no aperfeiçoamento da administração pública, através não somente das ações
de fiscalização quanto do processo de qualificação dos servidores do Estado e dos 91 municípios
jurisdicionados, através da Escola de Contas e Gestão, um dos orgulhos de nosso órgão.
O reconhecimento da relevante missão desempenhada pelo TCE-RJ foi recentemente ratificado
pelo Supremo Tribunal Federal, que no último dia 1º de julho, em decisão inédita proferida nos
autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4190, de autoria da Associação dos Membros
dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON), reconheceu a autonomia do TCE e as prerrogativas
próprias de seus membros, como garantia de ordem subjetiva destinada a proteger-lhes a indepen-
dência funcional.
Os assuntos abordados nesta edição demonstram a continuidade da atuação do TCE-RJ, em clima
de seriedade e serenidade. Nossos servidores trabalham conscientes da relevância de seu papel
social e buscando incessantemente atuar em aliança com a população.
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Moralidade
e Política

ARTIGO

Humberto Braga*

Retomo esse tema para responder a algumas pergun-
tas que me dirigiram.

1) "A política se funda na imoralidade?"

Se o indagante tivesse lido um artigo meu publicado
na Revista do TCM e na Tribuna da Imprensa, não faria
essa pergunta. Eu escrevi: "moralidade é o universo
dos valores que indicam o que se deve fazer e o que
não se deve fazer. As normas éticas sempre existiram,
em todos os tempos e em todas as sociedades, mas
têm variado no curso da História, tanto no conteúdo
quanto na interpretação. Nossa moralidade se baseia,
principalmente (porque também foi influenciada por
pensadores da Antiguidade clássi-
ca), na ética religiosa judaico-cristã.
Todas as atividades sociais têm que
ter um fundamento ético". Portanto
em todas as sociedades humanas há
normas que indicam o que se deve
fazer (Bem) e o que não se deve fa-
zer (Mal). A transgressão de algu-
mas delas acarreta sanção (esfera do
direito) e não apenas reprovação. Há
ações eticamente neutras: o que se

pode fazer. Nenhum tirano procla-
ma que seu objetivo é praticar o que, pelos valores da
sua sociedade, não deve fazer. Nenhum líder anuncia
que quer fazer o Mal.
Fenícios, Cartagineses, Astecas realizaram sacrifícios
humanos. Em Esparta os ladrões habilidosos não eram
punidos. Romanos promoviam mortíferos combates de

gladiadores para sua diversão. Não viam imoralidade
nisso. Para Gengis Khan, era bom e justo trucidar as
populações que a ele não se submetiam. A moralidade
que se funda na ética religiosa judaico-cristã também
passou por muitas alterações no curso do tempo. A
Bíblia, seu livro sagrado, em vários trechos, ordena o
genocídio. A guerra foi glorificada durante séculos como
honra suprema. Os Cruzados, inflamados pelo amor a
Deus, massacraram mulçumanos e também judeus. Nos
séculos XVI e XVII, piedosos cristãos, católicos e pro-
testantes, entremataram-se nas terríveis Guerras de Re-
ligião e queimaram cerca de 100.000 "bruxas" com o
aplauso dos mais altos espíritos do tempo. Cristãos di-
zimaram os ameríndios. Tudo isso era considerado bom

e justo. O homicídio foi condenado
nas diversas civilizações não pela
sacralidade da vida humana, e sim
por ser um desafio ao monopólio do
uso da força e da violência pelo Es-
tado. Abria-se exceção para os aris-
tocratas: matar em duelo era presti-
gioso como também era o adultério
masculino, do qual os próprios reis
davam exemplos publicamente. Para
os inquisidores, a sua religião era a
única verdadeira. Então era bom e

justo torturar os hereges. O mal não era a tortura e sim
a heresia. Na Alemanha nazista - nossa contemporânea
e integrante da civilização cristã - a verdade era a supe-
rioridade da raça ariana que, por isso, deveria dominar
as outras. O mal estava na etnia judaica, portanto era
justo exterminá-la. Para apressar o fim de uma guerra já

Em todas as socie-
dades humanas há
normas que indicam
o que se deve fazer
(Bem) e o que não
se deve fazer (Mal)
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vitoriosa, o governo cristão americano submeteu po-
pulações civis indefesas a um holocausto atômico. Como
esse ato teve, na época, muito mais aplausos do que
críticas, deduz-se que, para a grande maioria, ele foi o
que moralmente devia ser feito. Os cristãos traficantes
e senhores de escravos não se consideravam injustos,
imorais. Eles exaltavam os benefícios econômicos da
escravidão. No século XX houve, no seio da civiliza-
ção ocidental, grandes mudanças no que toca à
moralidade sexual. O puritanismo cedeu o passo à
permissividade. Lembre-se que, ainda nesse século, o
homossexualismo era considerado um crime abominá-
vel punido com pesadas penas.
Daí não se conclua que, para mim, todas as éticas se
equivalem e, em conseqüência, seja eu indiferente a
elas. Fui formado num sistema de moralidade.
Internalizei muitos dos seus princí-
pios que plasmaram minha perso-
nalidade no plano racional e, princi-
palmente, no afetivo. E sustento
essa ética precisamente porque ela

é a minha. Quero defender seus
valores contra quem os ameace ou
transgrida. Quanto à questão de qual
é a ética superior, isso só será sabi-
do no dia do Juízo Final... O
relativismo histórico-cultural não me
leva a considerar a ética de Himmler
tão boa e aceitável quanto a minha.
Por conseguinte, o fundamento e a
finalidade da política não podem ins-
pirar-se na imoralidade, pois esta não
é um sistema e sim ofensa a um sis-

tema. Outra questão é a dos méto-
dos políticos, ou seja, dos meios uti-
lizados pelos seus protagonistas. Aí sim, freqüentemente
eles se apartam das normas observadas pelos corretos
homens comuns. Quando o insigne historiador François
Furet escreveu que a História política não é uma escola
de moral, é àqueles métodos que estava se referindo.
Sendo a política a luta pelo poder - independentemente
de outros fins -,  atividade que se processa no universo
da contradição e do conflito (pacífico ou armado), os
meios nela empregados muitas vezes ofendem os princí-
pios éticos vigentes. E há inúmeros exemplos de ho-
mens de alta moralidade pessoal que atuaram sem escrú-
pulos no campo político. Foi isso o que disse Maquiavel
em "O Príncipe". Foi isso o que disse Sartre em "Les
Mains Sales". A pergunta "os fins justificam os meios?"

é uma abstração tola. Só pode ser respondida diante de
uma situação concreta, objetiva, na qual se conheçam os
fins pretendidos e os meios que se afiguram praticáveis e
eficazes para a sua consecução. Em Hiroshima e Nagasaki,
o fim justificou o meio...
Façamos um cotejo das virtudes mais apreciadas em
homens de bem com os atributos reconhecidos nos gran-
des líderes políticos da História (homens vocacionados
para uma luta específica contra outros homens). Omiti-
mos aspectos psicofísicos, como tranquilidade, ou cívi-
cos, como patriotismo.
As virtudes:
Culto da verdade e da justiça - Honradez - Sentimento de
dever - Obediência à lei - Brandura - Generosidade - Com-
paixão - Altruísmo - Abnegação - Lealdade - Sinceridade
- Boa vontade - Humildade - Gratidão - Coerência.

Os atributos dos grandes líderes
políticos:
Espírito de comando e de pronta
decisão - Ambição de poder - Deter-
minação - Realismo (atenção mais no
ser do que no dever ser) -
Pragmatismo (o interesse vai para o
que é útil aos seus fins e não para o
justo ou moralmente correto) - As-
túcia - Perspicácia - Dissimulação ou
Simulação, conforme as circunstân-
cias - Tenacidade ou Oportunismo,
conforme as circunstâncias - Dure-
za ou Flexibilidade, conforme as cir-
cunstâncias - Implacabilidade ou Ha-
bilidade em negociar, conforme as
circunstâncias - Calculismo no pla-
no e Audácia na execução - Conhe-
cimento intuitivo dos homens - Mag-

netismo pessoal, o que não implica necessariamente o
dom de agitar auditórios.
O cotejo é uma generalização. Há muitos cidadãos da
esfera privada que são determinados, tenazes, perspi-
cazes, de fortes personalidades. Honradez e dedicação
(às vezes fanática) a uma causa que ultrapassa o inte-
resse pessoal não faltaram a muitos líderes políticos.
Uns e outros podem ser corajosos, hábeis, pacientes e
laboriosos. Também é óbvio que nem todo grande po-
lítico é um grande estadista. Nem o homem de bem
nem o líder são definidos por todos aqueles atributos
ou virtudes. Mas, pelo paralelo apresentado, vê-se que
não é fácil compatibilizar seus valores. Alguns deles se
contrapõem frontalmente.

