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ARTIGO 
Procurador-Geral do TCE-RJ,
Sergio Cavalieri Filho come-
mora os 21 anos do Código 
do Consumidor

Controle Externo:
o desafio da 
Região Serrana

Na última edição do ano da TCE Notícia, apresentamos um ba-
lanço de nossas atividades, como forma de prestar contas à 
sociedade desta gestão 2011/2012. Não foi fácil resumir nesta 
publicação todos os projetos iniciados e procedimentos adota-
dos, no sentido de melhorar cada vez mais o nosso trabalho no 
apoio às administrações públicas, na busca da eficiência.

Mas o saldo deste balanço é muito positivo.

Nossa meta mais importante, a de ampliar o relacionamento 
do TCE-RJ com a sociedade fluminense, ultrapassou as expec-
tativas, já neste primeiro ano de trabalho. O Tribunal abriu as 
portas para receber eventos de caráter nacional, como o debate 
sobre o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), 
com a presença do presidente do Tribunal de Contas da União 
(TCU), ministro Benjamin Zymler, o II Encontro Técnico de Edu-
cação Corporativa dos Tribunais de Contas, o Educorp, e o III 
Seminário de Comunicação dos Tribunais de Contas do Brasil. 
Através deles e reunindo em nosso auditório representantes 
das mais diversas entidades governamentais, privadas e do Ter-
ceiro Setor, pudemos discutir temas como transparência e qua-
lificação para a gestão pública eficiente, saúde, meio ambiente 
e desenvolvimento econômico. 

Lançamos também um ciclo de palestras para jornalistas, al-
cançando profissionais de todo o estado e passando por impor-
tantes redações. Entramos na luta contra a perda dos royalties 
do pré-sal, participando das manifestações públicas e produ-
zindo estimativas dos prejuízos que serão impostos aos municí-
pios, caso sejam aprovadas as propostas neste sentido. 

Nosso corpo instrutivo produziu incansavelmente novos progra-
mas de trabalho, com o objetivo de aprimorar os sistemas de 
auditoria e ganhar nova dinâmica para enfrentar o momento 
brasileiro, em que eficiência, legalidade e transparência são os 
valores mais cobrados pela sociedade. Para reforçar nosso ca-
ráter orientador, a Escola de Contas e Gestão (ECG) percorreu 
todas as regiões do estado, oferecendo cursos de capacitação 
para os servidores municipais, por intermédio do projeto TCE-
-Escola Itinerante. Internamente, criamos novos procedimentos 
administrativos para que o TCE-RJ possa, cada vez mais, aten-
der - e superar - expectativas.

Nesta edição, também trazemos entrevista com o economista 
Mauro Osório, professor da UFRJ, que esteve conosco recente-
mente para falar sobre o desenvolvimento econômico do nosso 
estado, além de artigo do ex-presidente do Tribunal de Justiça 
e atual Procurador-Geral do TCE-RJ, Sergio Cavalieri Filho, sobre 
os 21 anos do Código do Consumidor.

Boa leitura e ótimo 2012 para todos!

Jonas Lopes de Carvalho Junior
Presidente do TCE-RJ

TCE-RJ apresenta 
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10
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Ao falar no dia 3 de novembro, na 
abertura do Seminário Nacional de 
Controle Externo, organizado pela As-
sociação dos Servidores do Tribunal 
de Contas-RJ (Astcerj), o presidente 

Jonas Lopes de Carvalho Junior destacou a parceria desenvolvida ao 
longo de 2011 entre a Presidência e os servidores da Casa. 

“Elaborou-se um Plano Estratégico, com a colaboração do corpo funcio-
nal, e todos que quiseram se manifestar foram ouvidos”, disse Jonas 
Lopes, acrescentando: “É bom constatar que o funcionalismo dos TCs do 
Brasil esteja debatendo os mesmos temas que nós, conselheiros, discuti-
mos em associações como a Atricon e o IRB.”

A secretária-geral de Controle Externo do TCE-RJ, Elaine Faria de Melo; 
a diretora-geral da ECG, Paula Alexandra Nazareth; e o presidente da 
Astcerj, Luiz Marcelo Magalhães, também participaram da abertura do se-
minário, que foi dividido em quatro paineis: Copa do Mundo e Jogos Olím-
picos – a ação do Controle Externo; Lei de Responsabilidade Orçamentá-
ria; Conselho Nacional dos Tribunais de Contas e A Instituição Tribunal de 
Contas na visão do Congresso Nacional e da sociedade. 

O presidente do TCE-RJ, Jonas Lopes de Carvalho Junior, recebeu no dia 20 de ou-
tubro, em solenidade no TCE-MG, em Belo Horizonte, o Colar do Mérito da Corte de 
Contas Ministro José Maria Alkmim. Também ganharam a comenda – concedida 
por serviços prestados ao país e a Minas – três ministros do TCU e 39 conselheiros 
de  tribunais de contas. 

Informativo do Tribunal 
de Contas do Estado do 
Rio de Janeiro

TCE-MG concede medalha a Jonas Lopes 

No dia 16 de novembro, o presi-
dente do TCE-RJ, conselheiro Jo-
nas Lopes de Carvalho Junior, e o 
presidente da Assembleia Legis-
lativa do Estado do Rio de Janei-
ro (Alerj), deputado Paulo Melo, 
assinaram convênio para produ-
ção, pelo TCE-RJ, de programas a 
serem transmitidos em 2012 pela 
TV Alerj. 
“O convênio veio selar a união que 

tem de existir entre o Poder Legislativo e o TCE. A sociedade precisa saber o que 
está acontecendo e, quinzenalmente, estaremos prestando contas do nosso traba-
lho”, afirmou Jonas Lopes. 
O programa, ainda sem data de estreia, terá cerca de 30 minutos e será gravado 
no estúdio da TV Alerj. Caberá à equipe do TCE escolher o tema, elaborar a pauta e 
selecionar os entrevistados - servidores do Tribunal ou convidados - sempre abor-
dando assuntos da gestão pública.

TCE-RJ vai ter programa na TV Alerj

Presidente do TCE-RJ 
destaca parceria 

com servidores
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Com essas palavras, o presidente do TCE-RJ, Jonas Lopes de Carvalho Junior, abriu 
o III Seminário de Comunicação dos Tribunais de Contas do Brasil, que reuniu a 3 
e 4 de outubro, na sede do TCE-RJ, conselheiros e assessores de Comunicação, 
juristas, palestrantes e, como convidados especiais, os jornalistas Merval Pereira 
(O Globo, Globonews e CBN) e Ana Paula Araújo (TV Globo). Sob o tema Os desafios 
da transparência e do acesso à informação, eles discutiram a implantação de 
requisitos mínimos de Comunicação Organizacional nos tribunais.

Coordenado pelo Grupo de Comunicação Institucional (GCI) do Programa de Moder-
nização do Sistema de Controle Externo dos Estados e Municípios Brasileiros (GCI/
Promoex), e organizado pelo TCE-RJ, por meio da Escola de Contas e Gestão, e pelo 
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRJ), o seminário foi uma 
realização da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), 
da Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios (Abracom) e do 
Instituto Rui Barbosa (IRB), associação civil que realiza cursos, seminários, encon-
tros e debates com o objetivo de aperfeiçoar as atividades dos TCs.

Mesa de abertura: Fernando Guimarães (TCE-PR/CGI), Severiano Costandrade (TCE-TO), Jonas Lopes 
de Carvalho Junior ( TCE-RJ), Thiers Montebello (TCMRJ), Antonio Joaquim Moraes (TCE-MT/Atricon), 

Luiz Sérgio Gadelha Vieira (TCM-CE/Atricon/IRB/Promoex) e Heloísa Garcia Pinto (Promoex)

         Comunicação: Tribunais 
           de Contas debatem no 

Rio os caminhos da
transparência

“A transparência 
é um clamor da 
sociedade brasi-

leira. Como órgãos 
orientadores e 

fiscalizadores da 
boa governança, 
devemos lançar 
mão das novas 

tecnologias para 
tornar mais claro 

o nosso trabalho e 
permitir que a po-
pulação compre-
enda nosso papel 
e possa participar 

conosco dessa 
tarefa.”
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Transparência: Divulgação da Sessão Plenária, este 
foi o assunto abordado pela primeira mesa-redonda do 
seminário, da qual participaram o presidente do TCE-
-PR e coordenador do GCI/Promoex, Fernando Guima-
rães (mediador); o presidente Jonas Lopes de Carvalho 
Junior; o presidente em exercício da Atricon e vice-pre-
sidente do TCE-MT, Antonio Joaquim Moraes Rodrigues 
Neto; e o jornalista Merval Pereira (foto). 

Merval lembrou que, sem dúvida, hoje a democracia é 
digital. “Atualmente é impossível imaginar uma demo-
cracia forte sem o acesso do público às informações.” 
Ele citou a política adotada pelos governos dos Estados 

Unidos e do México: “O governo americano tem um site, lançado no início da 
gestão de Barack Obama, que inclui todos os documentos oficiais. O cidadão 
tem condições de pesquisar qualquer coisa, fazer consultas. O México tem a 
principal legislação de acesso a documentos públicos, a tal ponto que um cida-
dão pode requisitar qualquer documento mesmo com pseudônimo.” 

Em seguida, o conselheiro Antonio Joaquim apresentou a experiência do Tri-
bunal de Contas do Mato Grosso, que uma vez por semana transmite suas 
sessões plenárias, por meio da TV da Assembleia Legislativa. 

Informação para todos
 “Neste 

momento, o 
Tribunal de 
Contas do 

Estado do Rio 
se projeta para o 

Brasil inteiro, para 
as questões que 

vão surgir, como a 
Copa do Mundo e 
as Olimpíadas. A 

dimensão da impor-
tância de divulgar a 

informação não cabe 
a nós, conselheiros, 
mas aos assessores 

de comunicação” -
Thiers Montebello, 

presidente do TCMRJ.

A necessidade 
do bom-senso
O tema da segunda mesa-redonda foi Trans-
parência/divulgação das decisões de julga-
mentos. Participaram o presidente do IRB e 
conselheiro do TCE-TO, Severiano Costandra-

de; o presidente do TCE-PR, Fernando Guimarães; o coordenador da Atricon/
IRB junto ao Promoex e conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado do Ceará, Luiz Sérgio Gadelha Vieira; o procurador-geral do TCE-RJ, Ser-
gio Cavalieri Filho; e a jornalista Ana Paula Araújo (foto). 

Abrindo a mesa, Severiano Costandrade disse que, em 2009, a comunicação 
do TCE-TO trocou a postura passiva pela proativa. Passou a divulgar suas deci-
sões e virou fonte da imprensa, aproximando-se mais da sociedade. 

Ana Paula Araújo defendeu “maior celeridade no exame dos processos pelos 
tribunais de contas” e mais acesso à informação pela imprensa e pela so-
ciedade. “A situação melhoraria muito se os relatórios preliminares fossem 
divulgados.” 

Como vários conselheiros acentuassem o risco de a divulgação dos relató-
rios preliminares provocar injustiças, Ana Paula afirmou que “cada caso é um 
caso”, que “é preciso bom senso”, que “o bom jornalista tem como princípio 
ouvir todos os lados” e que “os indiciados poderiam sempre se defender”.

“Muita coisa mu-
dou, entre elas a 
relação com ou-

tros órgãos e seus 
servidores, com 
a construção do 
portal dos tribu-

nais de contas, um 
canal fundamental 
de integração. Mas 

precisamos avan-
çar. Os tribunais 

fiscalizam um bem 
público. É uma 

questão de honra, 
é uma obrigação”  
Severiano Costandrade, 

presidente do IRB.
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“O Promoex não determina 
metas, mas fornece recur-
sos e a coordenação para 
cada tribunal atingir seus 
objetivos. A responsabili-
dade continua sendo 
dos tribunais de contas” 
 

Heloísa Pinto, 
diretora nacional do Promoex.

“O desafio dos 
tribunais de contas 
é fomentar meios 
de comunicação 
com a sociedade 
para incentivar o 
controle social” 
Luiz Sérgio Gadelha,
coordenador da 
Atricon/IRB junto ao 
Promoex.  

“Nosso trabalho 
é ser guardião do 
dinheiro público 
do país. Não 
podemos usar 
uma linguagem 
empolada. São 
milhares de 
informações que 
precisamos traduzir 
para o cidadão. 
Somos funcionários 
públicos, temos que 
dar satisfação à 
sociedade”
Antonio Joaquim Moraes, 
presidente em exercício da 
Atricon.

Palestras
A interação com a sociedade é o principal desafio da comunica-
ção pública. A avaliação é do assessor especial de Comunicação 
da Presidência da República, Jorge Duarte, que, no segundo dia 
do seminário, fez uma palestra sobre Comunicação Organiza-
cional. “Comunicação”, ele ressaltou, “não é apenas transmitir 
ideias ou persuadir, mas também ouvir e interagir. Dar acesso e 
prestar contas é cada vez mais relevante do que divulgar.”

Na outra palestra do dia, O Segundo Iluminismo, o professor de 
Comunicação da USP Ciro Marcondes Filho apresentou um qua-
dro das novidades trazidas pela internet e pelas redes sociais na 
ação da imprensa. Segundo ele, se a partir da revolução burgue-
sa no século 19 e, ao correr do século 20, os meios de comunica-
ção ganharam força e incorporaram as reivindicações populares, 
agora, no período da democracia digital, as redes sociais passa-
ram a substituí-los. 

CARTA-COMPROMISSO
Na parte final do seminário, integrantes do 
GCI/Promoex e assessores dos TCs participa-
ram de debate para a redação de carta-com-
promisso com recomendações e propostas 
visando à transparência. A íntegra da carta 
está em www.controlepublico.org.br

IRB EM ASSEMBLEIA-GERAL
Em programação paralela ao seminário, 
no dia 4, o Instituto Rui Barbosa realizou 
sua assembleia-geral. O presidente Seve-
riano Costandrade apresentou o Relatório 
de Gestão 2010/11, e os participantes 
– conselheiros de 23 tribunais de contas 
– aprovaram por unanimidade a contribui-
ção anual das Cortes, visando à manuten-
ção das ações do Promoex. Foi fixado o 
valor mínimo de R$ 50 mil anuais. Por fim, 
o assessor de Comunicação Sandro Petrilli 
apresentou o novo site do IRB (www.irb-
contas.org.br).

PESQUISA 
Trinta e dois tribunais de contas do país têm 
assessoria de comunicação, diz pesquisa 
realizada recentemente com 33 cortes pelo 
GCI-Promoex e divulgada no seminário. Outro 
dado: 19 tribunais transmitem suas sessões 
plenárias, sendo 14 pela internet, quatro pela 
TV. Entre esses 18, três também utilizam rá-
dio web –, e um por outro meio. 
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Saúde Pública, 
gestão e prêmio
No dia 5 de setembro, a Escola de Contas e Gestão do TCE promoveu, 
dentro do Projeto Tardes do Saber, programação dupla no Auditório 
Humberto Braga: mais um seminário sobre Gestão em Saúde Pública, 
dessa vez abordando A implementação do SUS no Brasil e o controle 
social, e a entrega do Prêmio Ministro Gama Filho 2011. 

Na ocasião, o presidente Jonas Lopes de Carvalho Junior lembrou que, 
atento ao que é realmente importante “para nosso estado e municí-
pios, para todos os cidadãos e para o Brasil”, o Tribunal de Contas “es-
colheu a saúde pública como Tema de Maior Significância de 2011” 
(25% de toda a capacitação de auditoria do TCE foram reservados para 
essa fiscalização).

O seminário teve duas palestras: A 
Criação e Contextualização do Sis-
tema Único de Saúde, ministrada 
pelo professor Hésio de Albuquer-
que Cordeiro, coordenador do Mes-
trado Profissional em Saúde da Uni-
versidade Estácio de Sá; e Controle 
Social no SUS – Modelo Projeto e 
Modelo em Vigor, a cargo da pro-
fessora Maria Helena Mendonça, 
vice-diretora da Escola Nacional de 
Saúde Pública/Fiocruz.

O Prêmio Ministro Gama Filho, em 
sua 5ª edição, abordou o tema Ges-
tão em Saúde Pública. O primeiro 
lugar ficou com a monografia Desa-
fios para a Implantação da Regio-
nalização da Assistência à Saúde 
no Norte Fluminense, da médica 
Jaira Calil de Siqueira. O segundo 

lugar coube à Análise da Gestão e 
Organização da Atenção Básica em 
Saúde no Município de Três Rios, da 
enfermeira Renata Odete de Azeve-
do Souza. O terceiro lugar foi para 
a Regulação de Acesso do Serviço 
de Internação em UTI no Distrito Fe-
deral, de Dagomar Henriques Lima, 
servidor do Tribunal de Contas da 
União.

Pela primeira vez, aceitaram-se ins-
crições de monografias de residen-
tes em todo o país e com graduação 
superior em qualquer área de co-
nhecimento. Do total de trabalhos 
inscritos, 11 foram selecionados 
para a etapa final e encaminhados 
à comissão julgadora, composta por 
três especialistas na área de Saú-
de, sem vínculo com o TCE-RJ: Ligia 

Bahia, doutora em Saúde Pública 
pela Fundação Oswaldo Cruz e pro-
fessora adjunta da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro (UFRJ); Sônia 
Fleury, pesquisadora titular aposen-
tada da Fundação Oswaldo Cruz e 
ex-presidente do Centro de Estudos 
Brasileiros em Saúde; e José Carva-
lho de Noronha, doutor em Saúde 
Coletiva pela Universidade Estadual 
do Rio de Janeiro (UERJ) e médico 
do Instituto de Comunicação e Infor-
mação Científica e Tecnológica em 
Saúde da Fundação Oswaldo Cruz.