Em qualquer
atividade o agen-
te busca o êxito.
Isso é ainda mais
verdadeiro na po-
lítica, que é, es-
sencialmente,

luta pelo poder.
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ARTIGO
Em qualquer atividade o agente busca o êxito. Isso é
ainda mais verdadeiro na política, que é, essencialmen-
te, luta pelo poder. Seria estupidez asseverar que só
foram grandes políticos aqueles que tiveram êxito até
ao fim, isto é, galgaram o poder e nele se mantiveram
até ao término da vida. Esse critério excluiria Napoleão,
Bismarck, Trotsky, Hitler, Mussolini, Vargas, etc. Há
inclusive os que voluntariamente dei-
xaram a arena pública sem derrota fi-
nal. Todavia, deve-se reconhecer que
aqueles que conquistaram o poder e
nele se mantiveram, por longo tempo,
até à morte ou invalidez, não foram
apenas políticos de sorte (sem ela, di-
zia Nelson Rodrigues, Napoleão teria
morrido de difteria aos 3 anos), mas
também dotados de excepcional habi-
lidade. Poder haver exceções, quando
o sucesso manifestamente se deve
muito mais às circunstâncias do que
às aptidões do homem público. Por
outro lado, a pura violência e a dureza
da opressão não impediriam a queda
de inumeráveis tiranos, até mesmo
quando ungidos pelo "direito divino"
das velhas monarquias.
Stalin foi, no meu julgamento, o mais
tremendo déspota da História e tam-
bém um extraordinário político. No di-
zer de Djilas (que o conheceu pessoal-
mente), ele foi inultrapassado no crime
e na destreza. De origem humílima, ani-
quilou os seus oponentes (reais ou ima-
ginários), fez da União Soviética uma
formidável potência industrial e militar,
esmagou a Alemanha nazista, subju-
gou metade da Europa e morreu no
poder. Era um monstro com todos os
atributos do grande líder que mencio-
nei. Eles certamente contribuíram para
o inigualável êxito de sua vida públi-
ca. Enquanto isso, sucessores seus,
como Malenkov, Kruschev, Gorbachov, foram depos-
tos.
Em publicação anterior fiz um paralelo entre dois reis da
França, Luis XI e Luis XVI. O primeiro era cruel, traiço-
eiro, pérfido, corruptor. Foi ele quem abateu o poder
caótico dos grandes senhores feudais, unificou seu país
e nele estabeleceu a ordem emanada da autoridade cen-

tral. È considerado um dos fundadores da França mo-
derna. O segundo era um modelo de virtudes pessoais.
Pela sua inépcia política contribuiu decisivamente para
a derrocada da monarquia. Dos dois, qual o melhor ho-
mem? E qual o maior rei? O perturbador é que, para al-
guns historiadores, Luis XI pôde realizar sua grande obra
precisamente por causa das suas más qualidades pesso-

ais... Isso já se disse também de outros
homens públicos.

2) "A democracia brasileira é uma ver-
dadeira democracia?"

Respondo que sim. O texto da Consti-
tuição, a estrutura do regime, o sufrá-
gio universal e secreto, a organização
dos poderes, a liberdade política reinan-
te, sobretudo a de imprensa, todos es-
tes fatos atestam uma verdadeira demo-
cracia no Brasil. Mas o que o
interrogante pergunta é se a democracia
é perfeita. Claro que não. Não há demo-
cracia perfeita. Ela está sempre in fieri e
é um processo passível de regressão e
colapsos. Por isso, precisa de defesa
permanente. Temos a democracia pos-
sível nas condições econômicas, soci-
ais e culturais do presente. Os regimes
parlamentarista do Império e
presidencialista da República Velha eram
protodemocracias. Democracia como a
nossa de hoje era inviável no Brasil da-
queles tempos.
Gilberto Amado, em discurso pronunci-
ado na Câmara dos Deputados, em
1916, afirmou:
"O 'povo brasileiro', existente como re-
alidade viva, era e não podia deixar de
ser senão as trezentas ou quatrocentas
mil pessoas pertencentes às famílias pro-
prietárias de escravos, os fazendeiros,
os senhores de engenho de onde saíam

os advogados, os médicos, os engenheiros, os altos
funcionários, os diplomatas, os chefes de emprêsas,
únicas pessoas que sabiam ler, tinham alguma noção
positiva do mundo e das coisas e podiam compreen-
der, dentro da sua educação, o que vinha a ser monar-
quia, república, sistema representativo, direito de voto,
govêrno, etc." (Presença na Política, p. 40). E a seguir

Não há
democracia
perfeita. Ela
está sempre

in fieri e é um
processo

passível de
regressão e

colapsos. Por
isso, precisa
de defesa

permanente.
Temos a

democracia
possível nas
condições

econômicas,
sociais e

culturais do
presente.
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disse que essa era a situação naquele ano de 1916.
Em 1930, discursando na Câmara dos Deputados, di-
zia João Neves da Fontoura: "No Brasil, senhores,
estamos na infância da democracia" (Hélio Silva, A Re-
volução Traída, p. 100).
Mas a nossa atual democracia, nascida com a Consti-
tuição de 1988, está mostrando sua viabilidade, sua
realidade, apesar de ainda haver quem deseja destruí-la.
Com todas as suas insuficiências, com todas as suas
deformações, ela é uma grande conquista histórica. É
diferente da que sucedeu ao Estado Novo, denomina-
da por Otávio Mangabeira de "plantinha tenra", que
foi extirpada pelo golpe de 64. Ela pode e deve ser
aperfeiçoada não porém pela ditadura! Quem melhor
definiu a democracia foi Churchill ao dizer que ela tem
todos os defeitos, apenas não
se encontrara regime menos
ruim. Não é um sistema políti-
co de valência universal. Se
Japão e Índia são hoje Estados
de Direito, a China e a maioria
dos países islâmicos e africanos
jamais conheceram o regime de-
mocrático. A nossa Constitui-
ção não protege este ou aquele
indivíduo. Protege todos os ci-
dadãos contra o arbítrio e o
abuso do poder.
Nenhum partido da oposição (do DEM ao PSOL), nenhum
jornal do país ou do exterior, nenhum observador estrangei-
ro conhecido, nenhuma ONG contesta que o atual regime
político brasileiro é uma verdadeira democracia.

3) "Será que só um regime duro poderá acabar com a
corrupção e reduzir a criminalidade?"

 Minha resposta: João Saldanha dizia que se macumba
resolvesse, o campeonato baiano de futebol terminaria
empatado. Agora digo eu: se ditadura moralizasse, a
América Latina seria um santuário. Nela, em todos os
incontáveis golpes, o pretexto foi o combate à corrupção.
E prometiam a regeneração moral... Nas ditaduras, com
a imprensa amordaçada, pode-se furtar com segurança
e tranquilidade. Também nelas, já se observou, que a
criminalidade comum recrudesce. Pela simples razão de
que, nesses regimes, a vigilância e a ação dos apare-
lhos repressivos se concentram naqueles que lhes pare-
cem mais perigosos: os inimigos políticos. Um conspi-
rador é mais temido do que um assaltante.

O governo militar se instalou, em 1964, com a promes-
sa de expurgar os subversivos e os corruptos. Muitos
acusados de subversão foram presos, torturados ou ti-
veram que se exilar. Quantos corruptos foram para a
cadeia? A impunidade vem de longe. Jânio Quadros se
elegia brandindo a vassoura. Quantos corruptos ele var-
reu como Prefeito, Governador e Presidente? Carlos
Lacerda, no dia de sua posse no Governo da Guanabara,
declarou: "O roubo acaba hoje". Quantos ladrões públi-
cos ele processou? Quantos inquéritos mandou abrir para
apurar as alegadas irregularidades? Quantos "marajás"
Fernando Collor caçou? Da ditadura (10 anos de AI-5),
apesar da imprensa silenciada, vários escândalos foram
sabidos e suspeitas de corrupção pesaram sobre alguns
figurões dos seus governos.

As trovejantes campanhas moralistas, que se limitam à
vociferação sem indicar soluções praticáveis para os abu-
sos constatados, relegam a plano secundário outras cau-
sas como as da defesa dos direitos humanos, do esforço
pelo desenvolvimento social e econômico, da proteção
do meio ambiente, etc. e põem em risco a democracia.
Sou defensor de severa repressão legal à corrupção e à
criminalidade em geral, pelos órgãos que têm essa atri-
buição e competência. É a única possível no Estado de
Direito. Quem achar que a Constituição, os Códigos, as
leis são imperfeitos que se organize para aperfeiçoá-los
e não para rasgá-los. O Congresso atual foi eleito pelo
povo. Qualquer outro será eleito por esse mesmo povo,
a menos que se suprima o sufrágio universal, o que não
ocorre em nenhum país democrático do mundo. Deve-
se extinguir o Congresso? A quem, então, entregar o
poder legiferante? Pode-se trocar de povo?
Enfim, quem, não sendo ditador, ama a ditadura, não
é um cidadão. É um servo. Não merece repúdio e sim
desprezo.
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A nossa Constituição não
protege este ou aquele
indivíduo. Protege todos
os cidadãos contra o
arbítrio e o abuso do poder.

*Conselheiro aposentado do TCE-RJ
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O presidente do TCE, José Maurício
Nolasco, ressaltou a importância da
união entre os dois tribunais numa
cruzada pedagógica junto aos
gestores municipais, uma política que
tem sido implementada pela Escola de
Contas e Gestão (ECG) do TCE. "Esse
é um momento único para o Tribunal
de Contas, no qual podemos alavancar
a parceria com a Escola de Magistra-
tura e agora diretamente com o Tri-
bunal de Justiça, com o intuito de
orientar os prefeitos em relação aos
acervos da dívida ativa que são en-
contrados nos municípios", afirmou
Nolasco.
Na abertura do encontro, o presiden-
te do TJRJ, Luiz Zveiter, também res-
saltou a importância da iniciativa con-
junta. "Acho que é a primeira vez que
o Tribunal de Justiça junto com o

Com a participação
de prefeitos, secre-
tários, procurado-
res e servidores
responsáveis pela
área tributária nas
prefeituras flumi-
nenses, o Tribunal
de Contas do Es-
tado (TCE-RJ) e o
Tribunal de Justi-
ça (TJRJ) promo-
veram o evento "Encontro com os Prefeitos - Execução Fiscal", em
8 de maio, no auditório da Escola da Magistratura (Emerj), no Cen-
tro do Rio. O seminário teve como objetivo orientar e estimular os
gestores empossados nos cargos este ano a investirem mais na
arrecadação e no uso de recursos próprios dos municípios.