Os premiados

Jaira Calil, Renata de Azevedo e Dagomar Henriques
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TCE-RJ apresenta 
trabalhos em congresso 

latino-americano no Paraguai

A diretora-geral e 
a coordenadora de 

Estudos e Pesquisas 
da Escola de Contas 
e Gestão do TCE-RJ, 
Paula Alexandra Na-
zareth e Rosa Maria 
Chaise, apresenta-

ram trabalhos no XVI 
Congresso do Centro 
Latinoamericano de 
Administración para 
el Desarrollo (CLAD), 
realizado em novem-

bro, em Assunção, Pa-
raguai. Os trabalhos 
abordam temas bem 
atuais: redistribuição 
dos royalties do petró-
leo e controle externo 
em situações de cala-

midade pública. 

Receitas do petróleo e gás natural

Paula Nazareth apresentou o estu-
do Descentralização das receitas 
do petróleo e gás natural: riscos e 
oportunidades para os governos lo-
cais do Rio de Janeiro, escrito por 
ela em parceria com Nina Quintani-
lha Araújo e Jorge Eduardo Salles, 
coordenadora e assessor da Coor-
denadoria de Controle da Receita 
do Tribunal, respectivamente. Os 
autores discutem as mudanças no 
marco legal do setor de petróleo e 
gás natural do Brasil e avalia possí-
veis impactos provocados por alte-
rações na distribuição dos royalties 
sobre as finanças públicas do Esta-
do do Rio e municípios fluminenses.

Eles destacam a importância de 
as administrações públicas muni-
cipais estarem preparadas para os 
desafios que enfrentarão no caso 
de perda dessas receitas, sendo im-
prescindível planejar e implementar 
políticas para o desenvolvimento lo-
cal, incluindo a oferta dos serviços 
essenciais à população e a criação 
de ambiente favorável à atração de 
novos investimentos.

Fiscalização em situações de crise

Rosa Chaise apresentou Calamida-
des públicas: mudança de paradig-
ma da atuação do controle externo. 
O caso das ações emergenciais do 
Tribunal de Contas do Estado do Rio 
de Janeiro na tragédia da região 
serrana, Rio de Janeiro, Brasil, de 
sua autoria e da secretária-geral de 
Controle Externo do TCE-RJ, Elaine 
Faria de Melo.

O estudo relata a experiência do Tri-
bunal no desenvolvimento de ações 
emergenciais após a tragédia que 
atingiu a Região Serrana fluminense 
no começo do ano. Em um primei-
ro momento, prestou-se assistên-
cia direta às vítimas, por meio da 
coleta de donativos e do trabalho 
voluntário de engenheiros junto à 
Defesa Civil. Depois, foi criada uma 
comissão especial, que percorreu a 
região, orientando gestores e ser-
vidores dos municípios atingidos 
sobre as exigências legais a serem 
cumpridas em casos de despesas 
emergenciais. Por último, o Tribunal 
promoveu ações fiscalizatórias, atra-
vés de auditorias governamentais.

Paula Nazareth, Nina Quintanilha, Jorge Salles, Elaine Faria de Melo e Rosa Chaise
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Seminário debateu 
desenvolvimento 

econômico do estado
A Escola de Contas e Gestão (ECG), do TCE-RJ, 
realizou no fim de outubro, dentro do Projeto 
Tardes do Saber, o seminário Desafios para o 

Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro, 
que incluiu debate sobre a divisão dos 

royalties e o impacto que as mudanças propostas 
podem provocar na economia do estado.

TCE NOTÍCIA      OUTUBRO A DEZEMBRO / 20118
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O seminário, aberto pela diretora-geral da ECG, Pau-
la Alexandra Nazareth, teve três palestras: Economia 
Fluminense: Interiorização sem Desconcentração 
Espacial, por Ângela Penalva, economista e profes-
sora da UERJ; Trajetória e Perspectivas do Estado 
do Rio de Janeiro, a cargo de Mauro Osório, econo-
mista, professor e pesquisador da UFRJ; e Pré-sal: 
Impactos nas Finanças Públicas do Rio de Janeiro, 
por Jorge Eduardo Salles, servidor da Coordenadoria 
de Controle da Receita (CCR) do Tribunal.

Ângela Penalva fez um breve retrospecto histórico da 
economia fluminense, desde a transferência da capi-
tal federal para Brasília. “As perdas simbólicas foram 
mais graves que concretas”, avaliou. Ela também 
demonstrou com dados a importância do petróleo 
para a economia do Estado.

Mauro Osório propôs medidas de reestruturação do 
setor público e defendeu a implantação de comple-
xos produtivos no estado, em áreas como saúde e 
entretenimento (veja entrevista na página 10). 

Jorge Eduardo Salles alertou sobre o impacto ne-
gativo na economia fluminense, caso o projeto do 
senador Vital do Rêgo Filho (PMDB-PB), que trata da 
redivisão dos royalties, seja aprovado pelo Congres-
so. Na opinião dele, a proposta fere a Constituição 
e pode ser alvo de questionamento no Supremo 
Tribunal Federal (STF). 

Os palestrantes Ângela Penalva, Mauro Osório e Jorge Eduardo Salles 
com a diretora da ECG, Paula Nazareth

Royalties
Em novembro, servidores do Tri-

bunal participaram da marcha de 
protesto contra a proposta de mu-
dança do rateio dos royalties, que 
reuniu 150 mil pessoas no Centro 

do Rio. Dias antes, o presidente 
Jonas Lopes de Carvalho Junior já 

havia firmado seu apoio à mani-
festação, ao participar no Palácio 

Guanabara, ao lado do governador 
Sérgio Cabral e de outras lideran-
ças políticas do estado, da entre-

vista à imprensa em que foram 
anunciados os preparativos para 
o ato público. “A mobilização da 

sociedade fluminense é primordial. 
Nós, do TCE-RJ, fizemos estudos 
sobre os impactos da mudança 

na distribuição dos royalties, nas 
finanças dos municípios produto-

res, e as projeções nos levam a 
conclusões muito preocupantes. 
O Rio não merece passar por tal 
situação”, afirmou Jonas Lopes.

Perdas, reestruturação, impacto
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Nos próximos anos, o 
Rio de Janeiro receberá 

grandes eventos inter-
nacionais, e com eles, 

aportes bilionários que, 
se bem aplicados, po-
derão melhorar a qua-

lidade de vida da po-
pulação. Em entrevista 

à TCE Notícia, o eco-
nomista Mauro Osório, 

doutor em Planejamento 
Urbano pelo Ippur/UFRJ, 

propõe metas para a 
transformação do Esta-

do do Rio no principal 
centro esportivo da 

América Latina.
Autor do livro Rio Nacio-

nal Rio Local: mitos e 
visões da crise carioca 

e fluminense, Osório 
defende ações para 

fortalecer a economia 
da Região Metropolita-
na e investimentos em 
complexos produtivos, 

como turismo, cultura e 
design.

O Rio pode se tornar 
o principal centro 

de esportes da 
América Latina

en
tre

vis
ta

Mauro Osório, da UFRJ

TCE Notícia - O Governo estadual 
prevê prejuízos de R$ 3,3 bilhões 
só em 2012, caso seja confirmada 
a redivisão dos royalties do petró-
leo. Que medidas podem ser toma-
das para reduzir o grau de depen-
dência da economia fluminense 
em relação a esses recursos?

MAURO OSÓRIO - Em primeiro lu-
gar, entendo que o Estado do Rio 
deve se posicionar contrariamente 
à perda, pois não é justa do ponto 
de vista federativo. De toda sorte, o 
petróleo é um bem finito. Por isso, 
devemos aplicar esses recursos 
em infraestrutura, em todo o esta-
do, a partir do aprofundamento das 
parcerias com as prefeituras e da 
organização de consórcios intermu-
nicipais. Deve-se também fortalecer 
a estrutura produtiva fluminense, 
ampliando a base de arrecadação 
e diminuindo a dependência dos 
royalties, por meio de políticas se-
toriais que ampliem a dinamização 
nas áreas de maior competitivida-
de, como o complexo do petróleo e 
gás, e o que abrange turismo, entre-
tenimento, cultura, mídia e design.

TCE Notícia - O Rio de janeiro foi a 
unidade da federação que mais per-
deu participação no Produto Interno 
Bruto (PIB) nacional nos últimos 25 
anos. Como alterar esta tendência e 
quais as causas principais?  

OSÓRIO - A alteração desse pano-
rama passa pela reestruturação da 
máquina pública, já iniciada pelo 

Governo do Estado do Rio, e pelo 
aprimoramento permanente das 
estratégias e coordenação de po-
líticas, usando o Plano Plurianual 
como instrumento central de plane-
jamento, visando a institucionalizar 
essa prática. Entre as causas que 
contribuíram para a queda, estão a 
transferência da Capital Federal, a 
carência da reflexão local em nossa 
região e a ausência de estratégias 
consistentes de fomento ao desen-
volvimento regional. 

TCE Notícia -  Com a proximidade 
de eventos internacionais, como a 
Copa do Mundo e as Olimpíadas, 
o Estado do Rio deverá receber 
R$ 181 bilhões em investimentos 
públicos e privados entre 2011 e 
2013, segundo estudo da Firjan. 
Como garantir que esses recursos 
melhorem a qualidade de vida da 
população?   

OSÓRIO - Seguindo, em boa me-
dida, os exemplos de Barcelona e 
Londres. Nessas duas cidades, pro-
curou-se usar as Olimpíadas para 
recuperar centros históricos degra-
dados. O projeto do Rio de Janeiro, 
no entanto, priorizou a realização 
das Olimpíadas nas Regiões Admi-
nistrativas da Barra da Tijuca e de 
Jacarepaguá. A Prefeitura do Rio 
teve êxito na mudança de alguns 
eventos para a Zona Central e Por-
tuária. Não seria possível ampliar 
essa mudança?

TCE Notícia - Em palestra recente 
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en
tre

vis
ta

É impor-
tante 

construir 
uma go-

vernança 
metropoli-
tana, que 
garanta 

melhorias 
na educa-
ção e na 

saúde

no TCE, o senhor disse que o tu-
rismo é mal-explorado no estado: 
apenas Paraty, Búzios e Itatiaia 
teriam receita significativa decor-
rente dessa atividade econômica. 
O que está errado? 

OSÓRIO - De fato, ao analisarmos 
dados da Relação Anual de Informa-
ções Sociais (Rais), constatamos 
esta situação. Hoje, na cidade do 
Rio, os hotéis têm dificuldade em 
oferecer alternativas aos turistas 
em dias de chuva. O clima e as ca-
racterísticas geográficas no Estado 
do Rio de Janeiro permitem a práti-
ca de esportes, de mar e de monta-
nha, nos 12 meses do ano. Partindo 
desse princípio, por que não organi-
zar um calendário anual permanen-
te de eventos? Por que não buscar 
a meta de o Rio se tornar o principal 
centro de esportes da América Lati-
na? Isso deve passar também pela 
ampliação da política de esportes 
nas escolas públicas estaduais.

TCE Notícia - Recentemente, o se-
nhor manifestou preocupação com 
o futuro da Região Metropolitana, 
com características de cidade-dor-
mitório e baixa atividade produti-
va. Como investir com qualidade 
na região? 

OSÓRIO - É importante construir 
uma governança metropolitana, que 
garanta melhorias na educação e 
na saúde. Também acho importante 
utilizar os 200 quilômetros existen-
tes de trilhos para a transformação 
do trem suburbano em metrô de su-
perfície. Outra medida relevante é a 
atração de pequenas e médias em-
presas para o entorno de grandes 
empreendimentos, como os side-
rúrgicos, na Zona Oeste da cidade 
do Rio, e a Rio Polímeros, no distri-
to de Campos Elíseos, em Duque 
de Caxias, conforme já vem sendo 
encaminhado pela SEDEIS e pelo 
SEBRAE-RJ. Da mesma forma, acho 
fundamental consolidar o Comperj, 
não apenas como refinaria, mas 
como polo petroquímico, conforme 
previsto no projeto original. A segun-
da geração petroquímica, a partir 

da nafta, permite gerar, por exem-
plo, os chamados aromáticos, que 
podem servir de matéria-prima para 
a química fina e a indústria farma-
cêutica, que ainda apresentam for-
te presença no Estado do Rio.

TCE Notícia - De acordo com pes-
quisa do IBGE de 2008, o setor 
de serviços e comércio concentra 
mais da metade do PIB fluminen-
se, enquanto o setor industrial 
responde por pouco mais de 25%. 
Recentemente, foi anunciada a 
chegada de novas montadoras ao 
estado. Como o senhor vê o forta-
lecimento do setor industrial?
 

OSÓRIO - É bom deixar claro que 
o setor de serviços é fundamental 
para a economia do Rio. Em minha 
tese de doutorado, defendi que o 
Governo Carlos Lacerda (Estado da 
Guanabara, 1960-1965) – que fez 
uma boa gestão do ponto de vista 
administrativo e de investimento 
em infraestrutura na área econô-
mica – cometeu um erro estraté-
gico, ao focar excessivamente na 
indústria, por meio de uma política 
de distritos industriais. No entanto, 
deve-se considerar que, mesmo na 
chamada “sociedade pós-indus-
trial”, a produção de bens continua 
tendo peso importante. A indústria 
de transformação gera o que os 
economistas chamam de efeitos 
para trás e para frente, demandan-
do matérias-primas ao setor primá-
rio e serviços. 

A sofisticação do setor serviços na 
Região Metropolitana de São Paulo 
tem forte vinculação com a indús-
tria mais densa e desenvolvida. A 
procura pelo Parque Tecnológico da 
UFRJ demonstra como o setor in-
dustrial demanda fortemente ino-
vação. A atual crise mostra como 
países que investiram mais pesa-
damente em estrutura produtiva, 
como Noruega e Alemanha, têm 
se saído melhor que países como 
Irlanda e Espanha, que investiram 
pesadamente no setor financeiro, 
imobiliário e turístico. 

Acredito que, no Rio, deveríamos 
investir centralmente no que deno-
minamos de complexo do petróleo e 
gás e também no de turismo, entre-
tenimento, cultura, mídia e design. 
O complexo petróleo e gás inclui 
atividades industriais, como as rela-
cionadas com a indústria naval, de 
navipeças e de equipamentos para 
o setor petróleo, mas, também, 
atividades fundamentais entre as 
quais projetos de engenharia e vin-
culados à inovação. Além disso, a 
área de petróleo tem importantes 
sinergias com as áreas de turismo 
e entretenimento, como mostra as 
cidades de Stavanger, na Noruega, 
e de Houston, nos EUA.

“

”
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ANO DE  NOVOS PROJETOS2011
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As perspectivas para 2012 apontam um ano de 
amplo desenvolvimento  para o Tribunal de Contas 
do Estado do Rio de Janeiro e seus servidores. E 
não é por acaso. Trata-se do resultado esperado 
depois de um ano inteiro de estudos, pesquisas e 
projetos. Um ano de muito trabalho. A instalação de 
uma Ouvidoria, a realização de concurso público, a 
otimização da infraestrutura, na busca de qualida-
de de vida e da racionalidade do espaço físico do 
Tribunal, a adoção efetiva de uma política de ges-
tão de pessoas, a redução do volume de proces-
sos em estoque, a continuação das auditorias do 
Tema de Maior Significância, com vista a melhor 
prestação de serviços à sociedade, são algumas 
das mudanças que já estão em andamento. 
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“Definitivamente, 
fazemos parte desta 
rede, que busca cada 
vez mais aprimorar as 
ações de orientação e 
fiscalização do uso dos 
recursos públicos e, ao 
mesmo tempo, prestar 
contas, da forma mais 
transparente, à socie-

dade brasileira.”
Presidente do TCE-RJ, 

Jonas Lopes de Carvalho Junior

ANO DE  NOVOS PROJETOS
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CA
PA

CONTROLE
EXTERNO

Um dos mais importantes objetivos alcançados pela SGE 
no exercício de 2011 foi o uso efetivo do Manual de Audito-
ria Governamental. O Manual traz conceitos modernos de 
auditoria, baseados em normatização técnica desenvolvida 
de acordo com padrões reconhecidos internacionalmente e 
com as melhores práticas adotadas por outras instituições 
de controle de reconhecida experiência, compatíveis com a 
Organização internacional de Entidades Fiscalizadoras Su-
periores (Intosai).

“A utilização do Manual de Auditoria Governamental aten-
de à necessidade de uniformização dos procedimentos dos 
Tribunais de Contas, em razão do Promoex e das propostas 
de criação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas”, 
destacou a secretária-geral Elaine Faria de Melo.

O Manual de Auditoria Governamental trouxe mudanças 
conceituais e operacionais, que foram difundidas através de 
diversas ações, tais como apresentações no auditório, reu-
niões setoriais, inclusão em evento da série Tardes do Sa-
ber, divulgação no site entre outras atividades. Por meio de  
parceria com a ECG, também foram realizadas oficinas de 
capacitação para as equipes de auditoria de todas as sub-
secretarias. 
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Atribuição
Com duas atividades distintas, 
mas interligadas, a SGE é respon-
sável pela análise de processos 
e pelas auditorias governamen-
tais. Órgão principal do Tribunal, 
que desempenha a atividade-fim, 
a secretaria tem a missão cons-
titucional de fiscalizar a correta 
aplicação dos recursos públicos. 
A estrutura conta com pouco mais 
de 500 servidores, cinco subse-
cretarias - de Controle de Pessoal; 
Controle Estadual; Controle Muni-
cipal; de Auditoria e Controle da 
Gestão e da Receita; e Auditoria 
e Controle de Obras e Serviços de 
Engenharia, além de três coorde-
nadorias, as de Estudos e Análi-
ses Técnicas; de Exame de Editais 
e de Gestão Documental.

CA
PA

Saúde
Inspirado no modelo de atuação de outros 
tribunais de contas do país, atendendo ao 
Plano Estratégico 2008/2011 e à nova 
metodologia de trabalho implantada com 
o Manual de Auditoria Governamental, 
o TCE-RJ elegeu a Saúde como Tema de 
Maior Significância –TMS, para 2011. A 
identificação do tema ocorreu durante a 
elaboração do Plano Anual de Atividades 
de Auditoria Governamental (PAAG), em 
2010.