Tribunal de Contas têm a oportuni-
dade de trazer os prefeitos para dis-
cutir essa questão tão relevante que
é a do executivo fiscal", disse Zveiter,
acrescentando que o TJRJ "está dis-
posto a ajudar as prefeituras e, com
essa parceria, tentar amenizar os pro-
blemas e dinamizar o processo".
Diretora-geral do Centro de Estudos
e Debates (Cedes) do TJRJ, a
desembargadora Leila Mariano expli-
cou que a ideia de promover o even-
to nasceu após se verificar que nas
varas de competência tributária do
TJRJ as execuções fiscais somaram
3.069.886 processos até o final de
abril. "Nós estamos num encontro
histórico. Não são apenas o Tribunal
de Justiça e o Tribunal de Contas que
se irmanam, mostrando aos senho-
res prefeitos e secretários e procura-

dores municipais que os órgãos de
controle estão unidos nesse proces-
so. Temos também a participação do
Ministério Público e do Tribunal Re-
gional Eleitoral", afirmou.
Entre as autoridades presentes esta-
vam o chefe de gabinete da Procu-
radoria-Geral de Justiça, procura-
dor Sávio Bittencourt, que repre-
sentou o procurador-geral Cláudio
Lopes; o desembargador Manoel
Alberto Rebelo dos Santos; o diretor-
adjunto do Cedes, desembargador
Maurício Caldas Lopes; o deputado
federal Marcelo Itagiba e o vice-pre-
sidente da Associação Estadual dos
Municípios, prefeito Arthur Messias,
que representou o presidente da As-
sociação Estadual de Municípios do
Rio de Janeiro (Aemerj), Vicente
Guedes.

Execução Fiscal
Seminário para prefeitos reforça
parceria entre TCE e TJRJ

A partir da esquerda: desembargador Manoel Rebêlo dos Santos; deputado federal Marcelo
Itagiba; presidente do TCE-RJ, José Maurício Nolasco; presidente do TJRJ, Luiz Zveiter;

desembargadores Leila Mariano e Maurício Caldas Lopes (Foto: TJRJ)
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A preocupação com a receita
tributária dos jurisdicionados levou
o TCE a criar, há alguns anos, a
Subsecretaria de Auditoria e Controle
da Gestão e da Receita, que inclui a
Coordenadoria de Controle da Receita
(CCR). "A questão de renúncia de
receita é de importância ímpar para
os prefeitos e motivo de
preocupações latentes para a Corte
de Contas. Nós temos tido extremas
contrariedades no que diz respeito à
renúncia de receitas pelos
jurisdicionados. Muitas vezes
ficamos entre a cruz e a espada: não
sabemos se os prefeitos foram
induzidos a erros ou os condutores
desses erros", afirmou Nolasco. O

Dívida ativa responde por 2%, em média, da receita municipal

presidente do TCE ainda
explicou que antes da
criação da CCR o Tribunal
se concentrava nas
despesas.
Na palestra "O Controle
Externo da Dívida Ativa
Municipal: a experiência do
TCE-RJ", a coordenadora-
geral da CCR, Nina Quintanilha (foto),
mostrou que a composição da receita
dos municípios do Rio de Janeiro em
2007 incluía uma média de 14% de
receitas tributárias (ISS, IPTU, ITBI,
Taxas e Contribuições de Melhorias)
e 2% de receita da Dívida Ativa - a
maior parte da receita provém de
transferências de entes federais e

O presidente do TJRJ destacou o fato de que muitos
executivos fiscais quando chegam ao Judiciário já estão
prescritos. "Não sei se é por desleixo ou por conveniên-
cia política", disse Zveiter. O debate ressaltou a prática
recorrente de gestores de ajuizarem as execuções fora do
prazo legal de cinco anos, quando não se pode mais efe-
tuar a cobrança, ou em vias de prescrição das mesmas.
"Há municípios que sequer inscrevem dívida ativa. É a
decadência do crédito tributário. Isso é renúncia, é abdi-
cação de receita, e está na Lei de Responsabilidade Fis-
cal", acrescentou Leila Mariano.
Também palestrante, o desembargador Alexandre Câma-
ra defendeu uma mudança profunda no procedimento da
execução fiscal para que ele se torne mais ágil. Ele disse

Prescrição dos executivos fiscais:
desleixo ou conveniência política

que é preciso identificar as mazelas concretas do proces-
so, não se limitando a uma análise meramente acadêmica:
"Nós precisamos saber como na vida das pessoas e na
vida do Estado a execução fiscal tem funcionado. Daí a
importância do diálogo entre o Judiciário, Executivo, Tri-
bunal de Contas e sociedade, para que possamos municiar
aqueles que poderão elaborar uma reforma com elemen-
tos que lhes permitam identificar os verdadeiros proble-
mas".
O seminário incluiu ainda palestras com o promotor de
Justiça Leandro Navega, subcoordenador do Centro de
Apoio da Tutela Coletiva; o juiz Luiz Márcio Victor Alves
Pereira, vice-diretor da Escola Judiciária Eleitoral do TRE-
RJ; e o desembargador Jessé Torres Pereira Júnior.

Ao término do evento, o presidente Nolasco adiantou o tema do próxi-
mo encontro, que deverá ser promovido nos mesmos moldes do de

execução fiscal: saúde, abrangendo medicamentos. "Esse assunto é hoje um tormento para juízes e jurisdicionados e
nós, do Tribunal de Contas, temos uma parcela grande também nessas inspeções que faremos junto com o Tribunal
de Justiça. Existem  municípios muito pequenos, com arrecadação pífia, e temos que procurar um caminho claro para
que os prefeitos tenham condição de cumprir as determinações emanadas pelo Tribunal de Justiça", concluiu.

Saúde será tema do
próximo encontro

estaduais, e royalties. Nina também
explicou a forma de atuação do
Tribunal, que abrange inspeções in
loco, análise de dados relativos à
receita enviados pelos municípios,
em cumprimento à Deliberação nº
247/08, e o Curso de Gestão das
Receitas Municipais, ministrado
através da ECG aos jurisdicionados.
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Tribunal assina
entre órgãos

O presidente do TCE-RJ, José
Maurício Nolasco, assinou no
dia 26 de junho dois acordos
inéditos, reunindo órgãos fede-
rais, estaduais e municipais. O
objetivo é criar uma Rede de
Controle da Gestão Pública, com a partici-
pação das instituições que atuam na fiscali-
zação do uso de verbas no âmbito do Esta-
do do Rio de Janeiro, além de mobilizar e
capacitar a população fluminense para exer-
cer o controle social nessa área. A solenida-
de ocorreu durante o "1º Encontro de Controle
Social do Rio de Janeiro", no auditório do Minis-
tério da Fazenda, no Centro do Rio.

Na solenidade, o presidente do TCE ressaltou a
importância do trabalho conjunto entre a socie-
dade e os órgãos estatais para uma mudança na
cultura no trato com o dinheiro público. "Nós não
podemos nos dispersar, porque essa junção de
esforços entre autoridades públicas e privadas
permitirá, através da educação, mudar o quadro
atual. Dirão alguns pessimistas que precisaremos
de uma geração inteira. Talvez, mas com perse-
verança, dignidade, respeito e probidade, eu te-
nho certeza que nós vamos alcançar o que tanto
esperamos: um mundo mais digno, com mais
respeito e mais transparência", afirmou Nolasco.
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O Acordo de Cooperação Técnica da
Rede de Controle da Gestão Pública
tem por finalidade ampliar e aprimo-
rar, de modo expresso e efetivo, a
integração entre as instituições e ór-
gãos públicos, nas diversas áreas da
Administração Pública com atuação
no âmbito do Estado do Rio de Ja-
neiro, com o intuito de aderir à
Rede e desenvolver ações
direcionadas para fiscalização da
gestão pública, diagnóstico e com-
bate à corrupção, incentivo e fortale-
cimento do controle social, tráfego
de informações e documentos, in-
tercâmbio de exper iências e
capacitação dos seus quadros.
O documento representa a união de
esforços dos partícipes para a efetiva
fiscalização das contas públicas. O
acordo prevê ainda que outros órgãos
poderão aderir à rede de controle.
A importância dessa parceria pode ser
exemplificada pelo volume médio de
consultas e solicitações sobre proces-
sos e outras informações que o TCE
recebeu de outros órgãos
fiscalizadores no ano passado:
2.626. Com a implementação do
acordo, esse fluxo deverá ganhar
mais força; por outro lado, permitirá
que o TCE agilize, por exemplo, as
inspeções realizadas nas contas dos
jurisdicionados, com o acesso a da-
dos obtidos por outros órgãos.
Já o segundo documento propõe
uma parceria entre os órgãos e os ci-
dadãos.  O Acordo de Cooperação
para o Desenvolvimento do Controle
Social no Estado do Rio de Janeiro
tem por objetivo unir esforços em
ações articuladas de diversas institui-