O TMS seleciona assuntos em função de 
fatores de risco, materialidade, relevância 
e oportunidade e permite análise detalha-
da com o objetivo de solucionar os proble-
mas identificados ao longo das auditorias.

“O Plano TMS inaugura uma forma de tra-
balho integrada entre os setores especiali-
zados do Controle Externo para a aborda-
gem dos diversos enfoques na fiscalização 
da prestação dos serviços de saúde” enfa-
tizou a secretária.

Foram selecionados quatro subtemas de 
saúde para comporem os objetos das au-
ditorias no TMS: Programa de Saúde da 
Família (PSF); Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) 24h; Central de Regulação e 
Planejamento Municipal em Saúde.
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Região Serrana
O TCE-RJ detectou indícios de irregularidades e impropriedades 
no uso dos recursos públicos liberados para auxílio dos municí-
pios da Região Serrana, atingidos pela tragédia dos temporais de 
janeiro, e nos quais foi decretado estado de calamidade pública – 
Areal, Bom Jardim, Nova Friburgo, Petrópolis, São José do Vale do 
Rio Preto, Teresópolis e Sumidouro. O voto preliminar, aprovado 
pelo plenário, no dia 9 de agosto, foi relatado pelo conselheiro 
José Gomes Graciosa, tomando como base os primeiros levanta-
mentos dos técnicos do Controle Externo, resultante da Auditoria 
Governamental instaurada pela Presidência do Tribunal.

De acordo com o relator, “entre as diversas irregularidades men-
cionadas estão a fraude na utilização do dinheiro público, obras 
inacabadas, a malversação de verbas, a utilização inadequada 
de suprimentos, a celebração de contratos verbais, de contratos 
sem licitação acima dos valores de mercado e sem a formalização 
de atos de dispensa de licitação, com empresas que realizariam 
ações emergenciais após a tragédia, além da falta de controle na 
execução contratual”.

Na ocasião, o presidente Jonas Lopes afirmou que tais irregula-
ridades se tornaram ainda mais graves porque, já no primeiro 
momento da tragédia, o Tribunal enviou à região técnicos que, 
didaticamente, explicaram aos gestores financeiros dos municí-
pios, como tinham de agir, dentro da lei, em casos de calamidade 
pública. Logo após a tragédia de janeiro, o TCE, com técnicos da 
SGE e professores da ECG, percorreu os municípios atingidos, ca-
pacitando 243 servidores das prefeituras para o uso dos recursos 
na recuperação das cidades. 

“Através do Grupo de Trabalho para o Controle Social (GTCS) da 
Rede de Controle Público, sob a coordenação da CGU, ajudamos 
a preparar e participamos do IV Encontro de Controle Social, tema 
Auxílio à Região Serrana”, assinalou Elaine Faria de Melo.

“Através do Grupo de 
Trabalho para o Con-
trole Social (GTCS) da 

Rede de Controle 
Público, sob a 

coordenação da CGU, 
ajudamos a preparar 
e participamos do IV 
Encontro de Controle 
Social, tema Auxílio à 

Região Serrana”

CONTROLE
EXTERNO

CA
PA
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Copa e Olimpíadas 
De acordo com a secretária, foi definida, no início da atual gestão, 
a instauração de uma Auditoria Governamental, na modalidade 
acompanhamento, com objetivo de observar e avaliar as ações 
governamentais do Executivo Estadual para realização da Copa do 
Mundo de Futebol em 2014 e dos Jogos Olímpicos em 2016.

“Esta auditoria também segue o modelo de trabalho integrado en-
tre as ações da Subsecretaria-Geral de Controle Estadual (SUE) e 
da Subsecretaria de Auditoria e Controle de Obras e Serviços de 
Engenharia (SSO) e supervisão da SGE”, afirmou a secretária.

As obras de reforma e adequação do Estádio do Maracanã para a 
Copa do Mundo foram objeto de uma primeira Auditoria Governa-
mental de Conformidade de fiscalização da execução contratual, 
por parte da SSO.

Otimização 
Processual
Um dos primeiros passos desta gestão foi avaliar os pro-
cedimentos de trabalho e o planejamento para, gradual-
mente, adotar uma revisão e otimização do trâmite. 

De acordo com a secretária, o objetivo da SGE é ter 
uma atuação gerencial, exercendo a coordenação e a 
função de núcleo de inteligência estratégica do Contro-
le Externo. 

A preparação e implantação da Portaria SGE nº 01/2011 
foi precedida de um estudo dos processos e etapas de 
revisão aos quais a SGE se dedicava, na forma das por-
tarias de delegação de competência anteriores. Uma 
dessas portarias estabelecia quais processos e instru-
ções passavam pela SGE.

Após o estudo, foram definidos critérios visando à revi-
são processual concentrada e qualitativamente melho-
rada, tornando as subsecretarias núcleos de revisão. 

Informatização
A redução efetiva do prazo de instru-
ção processual depende também da 
informatização de diversas tipologias de 
processo, possibilitando padronização, 
agilidade, aproveitamento e organização 
dos procedimentos de trabalho.

Por essa razão, foram retomados proje-
tos que estavam em trâmite ou parados 
quando da mudança de gestão, como é 
o caso do Sigpes, que está em fase ini-
cial de utilização por parte das Inspeto-
rias da SUP.

Redesenho
A SGE iniciou estudos sobre a redefinição das competências dos seus vários 
setores para alinhar e adequar o TCE-RJ às metodologias empregadas nos ou-
tros tribunais de contas. Com isso, o que se espera é evitar o “re-trabalho” e 
aumentar a agilidade no trâmite interno dos processos, iniciativa que permitirá a 
adequação do trabalho face às novas demandas do controle externo.

A SGE elaborou novos modelos de análise de processos com o objetivo de pa-
dronizar a metodologia de trabalho e sistematizar práticas, para possibilitar a 
unificação de conceitos e entendimentos e a maximização da produtividade, con-
forme ressaltou a secretária Elaine Faria de Melo.

CA
PA
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ADMINISTRAÇÃO
Realização de concurso público, implementação de política de 
gestão de pessoas, desenvolvimento de competências gerenciais 
e técnicas, melhoria contínua da governança, programa de está-
gio profissional, prosseguimento da otimização da infraestrutu-
ra e ações para a melhoria da qualidade de vida dos servidores 
– essas são as principais prioridades traçadas pela Presidência 
para a Secretaria-Geral de Administração (SGA) para 2012. 

Neste primeiro ano de gestão da atual 
Administração do TCE-RJ, a SGA bus-
cou garantir a continuidade operacio-
nal do Tribunal e atender às deman-
das prioritárias da Presidência. Agora, 
o plano é avançar.

Para o Núcleo de Assessoramento da 
SGA, o objetivo é direcionar o trabalho 
cada vez mais sob uma forte ótica de 
planejamento e gerenciamento. O que 
se pretende é consolidar a atividade 
administrativa e alinhá-la a modernas 

e melhores práticas adotadas pelas 
diversas esferas da administração 
pública no país. Entre os inúmeros 
desafios, “o mais almejado é execu-
tar, de maneira racional, a proposta 
orçamentária e assegurar, a longo 
prazo, a continua modernização da 
atividade de controle externo e não 
permitir lapsos temporais sem inves-
timentos”, destacou o secretário de 
Administração, Marcos André Riscado 
Brito, que citou a criação de um Fundo 
Especial do TCE-RJ como fator funda-

RH
É na área de pessoal que se concentra boa parte das expectativas de ino-
vações a partir de 2012. A realização do primeiro concurso público depois 
de mais de uma década da última concorrência, em 1998, trará renovação 
aos quadros, especialmente do controle externo, coração do TCE, onde a 
demanda por servidores é crescente. “Realizaremos um concurso de alto nível 
para valorizar a carreira. Novos concursos serão promovidos, como política da 
administração, a fim de atrair os melhores profissionais do mercado. Estamos 
quantificando as carências do nosso quadro funcional”, disse Marcos Brito. O 
estágio profissional, informou, será adotado já a partir de 2012. 

Iniciativa também de destaque é readequar as funções da Coordenadoria 
de Recursos Humanos (CRH). “Temos um grande departamento de pesso-
al, que guarda documentos, presta informações e processa pagamentos, 
mas queremos que cuide cada vez mais da gestão de pessoas”, comple-
mentou o secretário. 

mental neste processo.
Descentralizar cada vez mais a 
solução de problemas, propician-
do autonomia aos setores, é outro 
foco importante que vem sendo in-
centivado pelo órgão, para garantir 
agilidade à resolução das deman-
das. “Incentivamos a atitude geren-
cial, para que formulem sugestões 
a serem adotadas, em lugar da ati-
tude passiva de relatar problema e 
aguardar ordem superior para exe-
cução”, pontuou o secretário.
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Atribuição
O foco principal da SGA é auxiliar 
o funcionamento dos demais ór-
gãos do Tribunal. A secretaria está 
encarregada das licitações e dos 
respectivos contratos, da admi-
nistração financeira e da gestão 
de pessoal. “Cuidamos de dois 
grandes macroprocessos: logísti-
ca e infraestrutura operacional e 
desenvolvimento de pessoas. Re-
cursos materiais e humanos. Te-
mos nossa prova de 100 metros 
na administração, mas a prova 
principal é o revezamento quatro 
por quatro com os outros setores”, 
completou o secretário, fazendo 
uma analogia com as provas des-
portivas.