ções e esferas dos governos, visan-
do a implementar um controle social
no Estado do Rio. Ele permitirá que
cada entidade potencialize ações já
existentes em outras instituições,
evitando retrabalho. A proposta se
sustenta sobre três pilares: a
sensibilização, a capacitação e o aces-
so mais fácil à informação, para que
servidores públicos e a sociedade,
como um todo, auxiliem na preserva-
ção dos recursos públicos e no com-
bate à corrupção.
Como signatários dos dois acordos
(veja quadro na página 13) também
participaram do evento, o ministro
Walton Alencar Rodrigues, do Tribu-
nal de Contas da União (TCU); o se-
cretário de Prevenção da Corrupção e
Informações Estratégicas da
Controladoria-Geral da União (CGU),
Marcelo Stopanovski; o então secre-
tário-adjunto da Receita Federal do
Brasil (RFB), Otacílio Dantas Cartaxo;
o coordenador de Gestão da Dívida
Ativa da Procuradoria-Geral da Fazen-
da Nacional (PGFN), Paulo Ricardo
de Souza Cardoso, e o procurador-
chefe substituto do Ministério Públi-
co Federal (MPF) no Es-
tado do Rio de Janeiro,
Guilherme Raposo, que
representaram os titulares
destes órgãos; a reitora
da Universidade Federal
do Estado do Rio de Ja-
neiro (UNIRIO), Malvina
Tânia Tuttman; os repre-
sentantes das Secretari-
as de Estado de Fazenda
(SEFAZ) e Educação
(SEEDUC), respectiva-

mente, o subsecretário de Finanças,
Marcelo Barbosa Saintive, e o chefe
de gabinete José Ricardo Sartini; o
presidente do Tribunal de Contas do
Município (TCM), Thiers Montebello.
Prestigiaram ainda a solenidade o pre-
feito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes,
e o representante da Associação dos
Membros dos Tribunais de Contas do
Brasil (Atricon), conselheiro Fernando
Guimarães, entre outras autoridades.
O público que lotou o auditório do
Ministério da Fazenda, com capaci-
dade para 350 pessoas, assistiu a
duas palestras: "A importância do
Controle Social no Brasil", com
Luciene Ferro Cunha (SRF), e
"Integração institucional para o Con-
trole Social no Rio de Janeiro", com
Marcelo Paluma Ambrózio (CGU). A
abertura do evento contou com a apre-
sentação do Coral do TCE e do Coral
do TCM, que interpretaram o Hino
Nacional. No fechamento, após dis-
curso do ministro Walton Rodrigues,
houve um curto show do Coral Mané
Garrincha, formado por jovens estu-
dantes do CIEP Mané Garrincha, de
Magé.

públicos no Estado do Rio
acordos inéditos
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Sociedade tem papel fundamental
na fiscalização da gestão pública

O "1º Encontro de Contro-
le Social do Rio de Janei-
ro" incluiu uma série de
palestras e cursos, entre os
dias 18 e 28 de junho, mi-
nistrados por técnicos do
TCE e de outros órgãos sig-
natários dos acordos. O
objetivo é capacitar e orientar servidores públicos, conse-
lheiros municipais, lideranças comunitárias, membros de
observatórios sociais e cidadãos em geral sobre como
atuar na fiscalização dos gastos públicos. Os eventos
ocorreram na UNIRIO, UFFRJ, Universidade Cândido
Mendes (UCAM - Centro), UniLaSalle (Niterói) e Conse-
lho Regional de Contabilidade.
Para o servidor do TCE José Carlos Gomes Soares, que
apresentou a palestra  "Apontamentos sobre Controle
Social", na UCAM, uma das formas de o Tribunal colabo-
rar para a maior participação da sociedade fluminense, no
exercício do controle social sobre a gestão dos recursos
públicos, "é disponibilizar o conhecimento técnico que
detém, inclusive através da capacitação dos integrantes
dos Conselhos (Saúde, Educação, etc)". Ele ressaltou que
de nada adianta a administração pública atender os prin-

cípios da publicidade e da
transparência se o cida-
dão não entender o con-
teúdo das informações,
por falta de conhecimen-
to técnico para tal. Por
isso, destacou o trabalho
da Escola de Contas e

Gestão, que, desde 2006, capacitou 70 Conselheiros
Municipais de Saúde e mais 391 servidores para atuar
no acompanhamento da gestão dos recursos da educa-
ção (Fundeb), além de realizar palestras sobre o Sistema
Único de Saúde (SUS).
Os professores da ECG Flávio Azevedo Antunes (coor-
denador do Curso de Licitações), Sérgio Henrique Batista
(coordenador do Curso de Pregão), André Luis da Silva
Nascimento (pregoeiro da instituição) e Mário Henrique
Anache ministraram o Curso de Licitações com Ênfase
em Pregão, na UniLaSalle (foto).
Os quatro técnicos do TCE esmiuçaram aspectos da Lei
de Licitações (8.666/93) e do Pregão (uma das modali-
dades licitatórias), instituída pela Lei 10.520/02, utiliza-
da na aquisição de bens e serviços comuns pela União,
Estados e Municípios.

Flávio Antunes, por exemplo, informou como o cidadão
pode se manifestar ao detectar algo errado ou ilegal num
edital ou numa licitação pública. De acordo com a legisla-
ção, primeiro pode impugnar (contestar, contrariar com
exposição de razões) o processo junto à própria adminis-
tração pública. O órgão que estiver realizando a licitação
deve julgar e responder ao cidadão no prazo de três dias
úteis (artigo 41, § 1º da Lei 8.666/93). O cidadão tem
ainda direito a fazer representação junto ao Controle In-
terno do órgão, junto ao Tribunal de Contas (artigo 113,
§ 1º da 8.666/93) ou ao Ministério Público (artigos 127
e 29 da Constituição Federal).
"O controle social funciona como as pernas e os braços,
o prolongamento da fiscalização. Interessante seria vocês,
como cidadãos ou organizados numa entidade como o
Observatório Social, tentarem acompanhar os fatos que
ocorrem no setor público e, não havendo uma resposta
desse órgão, partir para  o caminho do Controle Interno,
do Controle Externo ou do Ministério Público", afirmou.

Cidadão pode acompanhar licitações
O coordenador do Curso de Pregão, Sérgio Batista  tam-
bém enfatizou a necessidade da participação da socie-
dade na fiscalização do uso dos recursos públicos:
"Hoje, o grande apelo que a administração pública faz
é 'participem'. Isso é uma mudança de cultura, que é
um processo lento. Quando vocês estão aqui, estão di-
zendo o seguinte: isso aqui também é responsabilidade
minha".
Na programação cumprida por técnicos de outros
órgãos signatários dos acordos de Controle Social,
estavam palestras que versaram, por exemplo, sobre
o funcionamento do Portal da Transparência
(www.portaltransparencia.gov.br). Tema discutido pela
servidora da CGU Rubia Rosa Barros, o portal permite
ao cidadão acessar dados sobre convênios, repasses aos
estados e municípios, execução financeira, programas
governamentais como Bolsa Família. Ao detalhar cada
liberação de verba, o sistema oferece a possibilidade de
se fazer denúncia.
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Instituições partícipes:
·Acordo de Cooperação Técnica da Rede de Contro-
le da Gestão Pública: MPF, por intermédio da
Procuradoria da República no Estado; CGU, por
meio da Controladoria-Regional da União no Estado;
SRFB, por intermédio da Superintendência da RFB
na 7ª Região Fiscal; PGFN, por meio da Procurado-
ria-Regional da Fazenda Nacional da 2ª Região;
TCU, por intermédio da Secretaria de Controle
Externo do TCU no Estado; TCE-RJ; TCM e
SEFAZ, por meio da Auditoria-Geral.

·Acordo de Cooperação para o Desenvolvimento do

Controle Social: todos os órgãos da Rede de
Controle, a UNIRIO e a SEEDUC.

Incentivados por uma experiência
bem-sucedida em Maringá (PR), ci-
dadãos de Niterói e Cabo Frio cria-
ram recentemente Observatórios So-
ciais em seus municípios. Em funci-
onamento desde 2006, o Observa-
tório Social da cidade paranaense re-
sultou na economia de mais de nove
milhões de reais aos cofres públicos
em apenas um ano, segundo seus
organizadores. O
controle social é
feito através do
acompanhamento
das licitações e da
aplicação dos recur-
sos pela Prefeitura
e pela Câmara de
Vereadores, por
profissionais e apo-
sentados de diver-
sas áreas, como ad-
vogados, juízes,
contabilistas, eco-
nomistas, empresá-
rios e funcionários públicos federais

e estaduais.
Servidora da Se-
cretaria da Receita
Federal do Brasil,
Luciene Ferro da
Cunha (foto) abor-
dou o tema na pa-
lestra "A Importân-
cia do Controle
Social". Considerando a experiência

do Observatório de
Maringá, Luciene
disse que caso o
acompanhamento e
a fiscalização pelos
cidadãos se esten-
desse aos 5.563
municípios brasilei-
ros, poderia gerar
uma economia de
R$ 50 bilhões para
o país. "O Observa-
tório tem o objetivo
de auxiliar o gestor.
Se a autoridade não

tomar as medidas necessárias para coi-

bir os desvios, aí o caminho é o Mi-
nistério Público", afirmou.  Ela res-
saltou que o controle social
complementa o controle institucional,
agindo em parceria com os Tribunais
de Contas, o MP e demais entidades
de fiscalização. Hoje há 12 Observa-
tórios Sociais em todo o país.
Luciene defendeu uma drástica mu-
dança de cultura e da noção de que o
dinheiro público não é de ninguém.
"Os órgãos públicos estão pedindo
ajuda. Nós não podemos ficar senta-
dos, precisamos ocupar o nosso pa-
pel. Se os nossos representantes elei-
tos não estão fazendo a parte dele,
que façamos nós", concluiu.

Estado do Rio tem dois
Observatórios Sociais

ESTADO E
SOCIEDADE
JUNTOS NO

CONTROLE DA
GESTÃO
PÚBLICA
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TCE emite parecer favorável
às contas 2008 do Governo do Estado

Em sessão plenária especial no dia 26
de maio, o Tribunal de Contas do Es-
tado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) apro-
vou, por unanimidade, o parecer pré-
vio favorável à aprovação das Contas
de Gestão do Governo Sérgio Cabral,
referentes ao exercício 2008. O relator
do processo, conselheiro Julio
Lambertson Rabello, emitiu o parecer
com ressalvas, determinações e reco-
mendações.
Julio Rabello destacou, em seu rela-
tório, que o Chefe do Poder Executi-
vo cumpriu os limites constitucionais,
da Lei de Responsabilidade Fiscal e
de outras legislações, referentes a gas-
tos com pessoal (32,83%, sendo
23,91% referente ao Poder Executi-
vo), investimentos nas áreas de saú-
de (13,67%) e educação (25,09%),
por exemplo. Por outro lado, uma das
ressalvas referiu-se à não aplicação da

integralidade dos recursos atribuídos
por lei ao Fundo Estadual de Comba-
te à Pobreza.
A receita arrecadada pelo Estado em
2008 alcançou R$ 43,016 bilhões,
enquanto a despesa empenhada, paga
e liquidada totalizaram, respectiva-
mente, R$ 40,8 bilhões, R$ 38,1
bilhões e R$ 40,5 bilhões. Dentre

estas receitas, o relatório destaca o
imposto sobre circulação de merca-
dorias (ICMS) e a indenização pela
extração de petróleo (royalties e par-
ticipações especiais). O ICMS é a
principal receita própria estadual,
totalizando R$ 19,6 bilhões, com o
adicional do ICMS destinado ao Fun-
do Estadual de Combate à Pobreza
(R$ 1,9 bilhão), sendo equivalen-
tes a 45,6% de todas as receitas do
Estado em 2008. Daquele total, R$
4,4 bilhões correspondem à cota-par-
te destinada aos municípios. A in-
denização pela extração do petróleo
somou R$ 6,7 bilhões, sendo que
R$ 328 milhões correspondem à
cota-parte.
O relatório sobre as Contas de Ges-
tão contou com as demonstrações
contábeis, entre outros demonstra-
tivos econômico-financeiros e de
gestão fornecidos pelo Executivo,
através da Contadoria Geral e da Au-
ditoria Geral, e também considerou
as informações coletadas em Inspe-
ções feitas pela Corte ao longo do
ano passado. O projeto de parecer
prévio foi encaminhado para julga-
mento pela Assembléia Legislativa do
Estado.
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O que são contas julgadas
regulares com ressalvas?

O Plenário do Tribunal de Contas julgará as
contas regulares, com ressalva, quando elas
evidenciarem impropriedade ou qualquer ou-
tra falta de natureza formal ou ainda a prática
de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico que
não seja de natureza grave e não represente
injustificado dano ao Erário. Quando julgar
as contas regulares com ressalva, o Tribunal
de Contas dará quitação ao responsável e lhe
determinará, ou a quem lhe haja sucedido, a
adoção de medidas necessárias à correção das
impropriedades ou faltas identificadas, de
modo a prevenir a ocorrência de outras se-
melhantes. Na reincidência, a conta seguinte
poderá ser julgada irregular.

Fonte: Glossário - Administração Pública, Ciên-
cias Contábeis, Direito, Economia, Meio Ambi-
ente, do TCE-RJ.

Detalhe do parecer emitido pelo conselheiro Julio Rabello, relator do processo
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A abertura do Projeto de Capacitação
Regionalizada 2009, nas regiões Nor-
te/Noroeste e Sul fluminense, no pri-
meiro semestre, e na Região Serrana,
em agosto, consolida a política peda-
gógica desenvolvida pela Escola de
Contas e Gestão do TCE-RJ pelo ter-
ceiro ano consecutivo. Até dezembro, será realizada uma etapa na Região dos Lagos.
Outro destaque recente da agenda de atividades da ECG foi a 3ª edição do Prêmio
Gama Filho, que valoriza a pesquisa na área da administração pública. A Escola con-
quistou ainda um reconhecimento da excelência de seu trabalho: o credenciamento
pelo Conselho Estadual de Educação de cursos de pós-graduação latu sensu.

Escola de Contas e Gestão

Terceira edição dos
cursos regionalizados
reforça êxito do projeto

O Projeto de Capacitação
Regionalizada capacitou 598 ser-
vidores e agentes políticos de 38
municípios fluminenses, que fre-
quentaram as turmas dos Cursos
Integrados de Competências Técni-
cas nas cidades-polo de Campos
dos Goytacazes e Resende, entre
maio e julho. O projeto visa levar
aprimoramento aos quadros profis-
sionais das prefeituras, câmaras de

Representantes da ECG e formandos das turmas de Resende

vereadores e outras entidades
jurisdicionadas do TCE-RJ no interi-
or do estado, e assim contribuir para
o melhor desempenho e controle da
gestão pública administrativa.
"Estamos fazendo um trabalho pe-
dagógico sério com efeitos a longo
prazo em todo o estado do Rio de
Janeiro", ressaltou o presidente do
Tribunal, José Maurício Nolasco,
que participou das duas solenida-

des de entrega dos certificados de
conclusão dos cursos. Ele enfatizou
a importância do binômio estudo e
trabalho para uma boa administra-
ção pública: "É importante as pes-
soas terem certeza de fazer o cer-
to, saberem que o Brasil pode ser
melhor, que o Estado do Rio pode
ser melhor e que cada uma das suas
cidades também poderá ser extre-
mamente melhor".

A prefeita de Campos, Rosinha Garotinho, o
presidente do TCE, José Maurício Nolasco, e a

diretora da ECG, Paula Nazareth
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O Tribunal de Contas do
Estado do Rio de Janeiro
realizou, em 16 de feve-
reiro, o seminário "Gestão
Municipal: a Legislação, o
Controle do TCE-RJ e a
Eficácia na Gestão dos
Recursos Públicos".
O evento teve a participa-
ção de representantes de
70 municípios flumi-
nenses, num total de mais
de 500 pessoas, em sua
maior

No Norte/Noroeste
fluminense, as aulas bene-
ficiaram alunos de 18 mu-
nicípios: Aperibé, Bom
Jesus do Itabapoana,
Cambuci, Campos, Cardo-
so Morei ra,  I ta lva,
Itaocara, Itaperuna, Laje do
Muriaé, Miracema, Natividade,
Porciúncula, Santo Antonio de
Pádua, São Fidélis, São Francisco
de Itabapoana, São João da Barra,
São José de Ubá e Varre-Sai. Já
no Sul fluminense, servidores de
Resende e de mais 19 municípios -
Angra dos Reis, Barra do Piraí, Bar-
ra Mansa, Engº Paulo de Frontin,
Itatiaia, Mendes, Miguel Pereira,
Paracambi, Paraty, Paty do Alferes,
Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis,
Rio Claro, Rio das Flores, Valença,
Vassouras e Volta Redonda - parti-
ciparam dos cursos.
Neste segundo semestre, o projeto
começa pela Região Serrana: os
cursos vão de 10 de agosto a 30
de setembro, para servidores de
Areal, Bom Jardim, Cachoeiras de
Macacu, Cantagalo,  Carmo,
Comendador Levy Gasparian, Cor-
deiro, Duas Barras, Guapimirim,
Macuco, Nova Friburgo, Paraíba do
Sul, Petrópolis (cidade-polo), San-
ta Maria Madalena, São José do
Vale do Rio Preto, São Sebastião
do Alto, Sapucaia, Sumidouro,
Teresópolis, Trajano de Morais e
Três Rios.
A grade curricular inclui um total
de 204 horas/aula, divididas pelas
seguintes disciplinas: Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (LRF); Presta-
ção de Contas, Tomada de Contas
e Tomada de Contas Especial; Con-
trole Interno; Orçamento Público;
Execução Orçamentária; Licitações,
Contratos Administrativos e Forma-
ção de Pregoeiros, além de duas
palestras: "Economicidade em lici-
tações e contratos administrativos"

O Conselho Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro (CEE) apro-
vou, em sessão realizada em 26 de maio, o credenciamento de dois cursos
de pós-graduação lato sensu, de especialização em Gestão Pública, ofereci-
dos pela Escola de Contas e Gestão. A decisão consolida a proposta do
TCE-RJ de promover cada vez mais ações pedagógicas. Ainda este ano,
terão início duas turmas: uma de servidores dos municípios fluminenses e
outra de funcionários do Tribunal.
Para o presidente do TCE, José Maurício Nolasco, a conquista é motivo de
orgulho para a instituição, especialmente porque o corpo docente dos cur-
sos de pós-graduação da ECG é formado integralmente por servidores do
Tribunal - são três doutores, três mestres e dois especialistas. Por exigência
do Conselho Nacional de Educação (CNE), os professores devem ter reco-
nhecida capacidade técnico-profissional. Em atendimento à Resolução nº 1/
2007 do CNE, cada curso contará com uma carga horária de 408 horas.