Saúde e bem-estar 
Por meio da Coordenadoria de Serviços Médico-Assisten-
ciais (CMA), a SGA ofereceu diversos programas aos servi-
dores ao longo deste ano, como prevenção ao alcoolismo, 
antitabagismo e organização financeira. Os bolsistas da FIA 
também estão incluídos em programa de apoio e assistên-
cia. Para 2012, há planos de novos programas, voltados 
para a qualidade de vida dos servidores, com uma progra-
mação elaborada em conjunto com a CRH e a ASTCERJ. A 
prática da yoga e da dança de salão mobiliza e integra os 
servidores, com ótimos resultados ao longo de 2011. 

“Não existe política de gestão de pessoas dissociada da 
qualidade de vida do servidor. Esta integração, por exem-
plo, permeou a implantação do auxílio-saúde, pleito antigo 
da casa, que foi atendido pela atual gestão”, disse o secre-
tário de Administração, que adiantou que os programas se-
rão ajustados às necessidades dos servidores e passarão 
por ampla divulgação.

Obras
A Escola de Contas e Gestão (ECG) vai ganhar 
nova sede. Está prevista a construção de prédio, 
em terreno próprio, onde atualmente fica a Coor-
denadoria Setorial de Transportes (COT), na Rua 
da Constituição, no Centro do Rio, próximo à sede 
do Tribunal. Hoje, a ECG está sediada em Niterói, 
cujo prédio, a partir da mudança, terá nova des-
tinação.

A otimização da infraestrutura de todos os setores 
do Controle Externo prosseguirá, com a reforma da 
sede do Tribunal, incluindo a modernização do mo-
biliário. O núcleo principal da SGE, no quarto an-
dar do edifício-sede foi todo reformado e o próximo 
passo é modernizar o terceiro andar.

Patrimônio              
e Segurança
O controle de bens e do patrimônio, 
além da adequação dos balanços 
patrimoniais às novas regras de con-
tabilidade, foi desenvolvido pela Co-
ordenadoria Setorial de Bens (CSB). 
A Coordenadoria de Segurança e 
Combate e Prevenção a Incêndios 
(CPC) consolidou a política de se-
gurança interna, com o controle de 
acesso e do sistema de monitora-
mento.

Licitação
Foram promovidos 110 procedimentos licitatórios em 
2011, além da celebração de Termos Aditivos e dos ca-
sos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, nos 
termos da Lei Federal nº 8.666/93. Em 2012 haverá 
mais investimentos no parque tecnológico e a renova-
ção e ampliação da frota de veículos.
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Consolidar o Plano Estra-
tégico 2012-2015 (PET) 
foi um dos principais de-
safios vencidos com êxi-
to pela Secretaria-Geral 
de Planejamento (SGP). 
O Plano foi elaborado 
ao longo do primeiro se-
mestre deste ano com a 
participação de todos os 
setores e servidores do 
TCE-RJ, uma ação inédi-
ta nesta Corte de Contas. 
Instalação da Ouvidoria e 
redesenho dos processos 
em tramitação, objetivan-
do a melhoria de desem-
penho do controle externo 
e a modernização da ges-
tão de pessoal são algu-
mas das principais ações 
previstas para 2012.

“O presidente determinou 
que o PET fosse elabo-
rado com a participação 
de todos. Promovemos 
reuniões periódicas com 
os representantes dos 
setores, que nos deram 
retorno para traçarmos 
uma diretriz principal. De-

Ouvidoria
Segundo o secretário, o processo de instalação da Ouvido-
ria está em fase adiantada. A expectativa é que ainda em 
2011 a SGP instale um ambiente de homologação, para 
testar o software que será utilizado no sistema. O formato 
final da Ouvidoria será definido pela Presidência.

Plano Estratégico
O plano traça para cada ação o programa estratégico cor-
respondente, com a sua perspectiva e objetivo. No plano 
operacional, são apontadas as ações necessárias e os 
seus resultados. No documento gerado pelo trabalho, há 
informação do prazo para a implementação de cada um 
dos produtos e a indicação dos setores responsáveis.

“Adquirimos o software Channel para o monitoramento do 
plano estratégico. É uma ferramenta que gerencia projetos, 
analisando as ações e os produtos implementados. Não 
adianta fazer o plano e não colocá-lo em prática. Como o 
próprio presidente avaliou, esse plano estratégico foi par-
ticipativo e não vai ter limitadores, porque os setores vão 
executar aquilo que sugeriram”, frisou o secretário. 

pois, desenvolvemos um 
aplicativo que ficou dis-
ponível na Intranet, para 
que todos os servidores 
apresentassem suges-
tões”, ressalta o secretá-
rio-geral de Planejamen-
to, José Roberto Pereira 
Monteiro.
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Atribuição 
Cabe à SGP elaborar o orçamento 
anual, acompanhar a sua execu-
ção, os ajustes necessários para 
atender às demandas dos diver-
sos órgãos, e preparar o Plano 
Plurianual (PPA), que estabelece 
as diretrizes de gastos ao longo 
de um período de quatro anos. A 
Secretaria conta com três coorde-
nadorias: a de Orçamento; a de 
Procedimentos, que cuida da atu-
alização da legislação entre ou-
tras atribuições administrativas; 
e a de Qualidade, que é encarre-
gada dos relatórios gerenciais, de 
atividades e dos Estudos socioe-
conômicos — levantamento anual 
com a radiografia do Estado do 
Rio de Janeiro e dos 91 municí-
pios jurisdicionados.

Orçamento    
e PPA
Tanto o Orçamento de 2012 como 
o Plano Plurianual (PPA) 2012-
2015 estão em fase de aprovação 
na Assembleia Legislativa (Alerj). 
Os dois instrumentos de gestão 
foram preparados ao longo do 
ano, com base nas propostas e 
demandas de cada um dos ór-
gãos do TCE-RJ. 

Promoex
Reforçando a lista dos principais 
acontecimentos da pasta ao lon-
go de 2011, o secretário destacou 
também a retomada do Programa 
de Modernização do Controle Exter-
no dos Estados, Distrito Federal e 
Municípios (Promoex).

“O Programa teve significativo incre-
mento de ações, sendo priorizado 
por essa nova gestão, permitindo a 
participação efetiva do Tribunal nas 
atividades promovidas pelo Institu-
to Rui Barbosa (IRB) e pela Asso-
ciação dos Membros dos Tribunais 
de Contas (Atricon). É o retorno do 

TCE-RJ ao convívio com os demais 
Tribunais de Contas no cenário na-
cional”, assinalou Monteiro.

Ao longo deste ano, foram adquiri-
dos 500 computadores novos com 
os recursos oferecidos pelo Promo-
ex. Impressoras, scanners, para a 
digitalização dos processos, e um 
storage, equipamento para armaze-
namento de dados, também estão 
na lista de aquisições.

“Para o próximo ano, vamos ad-
quirir laptops, destinados princi-
palmente às equipes de campo do 
controle externo, entre outras aqui-
sições pontuais de equipamentos 

solicitados pelos setores”, informou 
o secretário de Planejamento.

O Promoex é um programa gerencia-
do pelo Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, coordenado 
pelo IRB, que conta com recursos 
do Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID) e dos Tribu-
nais conveniados. O programa 
visa também a criar condições de 
uniformizar os procedimentos de 
controle externo em âmbito nacio-
nal, com vista à possível criação 
do Conselho Nacional dos Tribu-
nais de Contas (CNTC), conforme 
explicou o secretário José Roberto 
Monteiro.
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Com participação efetiva na aproximação entre o Tribunal de 
Contas e a sociedade, por meio de promoção de uma agenda 
de seminários, debates e cursos, somando ainda Pós-gradu-
ação, a Escola de Contas e Gestão (ECG) desempenha papel 
fundamental no aperfeiçoamento do corpo técnico do próprio 
tribunal e na capacitação de servidores e agentes políticos – 
prefeitos, vices, vereadores e secretários dos 91 municípios 
jurisdicionados. Como instituição de ensino, a ECG vem se des-
tacando no cenário nacional na educação corporativa e na dis-
cussão de temas emergentes e atuais. As metas para 2011 
foram superadas, conforme previsto no Programa Anual de For-
mação e Capacitação. No balanço do exercício, a escola regis-
trou mais de 7 mil concluintes, somando todas as atividades 
oferecidas ao longo do ano.  Agora, é pensar na agenda 2012.