Vagas limitadas
Os cursos oferecidos são: Especialização em Gestão Pública Municipal,
dirigido aos servidores do quadro permanente dos órgãos jurisdicionados
municipais, e Especialização em Gestão Pública e Controle Externo, volta-
do para o público interno do TCE.
No caso do primeiro curso, a distribuição de vagas tem por base as regiões
de governo e municípios do Anuário do Centro de Informações e Dados do
Rio de Janeiro (Cide). Assim, temos por região: Metropolitana - 10 vagas;
Noroeste Fluminense e Serrana - 3 cada; Norte Fluminense, Baixadas Litorâ-
neas e Médio Paraíba: 5 cada; Centro-Sul Fluminense e Costa Verde - 2 cada.

e "Aplicação dos recursos
da educação".
Um dos formandos em
Campos, o contador
Waldeleu Brito (foto) ser-
viu de inspiração para os
colegas de turma, que se
emocionaram ao vê-lo re-

ceber o certificado de conclusão em
Campos. Morador de Niterói, apo-
sentado desde 1996 do serviço
público federal, depois de 36 anos
de carreira e com passagem em di-
versos órgãos, ele retornou ao tra-
balho a convite da Secretaria de
Controle de Itaperuna e se inscre-
veu em todas as turmas oferecidas
pela ECG na Universidade Candido

Mendes. Brito disse que é preciso
se reciclar sempre porque a legisla-
ção muda a toda hora. "Por isso
participei de todas as aulas e foi
muito bom. Aprendi muita coisa
nova", comemorou, com entusias-
mo de profissional iniciante.
O Projeto de Capacitação
Regionalizada facilita a participação
dos servidores do interior do esta-
do nos cursos promovidos pelo
TCE. Com a iniciativa, os interes-
sados assistem às aulas em luga-
res próximos ao trabalho e à resi-
dência, o que evita os deslocamen-
tos para a capital e permite aos
jurisdicionados economizar nos
gastos com transporte e estadia.

Conselho de Educação
Estadual credencia

pós-graduação do TCE
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TCE vai intensificar
capacitação de

auditores municipais

Por intermédio de sua Escola de Contas e Gestão (ECG),
o Tribunal oferece cursos no interior fluminense desde
2007, com a implementação do Projeto de Capacitação
Regionalizada (veja matéria na página15). O acordo pre-
vê, no entanto, uma intensificação nas visitas dos pro-
fessores da ECG aos municípios.
"O TCE vem agindo em todo o estado, mas agora vamos
reforçar essa atuação. Vamos preparar cursos e aulas es-
pecíficas para gestores municipais. Precisamos qualificar
ainda mais quem precisa. Com isso, tenho certeza que
vamos melhorar muito a arrecadação fluminense", afir-
mou Nolasco.
O congresso contou com a presença do governador em
exercício, vice-governador Luiz Fernando Pezão, e reu-
niu prefeitos, secretários, vereadores e servidores de todo
o Estado do Rio, em dois dias de atividades, 30 de junho
e 1º de julho. O objetivo foi divulgar novas tecnologias,
soluções e métodos para aprimorar a gestão pública e o
relacionamento do governo com o cidadão.
Em um dos debates entre os prefeitos e o presidente da
Alerj, os temas centrais foram a dívida das prefeituras e a
qualificação precária de auditores municipais. A preocu-
pação fez com que o presidente da Alerj incentivasse a
idéia do acordo entre o TCE e as prefeituras.
"Precisávamos estreitar as relações institucionais das ci-
dades do interior com o TCE. O encontro foi muito posi-

tivo. Sem intermediários, conseguimos um apoio impor-
tantíssimo do TCE. Com a capacitação dos auditores e
funcionários municipais vamos organizar, de maneira trans-
parente, as contas desses municípios", disse Picciani.
Vicente Guedes também saudou a iniciativa: "O TCE tem
um quadro de excelência e uma aparelhagem muito qua-
lificada. Estamos firmando uma parceria para qualificar
esses funcionários, tirar dúvidas e estabelecer uma pauta
de trabalho para ajudar os municípios".
Atento às necessidades de seus jurisdicionados, o TCE
já havia promovido um seminário sobre execução fiscal,
em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro. O objetivo foi exatamente discutir a necessi-
dade de os gestores investirem mais na arrecadação de
recursos próprios dos municípios, através da efetiva co-
brança da dívida ativa (veja página 8).
Participaram do encontro na Alerj os prefeitos de En-
genheiro Paulo de Frontin, Eduardo Ramos da Paixão;
de Cantagalo, Joaquim Augusto; de Rio das Flores,
Luiz Carlos Ferreira dos Reis; de Italva, Eliel Almeida;
de Cardoso Moreira, Gilson Nunes Siqueira; de Bom
Jardim, Afonso Henriques Monnerat; de Areal, Laerte
Calil de Freitas; de Casimiro de Abreu, Antonio Mar-
cos; de Cordeiro, Silvio Abreu Daflon; de Mesquita,
Artur Messias, e de Comendador Levy Gasparian, Clau-
dio Mannarino.

O presidente do Tribunal de Contas do
Estado do Rio de Janeiro, José Maurí-
cio Nolasco, participou do encerramen-
to do I Congresso Fluminense de Muni-
cípios no Jockey Club, Centro do Rio.
Promovido pela Associação Estadual de Municípios do Rio
de Janeiro (Aemerj), o evento resultou em um acordo para
que o TCE ofereça cursos de qualificação específicos para
auditores das prefeituras do interior. A parceria foi acertada
dias depois durante encontro na Assembleia Legislativa, en-
tre o conselheiro Nolasco; o presidente da Alerj, Jorge Picciani;
o presidente da Aemerj e prefeito de Valença, Vicente Guedes,
e outros 11 prefeitos fluminenses.

Presidente do TCE, José Maurício Nolasco;
presidente da Aemerj, Vicente Guedes; vice-
governador, Luiz Fernando Pezão (Foto: divulgação)
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Prêmio Ministro Gama Filho
premia servidores do Tribunal
Em cerimônia no dia 18 de junho, a ECG/TCE-RJ entregou o Prêmio Mi-
nistro Gama Filho aos autores das três monografias vencedoras da
premiação, que versou, em sua terceira edição, sobre o tema "Política
Fiscal e Desenvolvimento Sustentável". A solenidade aconteceu no Audi-
tório Humberto Braga, no prédio-anexo do Tribunal, e contou com a pre-
sença do presidente do TCE, José Maurício Nolasco.
Como parte da programação, houve uma palestra do economista Fernando
Rezende, professor da Escola Brasileira de Administração Pública e Em-
presas (Ebape/FGV). O médico e vice-chanceler da Universidade Gama
Filho, Paulo César Gama Filho, representou a família do homenageado e
emocionou-se ao falar do prêmio que leva o nome do seu avô.  "Estou
aqui com muita alegria vendo o nome dele ser lembrado, ser perpetuado
com esse trabalho sério e digno", enfatizou.

Antes de assumir a ECG, qual foi sua

trajetória profissional no TCE?
Sou servidora do Tribunal há 15
anos, através de concurso para Téc-
nica de Controle Externo. Trabalhei
na área técnica, assessoria do con-
selheiro Sérgio Quintella, fui coorde-
nadora de Controle da Receita e titu-
lar da Subsecretaria de Auditoria e
Controle da Gestão e da Receita.

A ECG vai dar início aos cursos em
municípios de todo o Estado. O que

pode adiantar sobre o projeto?
Serão cursos de três semanas, para
atender às demandas específicas dos
servidores e agentes políticos dos mu-
nicípios do interior. O presidente

Nolasco firmou parceria com a Aemerj
e a Alerj para a realização de mais esta
jornada (página 17). A programação
começa no fim do semestre, em
Miracema, no Norte Fluminense.

Qual o objetivo desse seminário so-

bre contabilidade?
O "Seminário Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicadas ao Setor
Público: Mudanças e Desafios para
a Contabilidade Pública no Brasil"
(28/8) tem o objetivo de esclarecer
servidores e agentes políticos so-
bre as mudanças na contabilidade
governamental brasileira a ser apli-
cada obrigatoriamente a partir de
2010.

Qual a proposta do Tardes do Saber?
É possibilitar que os conhecimentos
adquiridos pelos servidores do Tri-
bunal, em cursos de pós-graduação,
entre outras atividades, sejam com-
partilhados e possam contribuir para
aprimorar a atividade profissional dos
demais servidores da Casa. Os en-
contros acontecerão mensalmente no
Espaço Cultural Humberto Braga, no
prédio-anexo do TCE. Abrimos o pro-
jeto em agosto com o tema Auditoria
de Obras Públicas. Em setembro,
mestres em Obras Públicas serão os
palestrantes. Esses temas serão repe-
tidos na respectiva sequência, em ou-
tubro e novembro, mas com enfoques
diferentes e outros expositores.

Doutora em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), Paula de Paiva Nazareth assumiu a diretoria-geral da Escola de
Contas e Gestão no final de junho. Paula tem como um dos principais
desafios organizar um calendário de eventos que atenda cada vez
mais as necessidades e demandas dos gestores dos 91 municípios
jurisdicionados e dos servidores do Tribunal, em continuidade à política
pedagógica implementada pelo presidente José Maurício Nolasco.
Para este segundo semestre, Paula destaca a realização da primeira
série de cursos no interior do estado, em atendimento à solicitação dos
próprios gestores municipais, o seminário sobre as novas Normas de
Contabilidade para o Setor Público e o Projeto Tardes do Saber.

Os servidores premiados foram: 1º lugar
- Pierre André da Rocha Andrade, com a
monografia "Controle Material de
Constitucionalidade do Orçamento: Polí-
tica Fiscal e as Perspectivas para um
Desenvolvimento Sustentável"; 2º lugar
- Luiza Maia, com a pesquisa "Federalis-
mo e Sustentabilidade"; e 3º lugar - Leo-
nardo Braga Vicenzi, com o trabalho "Po-
lítica Econômica com Desenvolvimento
Sustentável: uma visão Keynesiana numa
Época de Crise Mundial".

Cursos da ECG no interior terão início em Miracema
Nova diretora-geral da Escola fala sobre a agenda de eventos  para o 2º semestre
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A Ação Direta de Incons-
titucionalidade foi ajuizada pela
Associação dos Membros dos Tri-
bunais de Contas do Bras i l
(Atricon) visando, em caráter
liminar, a suspensão dos parágra-
fos 5º e 6º, do artigo 128, da
Constituição do Estado do Rio de
Janeiro, acrescentados pela Emen-
da, de 3 de fevereiro de 2009.
Os referidos dispositivos tornavam
os conselheiros do TCE-RJ passíveis
de punição e pena de afastamento
do cargo, após instaurada Comis-
são Especial Processante pelo voto
aberto da maioria absoluta dos de-
putados estaduais para apurar a
prática das infrações descritas no
texto legal.
A pormenorizada análise do proces-
so realizada pelo ministro Celso de

Mello revelou que, por outorga
constitucional, os TCE's possuem
autonomia, dispondo os seus mem-
bros de prerrogativas próprias ine-
rentes à magistratura e que compe-
te apenas à União legislar sobre os
chamados "crimes de responsabili-
dade" e ao Superior Tribunal de
Justiça (STJ) julgar os conselhei-
ros estaduais.
O ministro entendeu que os Esta-
dos-membros não possuem compe-
tência para estabelecer normas
definidoras dos crimes de respon-
sabilidade (ainda que sob a desig-
nação de infrações administrativas
ou político-administrativas), nem
mesmo para estabelecer seu respec-
tivo rito procedimental, notadamente
quanto a conselheiros dos Tribunais
de Contas, sob pena de incorrerem

STF reafirma
prerrogativas dos
conselheiros dos
Tribunais de Contas

Em decisão inédita, proferida nos autos da

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)

4190, em 1º de julho, o ministro Celso de

Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), sus-

pendeu a eficácia da Emenda à Constituição

do Estado do Rio de Janeiro nº 40/2009, que

tipifica os "crimes de responsabilidade" que

podem levar ao afastamento de membros do

TCE-RJ e dá poderes à Assembleia Legislativa

para afastar os conselheiros.

em usurpação da competência origi-
nária do Superior Tribunal de Justi-
ça, a quem a Constituição Federal atri-
buiu o poder de processá-los e julgá-
los nessas infrações.
A decisão destacou, ainda, que os
conselheiros dispõem, como garan-
tia de ordem subjetiva destinada a
proteger-lhes a independência funci-
onal, da prerrogativa jurídico-consti-
tucional da vitaliciedade, equiparados
que são aos desembargadores dos
Tribunais de Justiça, o que só não
prevalecerá em face de decisão pro-
ferida unicamente pelo Poder Judi-
ciário.
A decisão, que ainda será submetida
à apreciação do Plenário da Corte ad
referendum, reveste-se de plena efi-
cácia e dispõe de imediata
aplicabilidade e exequibilidade.
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Aemerj investe em parceria com a ECG

No Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho), o Tribunal
de Contas do Estado do Rio de Janeiro comemorou o 2º ano
de sua Agenda Ambiental, que inclui o aTo CErto, programa
de coleta seletiva de lixo nas dependências do TCE-RJ que
virou referência para outros órgãos públicos, como a Justiça
Federal do Rio. O incentivo à participação e ao compromisso
de servidores e funcionários de empresas que prestam servi-
ços ao Tribunal para que a Agenda seja bem sucedida acon-
tece através de atividades como palestras, multiplicadores
voluntários que divulgam o programa, visitas a aterros sani-
tários e, até mesmo, um concurso de fotografia de belezas
naturais do estado.
Na comemoração, o presidente do TCE-RJ, José Maurício
Nolasco, enfatizou o apoio que o programa tem recebido para
o seu desenvolvimento. "Ano passado, o TCE foi palco de
grandes ambientalistas que nos deram contribuições ímpa-
res. Agora temos a experiência do que fizemos e do que
vamos continuar fazendo. O aTo CErto é uma realidade",
afirmou.
Presidente da Comissão da Agenda Ambiental, Carlos Alberto
da Silva e Sousa deu exemplos de ações do programa: insta-
lação de pias com temporizadores; substituição gradual de
garrafas d'água por purificadores e dos copos de plástico
descartáveis por xícaras e squeezes; implantação de coleto-
res diferenciados e treinamento da equipe de limpeza para a
coleta do lixo da forma correta. Também foi citado o progra-
ma "Meu Ambiente", da Coordenadoria de Serviços Médico-
Assistenciais (CMA), que inclui campanhas antitabagismo e
de doação de sangue, e a prática de yoga. "O sucesso do
projeto se deve ao engajamento dos servidores", reforçou
Carlos Alberto.
Os números da Agenda Ambiental não deixam dúvidas quanto
à participação de todos. Em 2009, a média mensal de mate-
riais recicláveis coletados no Tribunal é de seis toneladas de
lixo. Esses resíduos são repassados a cooperativas de
catadores de comunidades de baixa renda conveniadas, re-
forçando o compromisso do programa não só com a educa-
ção ambiental, mas também com a responsabilidade social.

Agenda
Ambiental22222anoanoanoanoanosssss



21MAIO A AGOSTO  / 2009 TCE NOTÍCIA

Técnico da Comlurb
dá palestra para
multiplicadores

A solenidade contou com a par-
ticipação de representantes da
sociedade. Trinta e nove alunos
da Escola Municipal Tiradentes, locali-
zada nos arredores do TCE, no Centro
do Rio, assistiram à peça Estação Fu-
turo, com o Grupo Fanfarra Carioca. O
texto, educativo, chamou a atenção das crianças, com
idades entre 9 e 12 anos, para a importância de se con-
servar o meio ambiente para as gerações futuras.

Ainda na área cultural e educativa, o evento comemorati-
vo da Agenda Ambiental exibiu uma exposição do artista
plástico Getúlio Damado, que há 23 anos usa materiais
recicláveis para confeccionar artesanato no bairro de San-
ta Teresa (Centro do Rio).

O professor de Educação Ambiental, especialista em
Gestão Ambiental e biólogo Jorge Tonnera, da Uni-
versidade Corporativa da Comlurb (Unicom), fez uma
palestra para os multiplicadores da Agenda Ambiental
do TCE-RJ sobre "O lixo no Rio de Janeiro". Um
dos objetivos do encontro, que ocorreu no dia 28
de maio, no auditório do Espaço Cultural Humberto
Braga, foi iden-
tificar as princi-
pais dificulda-
des e apresentar
sugestões para
a coleta seletiva
do Tribunal.
Tonnera expli-
cou que o Ater-
ro Sanitário de Gramacho, em Duque de Caxias, re-
cebe o equivalente a 150 Maracanãs de lixo por ano.
Atualmente a Comlurb recolhe diariamente cerca de
8.700 toneladas de resíduos: 60% são da rede do-
miciliar, com uma média de 1,5Kg de lixo por habi-
tante, sendo que apenas 3% estão separados para
coleta seletiva. "Reciclagem é uma parte da solu-
ção", afirmou o especialista, que estava acompanhado
do pedagogo Raphael Paes, da Gerência de Educa-
ção Corporativa da Unicom.
Os técnicos apresentaram dois vídeos e participaram
de um debate ao final da exibição. Tonnera ainda
revelou uma curiosidade: a origem da palavra gari.
Segundo ele, o termo vem de Aleixo Gary, emprei-

teiro francês que, em 1876, firmou contrato
com o ministério Imperial para realizar a lim-
peza do Rio de Janeiro. "Toda vez que havia
algum lugar muito sujo, ou quando restos eram
jogados em lugares indevidos, havia sempre
alguém que dizia 'chamem o Gary'", expli-

cou.
A vice-presidente da Agenda Ambiental, Maria de
Lourdes de Oliveira, da Subsecretaria de Auditoria e
Controle de Obras e Serviços de Engenharia (SSO),
falou sobre o andamento do programa aTo CErto:
"Todos os nossos resíduos estão sendo direcionados
para reciclagem. Pneus, chapas de alumínio da gráfi-
ca e cartuchos de impressoras, inclusive".

Parceria com
a sociedade
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"Álcool e Outras Dro-
gas - Uma Questão de
Todos Nós" foi o tema
da palestra apresenta-
da pelo psicólogo Pau-
lo Mittelman (foto),
professor do curso de
pós-graduação em Pre-
venção e Tratamento
de Abuso de Drogas
da Pontifícia Universidade
Católica (PUC-RJ), no dia 6
de julho, no Espaço Cultural
Humberto Braga. O encontro
foi organizado através da
Coordenadoria de Serviços
Médico-Assistenciais (CMA)
e faz parte do Programa Meu
Ambiente/Qualidade de Vida
no Trabalho, da Agenda Ambiental do TCE-RJ. O pú-
blico-alvo foram os servidores do Tribunal. O presi-
dente José Maurício Nolasco e o conselheiro Marco
Antonio Barbosa de Alencar participaram do evento.
Mittelman destacou que o local de trabalho é um ótimo
cenário para ações preventivas contra o consumo de
drogas, "porque é o ambiente onde a pessoa passa a
maior parte da vida útil e as interações sociais são muito

Algumas ações da Agenda Ambiental em 2009

• Gincana de recicláveis: a Associação dos Servidores do Tribunal de Contas do
Estado do Rio de Janeiro (Astcerj) recolheu, de março a junho, 318Kg de materiais recicláveis
para doar a cooperativas de comunidades de baixa renda. Os resíduos são utilizados na con-
fecção de peças de artesanato,

• cartuchos agora integram a lista dos materiais recicláveis: 893 foram enviados, no 1º
trimestre, para a Cooperativa Mista de Coleta Seletiva e Reaproveitamento de Mesquita Ltda.
(Coopcarmo), formada por 21 mulheres que fazem reaproveitamento do lixo para a confecção
de artesanato e bijuterias,

• a Astcerj recolheu 225 litros de óleo usado. O material foi processado por uma empresa
especializada em reciclagem de óleo vegetal e o dinheiro arrecadado foi revertido em donativos
à Casa Irmã Felicidade, na Tijuca, que atende 70 crianças,

• está em estudos a utilização da água pluvial para limpeza dos veículos do TCE-RJ.