“Os resultados positivos alcançados fo-
ram possibilitados pelo fortalecimento 
do trabalho de reorientação da linha 
pedagógica. Vale destacar que estamos 
alinhados com o que vem sendo desen-
volvido pelas demais escolas e unidades 
de ensino dos Tribunais de Contas e Es-
colas de Governo do país. A ECG realizou 
o levantamento de expectativas e neces-

ESCOLA DE CONTAS

sidades de capacitação do TCE-RJ, batizado 
Lenc 2011. Com o apoio do presidente do 
Tribunal, o resultado desse levantamento 
já vem orientando ações acadêmicas, com 
a execução das 169 novas atividades de 
capacitação sugeridas para os servidores 
da casa, que se estenderão pelos próximos 
dois anos”, enfatizou a diretora-geral da Es-
cola de Contas, Paula Alexandra Nazareth.
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Ensino 
Os esforços na área de capacitação 
envolveram - além da realização de 
cursos regulares, itinerantes, ofi-
cinas e palestras -, programas de 
formação, com destaque para pós-
-graduação; assessoria pedagógica; 
pesquisas; publicações; e premia-
ções, entre outras atividades aca-
dêmicas.

O ano de 2011 caracterizou-se pela 
ampliação da oferta de cursos avul-
sos, inclusão de novas disciplinas e 
capacitação nos cursos regulares, 
somando-se o amadurecimento do 
Projeto TCE-Escola Itinerante, um 
dos carros-chefes da ECG, que, este 
ano, ofereceu novas disciplinas, 
além de palestras, e encerrou o 
ano contabilizando 37 turmas com 
a entrega de 1.230 certificados 
aos participantes, entre servidores 
e agentes políticos dos municípios 
fiscalizados pelo Tribunal.

Em dezembro, serão entregues os 
certificados de conclusão aos alu-

Atribuição
O objetivo maior 
das ações da ECG é 
contribuir para o for-
talecimento da ad-
ministração pública 
fluminense, para 
que ações desen-
volvidas pelas pre-
feituras, câmaras 
municipais e órgãos 
estaduais, estejam 
em conformidade 
com os princípios 
constitucionais da 
legalidade, impes-
soalidade, morali-
dade, publicidade e 
eficiência. A Escola 
iniciou as ativida-
des em agosto de 
2005, com o obje-
tivo de promover 
ensino e pesquisa 
na área de gestão 
pública, conforme o 
disposto na delibe-
ração 231/2005.

nos das duas primeiras turmas dos 
Cursos de Pós-Graduação ofereci-
dos e certificados pela ECG com o 
reconhecimento do Conselho Esta-
dual de Educação: Especialização 
em Gestão Pública e Controle Exter-
no, voltado para os servidores do tri-
bunal; e Especialização em Gestão 
Pública Municipal, para alunos de 
municípios jurisdicionados. Ambos 
com carga horária de 408 horas.

Para os servidores do tribunal, a 
Escola ofereceu 123 atividades, 
entre cursos, seminários, palestras 
e credenciamento para atividades 
externas. 

O corpo docente da ECG contou 
com 82 professores em 2011, to-
dos servidores do tribunal. Desse 
total, cinco doutores, 24 mestres 
e 38 especialistas. A qualidade do 
ensino oferecido é fruto da preocu-
pação constante com a realização 
de reuniões periódicas de avaliação 
e acompanhamento pedagógico
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Números consolidados até 20 de novembro de 2011

DUQUE DE CAXIAS. De 21 de março a 13 de maio, o 
Projeto abrangeu 17 municípios da Região Metropolitana. 
Foram entregues 205 certificados.
CAMPOS De 4 de abril a 27 de maio. Beneficiados 18 
municípios do Norte/Noroeste Fluminense. Certificado de 
conclusão para 234 alunos.
CABO FRIO De 30 de maio a 22 de julho. O projeto al-
cançou 15 municípios da Região dos Lagos e adjacências. 
Entregues 282 certificados.
PETRÓPOLIS De 2 de agosto a 30 de setembro, entra-
ram nessa etapa 21 municípios da Região Serrana e ad-
jacências. Tiveram direito ao certificado de conclusão 199 
inscritos.  
VOLTA REDONDA De 27 de setembro a 2 de dezembro, 
beneficiou 20 cidades do Sul Fluminense. Receberam o cer-
tificado de conclusão 312 inscritos.

Itinerante 
Em suas cinco etapas – Metropolitana, Norte/Noroeste, Lagos, Serrana e 
Sul Fluminense, os cursos itinerantes alcançaram os seguintes números:

O TCE-Escola Itinerante oferece os seguintes cursos: Sistema de Registro 
de Preços; Licitações e Contratos Administrativos; Controle Interno; Lei de 
Responsabilidade Fiscal com Ênfase em Orçamento Público; Prestação de 
Contas, Tomada de Contas, Tomada de Contas Especial; Gestão de Pesso-
al; Economicidade em Licitações e Contratos Administrativos. Os cursos 
são ministrados por professores da Escola de Contas e Gestão (ECG), do 
Tribunal.

Capacitação

Perspectivas
Amplo programa de formação 
em educação à distância foi de-
senvolvido em parceria com as 
demais unidades de educação 
corporativa dos TCs do país, no 
âmbito do Promoex. A equipe da 
ECG está sendo capacitada, por 
esse programa, para a realização 
de cursos à distância a serem 
promovidos pela Escola, a partir 
de 2012.

Em 2011, foram feitos significati-
vos aperfeiçoamentos na forma de 
atuação e na composição da Co-
missão Permanente de Estudos e 
Pesquisas (Copep), nas regras dos 
Prêmios – Ministro Gama Filho e 
Melhores Práticas – e nas publi-
cações Síntese e Edições Seria-
das. Foi realizado um trabalho 
integrado com a SGE, com ênfase 
na Saúde Pública, Tema de Maior 
Significância (TMS) de 2011, 
como definido pelo Tribunal, o 
que possibilitou o estabelecimento 
de parcerias para a realização de 
eventos técnicos, e dos prêmios.CA
PA
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Até o início de novembro, foram realizadas 80 sessões ordi-
nárias, uma especial (Contas de Gestão, 2010) e uma solene 
(posse do presidente Jonas Lopes de Carvalho Junior).
 
Foram relatados 83.797 processos (1.454 em pautas espe-
ciais), publicadas 75 atas no Diário Oficial do Estado do Rio 
de Janeiro, emitidos 1.861 acórdãos, expedidos 2.164 certifi-
cados de revelia e informados 3.418 pedidos de prorrogação 
de prazo.

Jurisdicionados atendidos, 3.298; cópias de processos forne-
cidas aos jurisdicionados, 2.765 em CD ROM e 21.256 repro-
gráficas, além das gravações efetuadas em pen drive.  
 
Termo de vista eletrônico, 87 (vista de processos por meio do 
Sicodi – Sistema de Comunicação Digital).

SESSÕES
A Secretaria-Geral das Sessões 

(SSE) é responsável pela organi-
zação e assessoria das sessões 

plenárias. A secretária, Gardênia 
de Andrade Costa, registra e co-

munica as decisões do Corpo De-
liberativo, além de supervisionar 
o cumprimento dessas decisões. 

Coordenadoria Setorial de Ofí-
cios e Certificados (CSO): emi-
tiu 38.063 ofícios.

Coordenadoria Setorial de 
Controle e Expedição (CSE): 
recebeu 125.609 processos e 
emitiu 120.897. No total entre-
gou 39.385 ofícios.

Coordenadoria Setorial de Atas, 
Publicações e Taquigrafia (CST): 
publicou 75 atas e 433 pautas espe-
ciais no Diário Oficial do Estado do 
Rio de Janeiro (DORJ). O número de 
processos em pautas especiais foi 
1.454. A CST emitiu 1.861 acórdãos.

Coordenadoria Setorial de Pra-

zos e Diligências (CPR): Rece-
beu 48.146 processos e emitiu 
49.851. A CPR foi responsável 
pela emissão de 2.164 certifica-
dos de revelia expedidos, 3.418 
pedidos de prorrogação de prazo 
informados, 87 termos de vista 
eletrônico e atendeu a 3.298 ju-
risdicionados.

A SSE é integrada pelos seguintes órgãos: 
CA

PA
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O Momento Cultural do 
TCE-RJ apresenta shows, 

corais e rodas de conversa 
sobre temas atuais. A 
programação, sempre 
gratuita, destina-se ao 

público interno e externo. 
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Este ano, houve Jazz e Bossa Nova, com Idriss Boudrioua; Roda de 
Conversa Onde estão os adultos, sobre a importância dos respon-
sáveis na formação das crianças, com Maria Inês do Espírito Santo 
(psicanalista), Regina Peregrino e Leôncio Lopes (psicólogos do 
TCE-RJ); Uma concertonversa sobre música brasileira, com a can-
tora e harpista Cristina Braga e o jornalista e escritor Ruy Castro; 
Sambistas Centenários, com Eduardo Gallotti (homenagem aos 
100 anos de nascimento de Noel Rosa, Pedro Caetano, Assis Va-
lente e Nelson Cavaquinho); apresentação do Coral do TCE-RJ no 
encerramento do II Encontro Técnico de Educação Corporativa dos 
Tribunais de Contas.

E mais: II Concurso de Fotografias, para servidores e dependen-
tes, sob o tema “Expressões” (foco no corpo humano); Teleco-Bos-
sa, show da cantora Paula Morelenbaum, que durante 10 anos se 
apresentou com Tom Jobim e foi integrante do grupo Céu da Boca; 
7º Encontro de Coros, com os Corais do TCE-RJ e da Prefeitura 
de Barra Mansa; Roda de Conversa Gerenciamento do estresse 
através da respiração, com Márcia Godoy, instrutora da Fundação 
Internacional Arte de Viver; Orquestra Lunar (formada por dez mu-
lheres, oito instrumentistas e duas cantoras, apresentou músicas 
de Jorge Ben Jor, Chico Buarque, João Nogueira e Chiquinha Gon-
zaga, entre outros compositores); Gonzagas: um baião de 2, com 
o Coral do TCE-RJ e a cantora Lucina (show comemorativo ao cen-
tenário de nascimento de Luiz Gonzaga, com músicas do rei do 
baião e de seu filho Gonzaguinha). 

Objetivo
Motivar e desenvol-
ver nos funcionários 
e demais espectado-

res atividades 
artísticas e cul-
turais que fun-
cionam como 
ferramentas va-
liosas para com-
p l e m e n t a ç ã o 
profissional. 

CA
PA
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apresentando em seus incisos um exten-
so elenco desses direitos. Eis aí a grande 
contribuição do CDC. 
Mas não foi fácil. Tão logo entrou em vigor, 
o CDC enfrentou uma tremenda resistên-
cia não só dos setores mais fortes do mer-
cado de consumo – bancos, financeiras, 
seguradoras, fornecedores de serviços 
públicos etc. -, como também dos próprios 
profissionais do direito – advogados, ju-
ristas e até magistrados. Compreensível 
a resistência dos primeiros porque o CDC 
operou uma verdadeira revolução no Direi-
to obrigacional. Vedou cláusulas abusivas, 
estabeleceu responsabilidade objetiva 
para todos os fornecedores de produtos e 
serviços, disciplinou a publicidade, enfim, 
estabeleceu uma proteção para o consu-
midor desde a fase pré-contratual até a 
pós-contratual, contrariando poderosos in-
teresses econômicos. Menos compreensí-
vel, entretanto, a resistência oferecida pe-
los profissionais do direito, decorrente de 
uma visão misoneísta (misoneismo, com 
se sabe, é aversão sistemática ao novo, 
resistência á mudança ou transformação). 
A natureza principiológica do Código do 
Consumidor foi outro fator da resistência 
dos profissionais do direito. As relações de 
consumo, sabemos todos, são o campo de 
aplicação do Código do Consumidor; um 
campo abrangente, difuso, que permeia 
todas as ares do Direito. E para que isso 
fosse possível, o legislador adotou, na ela-
boração do CDC, uma avançada técnica 
legislativa baseada em princípios e cláu-
sulas gerais, o que permite considera-lo 
uma lei principiológica. Dada a importân-
cia e abrangência dos seus princípios, o 
Código do Consumidor criou uma sobre-
-estrutura jurídica multidisciplinar, normas 
de sobredireito aplicáveis em todos os ra-
mos do Direito onde ocorrem relações de 
consumo.
Essa peculiaridade do CDC, com a qual 
não estávamos acostumados (estávamos 

Sergio Cavalieri Filho*

O Código de Defesa do Consumidor foi pu-
blicado no dia 11 de setembro de 1990. 
Acabou de completar, portanto, 21 anos. 
O que aconteceu nesse período, que re-
sistências o CDC enfrentou, que efeitos 
produziu? Para respondermos a essas 
questões, temos de levar em conta três 
momentos distintos: I - o consumidor an-
tes da vigência do CDC; II - o consumidor 
depois da vigência do CDC, até o Código 
Civil de 2002; III - a coexistência do CDC 
com o Código Civil.

O Consumidor antes da vigência do CDC
Antes do CDC, o consumidor não tinha di-
reitos, era um ente abstrato, um dado eco-
nômico, um número ou uma coisa de valor 
patrimonial. Nos transportes falavam em 
milhões de passageiros, os empresários 
falavam em milhões de clientes, os servi-
ços públicos em milhões de usuários, os 
bancos em milhões de correntistas, as 
seguradoras em milhões de segurados, 
as televisões em milhões de telespectado-
res e assim por diante. Ninguém falava no 
consumidor, no cidadão, na pessoa huma-
na como titular de direito. O consumidor 
era apenas destinatário de produtos e 
serviços. Até suas necessidades eram pro-
vocadas artificialmente pelo monumental 
aparato publicitário que cercava os produ-
tos e serviços lançados no mercado.

O Consumidor depois da vigência do 
CDC, até o Código Civil de 2002

O CDC resgatou a dimensão humana do 
consumidor na medida em que passou a 
considerá-lo sujeito de direito, titular de 
direitos constitucionalmente protegidos. 
Proteger o consumidor, esse novo titular 
de direito, passou a ser um dever do Esta-
do, consoante o artigo 5º, XXXII, da Consti-
tuição ao dispor: “o Estado promoverá, na 
forma da lei, a defesa do consumidor”. 
O artigo 6º do CDC, por sua vez, dispõe 
sobre os direitos básicos do consumidor, 

habituados com o método da subsunção 
próprio das leis estruturadas em regras), 
gerou inicial dificuldade na sua interpreta-
ção e aplicação. 

A coexistência do CDC com o 
Código Civil de 2002

A resistência ao CDC praticamente desa-
pareceu depois da vigência do Código Ci-
vil de 2002 porque este criou uma ordem 
jurídica mais justa e mais ética, harmôni-
ca com os princípios do CDC, que foram 
também por ele consagrados de forma 
até mais firme e ostensiva. Não há coli-
são, nem antinomias entre o Código Civil 
de 2002 e o CDC. Cada um tem a sua 
razão de ser, seu campo de atuação e a 
sua finalidade. O Código Civil é a lei central 
do direito privado, a lei que estabelece a 
ordem jurídica infraconstitucional, a base 
conceitual para as demais leis; um código 
para relações entre iguais. O Código do 
Consumidor, além de ter campo especial 
de aplicação – as relações de consumo 
- regula relações entre desiguais; busca 
a igualdade material (real), reconstruída 
por uma disciplina jurídica voltada para 
o diferente, porque é preciso tratar desi-
gualmente os desiguais para que eles se 
igualem.
Quanto aos efeitos positivos produzidos 
pelo CDC, destaca-se como principal a 
conscientização do consumidor a respeito 
dos seus direitos. Hoje temos um consu-
midor que exige, além da universalização, 
melhor qualidade dos produtos e serviços, 
bem como respostas mais rápidas dos for-
necedores. E essa nova postura do consu-
midor operou grandes mudanças no com-
portamento das empresas, pressionadas 
que foram a trabalhar melhor e fornecer 
produtos de melhor qualidade.

Os 21 Anos 
do Código do 
Consumidor

 * Desembargador aposentado do TJRJ
Procurador-Geral do TCE-RJ
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A espessura do 
asfalto inferior 
à que consta do 
contrato, mas 
com o preço não 
reduzido; a des-
proporção entre 
o que já foi pago 
à empreiteira e o 
que está constru-
ído; um córrego 
no lugar em que 
deveria estar sen-
do erguida uma escola. 
Essas são algumas das 
muitas histórias impre-
vistas, vivenciadas pelos 
42 servidores (dos quais, 
31 engenheiros e arqui-
tetos) da Subsecretaria 
de Auditoria e Controle 
de Obras e Serviços de 
Engenharia (SSO) do 
TCE-RJ. 

28

SSO fiscaliza gastos
com obras públicas

“Nesses casos, cabe a nós levar o responsável 
pela obra a efetuar a correção necessária”, diz 
o subsecretário Claudio Martinelli Murta (foto), 
engenheiro civil, 41 anos. “Daí a importância 
do nosso trabalho de campo, pois sempre há 
diferença entre o projeto e a obra, entre o que 
está no papel e a realidade.”

Murta ressalta que a equipe dá mais impor-
tância a orientar que a punir, e que na maioria 
das vezes se chega a um ponto de convergên-
cia, pois as regras consagradas são claras.

Responsável pela análise dos aspectos técnicos e ambientais 
das obras públicas em todo o estado, a SSO promove auditorias 
ordinárias (há uma programação anual), especiais (solicitadas 
pela Presidência do Tribunal) e extraordinárias (solicitadas pelo 
plenário). Este ano, até agora foram realizadas 12 auditorias dos 
três tipos.

Cada auditoria é um trabalho minucioso e cansativo. Mesmo 
assim, em janeiro, depois da tragédia na Região Serrana, seis 
servidores da SSO partiram como voluntários para Teresópolis e 
Friburgo. Durante dias ajudaram as prefeituras a mapear a situa-
ção dos acessos, encostas e construções. Descansaram de sua 
rotina carregando pedra.
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