Especialista ministra palestra sobre prevenção
e tratamento de abuso de drogas

significativas".
Com base em estatísticas, o professor explicou
que o uso indevido de álcool e de outras drogas
acarreta cinco vezes mais chances de ocorrerem

acidentes de traba-
lho e três vezes
mais licenças mé-
dicas do que as
concedidas para
outras doenças.
Segundo ele, as-

sim como o desenvolvimento
da dependência química não
acontece da noite para o dia, o
processo de recuperação tam-
bém não se dá dessa forma.
O conselheiro Marco Antônio
citou uma matéria jornalística
mostrando que o álcool é res-

ponsável por uma morte em cada 25 no mundo. Consi-
derando-se outros tipos de compulsão, como jogo, sexo
ou comida, o alcoolismo atinge 15% da população mun-
dial, cerca de 900 milhões de pessoas, de acordo com
a Organização Mundial de Saúde. Ele ressaltou que o
problema ganhou tamanha dimensão que hoje em dia
praticamente todas as pessoas têm um familiar ou ami-
go vítima dessa doença.

Conselheiro Marco Antonio
Alencar (acima) e professor

Paulo Mittelman
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Com o tema "Belezas Naturais do Estado do Rio de Ja-
neiro", a Agenda Ambiental do TCE-RJ promoveu seu
Primeiro Concurso de Fotografia em junho e julho. Aber-
to à participação dos servidores do Tribunal, associados
e funcionários da Associação dos Servidores do Tribunal
de Contas do Estado do Rio de Janeiro (Astcerj), o con-
curso atraiu a participação de 94 pessoas.
A comissão julgadora, integrada por profissionais liga-
dos às áreas de produção visual e cultural, selecionou
inicialmente 50 fotografias. A partir dessa pré-seleção,
que resultou numa exposição no Espaço Cultural
Humberto Braga, os servidores puderam escolher por e-

Primeiro Concurso de Fotografia
da Agenda Ambiental do TCE-RJ

mail uma foto preferida - cada um teve direito a apenas
um voto.
Os prêmios distribuídos foram: dois netbooks ASUS -
Eee PC-900 (1º lugar do júri técnico e 1º lugar do júri
popular), um porta-retratos digital Samsung (2º lugar do
júri técnico), dois livros - "Paisagens Brasileiras", de Araken
Alcântara, e "Natureza Brasileira em Detalhe", de Fábio
Colombini (3º lugar - júri técnico).

1º lugar
Giovanni de Oliveira
Siciliano com a
fotografia Os Tons
do Rio

2º lugar
Aristósteles Lemos da

Silva, com a fotografia As
Àguas da Cidade do Rio

3º lugar
Ramon Siqueira
Cardoso, com a
fotografia Nuvem
Passageira

1º lugar - Júri Popular
Carlos Alberto Novelino de Amorim,

com a fotografia  Aventureiro

Os vencedores do concurso

Júri Técnico

Presidente do TCE, José Maurício
Nolasco entre o 2º lugar, Aristóteles

Silva; presidente da Agenda Ambiental,
Carlos Alberto Silva e Sousa; o 1º

lugar, Giovanni Siciliano; o 1º lugar do
Júri Popular, Carlos Alberto de

Amorim; o 3º lugar, Ramon Cardoso e
Adriana Jacob, representante da

Astcerj
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Shows de samba, seresta e MPB em geral, além de uma
roda de conversa literária, integraram o repertório das re-
centes edições do Momento Cultural do TCE-RJ. O projeto
levou ao Espaço Cultural Humberto Braga, no prédio-anexo
da sede do Tribunal, no Centro do Rio, os grupos Seresta
Moderna, Arranco de Varsóvia e BR6; as cantoras e com-
positoras Lucina e Joyce Moreno; a psicanalista, pedagoga

e escritora Maria
Inez do Espírito San-
to. As atrações do
Momento Cultural
são abertas ao pú-
blico em geral e têm
entrada franca.

Com o show "A história da
discografia brasileira", o grupo mi-
neiro Seresta Moderna apresentou
os principais gêneros da MPB atra-
vés das décadas, a partir de 1916,
passeando por movimentos como
Bossa Nova e Jovem Guarda. An-
tes de cada interpretação, o quin-
teto formado por João Francisco
Neves (voz, violão, roteiro e dire-
ção), Manu Santos (voz), Isabel
Ferrat (voz), João Gabriel (teclado)
e Tiago Oliveira (vocal e percussão)
contou curiosidades sobre as mú-
sicas e períodos em destaque. O
repertório incluiu, por exemplo, Pelo
telefone, de Donga e Mauro de
Almeida, primeiro samba oficialmen-
te gravado no país, além de clássi-
cos de Dorival Caymmi, Heitor Villa
Lobos, Dolores Duran, Cartola,
Roberto Carlos, Cazuza e Zeca
Pagodinho, entre outros.

O Arranco de Varsóvia temperou seu
show com clássicos do samba. Muri
Costa (voz, violão e arranjos), Paulo
Malaguti (voz, piano e arranjos),
Andréa Dutra, Cacala Carvalho e Elisa
Queirós apresentaram uma seleção do
repertório dos quatro CDs lançados
pelo grupo, com músicas como É pre-
ciso muito amor (Noca da Portela) e
As rosas não falam (Cartola). Também
participaram da apresentação os músi-
cos Rodrigo Reis (bateria) e Bruno
Cunha (percussão). "Gostei muito do
show. Esses eventos gratuitos são
muito benvindos", afirmou a aposen-
tada Ana Maria Sobral da Silva, que
sempre prestigia as atrações do Espa-
ço Cultural Humberto Braga.

Ganhador do prêmio internacional
CARA 2008 (Contemporary A
Cappella Recording Award), na cate-
goria Best Jazz Album, o grupo vo-
cal BR6 apresentou seu novo show,
reunindo canções do disco premia-
do, Here to stay - Gershwin & Jobim,
e do ainda inédito Música Popular
Brasileira a Capella Vol. II. O grupo
reúne os músicos e arranjadores
André Protasio (barítono), Crismarie
Hackenberg (mezzo-soprano), Deco
Fiori (tenor), Marcelo Caldi (tenor),
Naife Simões (percussionista vocal)
e Simô (baixo).

Na roda de conversa "Eu conto, tu contas...", o públi-
co pôde apresentar suas vivências e lembranças, numa
troca natural de histórias motivada pela narração do
conto Barba Azul, de Charles Perrault, e da história do

folclore nacional O jabuti e a anta pela escritora Maria Inez do Espírito Santo. Fundadora da Escola Viva e do Centro
de Psicanálise Viva, em Petrópolis, ela é autora do livro "Vasos sagrados", que está em fase de edição e usa a
mitologia indígena como base de reflexão para o estudo das relações interpessoais e o autoconhecimento.
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'Lucina convida Joyce Moreno' foi a atração de maio do Momento Cultural 
promovido pelo TCE-RJ no dia 27 de maio. O show reuniu dois ícones da 
Música Popular Brasileira e apresentou clássicos da MPB como Clareana, de 
Joyce, e Bandolero, de Lucina e Luhli. Voz e violão marcaram composições 
novas e clássicos da MPB como Clareana, de Joyce, e Bandolero, de Lucina e 
Luhi.

A abertura do espetáculo ficou por conta da anfitriã, que apresentou a canção 
que dá título ao novo CD/DVD 'A Música em Mim', além de mais três outras 
obras, antes de convocar ao palco Joyce Moreno.

Descontraídas, Joyce e Lucina criaram um ambiente intimista e conquistaram a 
participação da platéia em diversas composições. Joyce falou da experiência 
no exterior, especialmente no Japão, onde cativou as japonesas, em especial. 
“A música brasileira é a melhor do mundo. Não tem igual”, destacou 

Clareana ganhou nova roupagem com a participação do Coral do TCE-RJ.

A canção 'Água pura', na voz de Lucina, homenageou a amiga Joyce, e  as 
duas entoaram “Genève', de autoria da anfitriã.

T EC
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O Sistema de Comunicação Digital é mais um importante passo na 
modernização e desenvolvimento institucional do Tribunal de 
Contas do Estado do Rio de Janeiro. 

Essa ferramenta tecnológica é uma via de mão dupla: tanto as 
decisões plenárias (comunicações, notificações, citações e outros 
tipos de atos) chegam aos jurisdicionados de forma mais rápida, 
segura e confiável, como eles podem remeter, com as mesmas 
vantagens, ao TCE-RJ os relatórios da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF), os dados mensais do Sistema Integrado de Gestão 
Fiscal (SIGFIS), respostas a diligências, processos de 
encaminhamento obrigatório, entre outros expedientes.

O SICODI agiliza o controle e a fiscalização da gestão pública.
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