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D.0. Eletrônico
A par tir do dia 30/07, o Tri bu nal de Con tas 
pas sou a di vul gar, na pá gi na ofi cial do órgão, 
o Diá rio Ofi cial Ele trô ni co, mais um ser vi ço 
que é pres ta do ao ci da dão e que re pre sen ta 
uma eco no mia de R$ 180 mil por ano. A 
de ci são foi apro va da na ses são ple ná ria de 
28.07, aca tan do uma su ges tão da pre si den-
te do TCE, con se lhei ra Adé lia Sales, atra vés 
do ato de Re so lu ção nº 09/2009 - TCE. 
O Diá rio Ele trô ni co é dis po ni bi li za do vir tual men-
te, dia ria men te, de terça a sá ba do, a par tir das 
8 horas, ex ce to nos fe ria dos e nos dias em que, 
por ato da pre si dên cia e me dian te di vul ga ção, 
não hou ver ex pe dien te no Tri bu nal de Con tas do 
Es ta do. Aces se www.tce.rn.gov.br e con fi ra todos 
os avan ços já dis po ni bi li za dos e di vul gue.

Acordo com o TCU
A pre si den te do TC/RN, con se lhei ra Adé lia 
Sales, es te ve em Bra sí lia e di li gen ciou  pro-
vi dên cias para ce le brar o Pri mei ro Termo 
Adi ti vo do Acor do de coo pe ra ção ce le bra do 
em 2007 entre o TCU e TCE/RN. Ela par ti ci-
pou da reu nião na cio nal de pre si den tes dos 
Tri bu nais de Con tas em Bra sí lia, cuja pauta 
tra ta va da im por tân cia do com par ti lha men to 
de in for ma ções entre os Tri bu nais de Con tas 
em favor da im ple men ta ção da Rede de 
Con tro le da Ges tão Pú bli ca, ob je to de um 
pro to co lo ce le bra do em março úl ti mo. O 
en con tro foi coor de na do pelo pre si den te do 
TCU Ubi ra tam Aguiar que, na oca sião, dis-
po ni bi li zou aos pre sen tes exem pla res do 
do cu men to "Diá lo go Público-2009".

Opor tu ni da de 
de Es tá gio
Os uni ver si tá rios se le cio na dos pelo TC/RN 
par ti ci pa ram do Trei na men to In tro du tó rio ao 
Es ta giá rio, rea li za do de 01 a 04 de se tem-
bro. Es tru tu ra, atri bui ções e fun cio na men to 
do TCE, ins tru ção pro ces sual e a atua ção 
do es ta giá rio (di rei tos e obri ga ções) foram 
al guns dos as sun tos abor da dos pelos ins-
tru to res da Di re to ria de Ad mi nis tra ção Geral 
- DAG - e da Es co la de Con tas. Foram con-
vo ca dos 35 es ta giá rios das áreas do Di rei-
to, Ad mi nis tra ção, Ciên cias Con tá beis, In-
for má ti ca, Pe da go gia, Ar qui te tu ra, En ge nha-
ria, Es ta tís ti ca, Co mu ni ca ção e Ser vi ço 
So cial, que tra ba lha rão nos se to res onde 
foram iden ti fi ca das as de man das.

CUR TAS

Trocando experiências

Ale xan dre Costa, do TC do Ama zo nas, veio con fe rir os re sul ta dos al can ça dos pela Ou vi do ria do Tri bu nal de Con tas do RN. Esse 
in ter câm bio das ex pe riên cias já  é uma prá ti ca ado ta da entre os Tri bu nais de Con tas do país e faz com que se con ta bi li ze o 
im pac to so cial das me di das ado ta das em favor da ci da da nia, além de per mi tir uma apro xi ma ção com vis tas à ela bo ra ção de 
novas es tra té gias.

Av. Getúlio Vargas, 690 - Petrópolis-Natal/
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TCE fará 
concurso 
público    
para preencher 
72 vagas  

TCE EM PAUTA

O Tri bu nal de Con tas do Es ta do pu bli-
cou, no Diá rio Ofi cial Ele trô ni co de 02 de 
se tem bro, as nor mas para o con cur so pú-
bli co des ti na do ao preen chi men to de 72 
vagas e ca das tro de re ser vas do qua dro 
fun cio nal, assim dis tri buí das: as ses sor téc-
ni co de con tro le e ad mi nis tra ção - 8 vagas 
e 01 por ta dor de de fi ciên cia; as ses sor téc-
ni co de in for má ti ca - 9 vagas e 01 por ta dor 
de de fi ciên cia; as ses sor téc ni co ju rí di co 
- 9 vagas e 01 por ta dor de de fi ciên cia. 

E mais: ins pe tor de con tro le ex ter no - 
es pe cia li da de: ad mi nis tra ção, con ta bi li da-
de, di rei to ou eco no mia - 30 vagas e 02 
por ta do res de de fi ciên cia; ins pe tor de con-
tro le ex ter no - es pe cia li da de: en ge nha ria 
civil - 05 vagas e 01 por ta dor de de fi ciên-
cia; e Ins pe tor de Con tro le Ex ter no - es pe-
cia li da de: tec no lo gia da in for ma ção - 04 

vagas e 01 por ta dor de de fi ciên cia. 
Com as no mea ções dos novos con tra-

ta dos, via con cur so pú bli co, o TCE es ta rá 
ca pa ci ta do a im ple men tar o Plano Es tra té-
gi co da Corte de Con tas, do tan do a ins ti-
tui ção de uma equi pe téc ni ca ca pa ci ta da 
a en fren tar os novos de sa fios do fu tu ro. 

As ins cri ções so men te po de rão ser 
fei tas via In ter net no en de re ço ele trô ni co: 
www.cespe.unb.br/con cur so/tcern2009, no 
pe río do de 11.09 a 12.10.2009, ob ser va do 
o ho rá rio ofi cial de Bra sí lia/DF. O can di da-
to po de rá efe tuar o pa ga men to da taxa de 
ins cri ção no valor de R$ 85,00 (oi ten ta e 
cinco reais) por meio da Guia de Re co lhi-
men to da União (GRU Co bran ça). A di vul-
ga ção do edi tal nº 1 - CECP/TCE/RN, de 
31 de agos to de 2009, tam bém está sendo 
feita pelo site do TCE: www.tce.rn.gov.br.

Pre si den te da Comissão 
do Concurso, procurador 
Othon Moreno de 
Medeiros Alves

Estímulo ao controle interno
O TCE-RN, em par ce ria com a Controladoria-Geral da União 

(CGU-R/RN), Tri bu nal de Con tas da União (TCU-SECEX/RN), 
Controladoria-Geral do Es ta do/RN (CON TROL/RN) e Fe de ra ção 
dos Mu ni cí pios do Rio Gran de do Norte (FE MURN), rea li zou de 
14 a 18 de se tem bro, o curso "O Sis te ma de Con tro le In ter no 
Mu ni ci pal", que ob je ti va for ne cer orien ta ções bá si cas aos mu ni-
cí pios do Es ta do do Rio Gran de do Norte sobre cria ção, es tru tu-
ra ção e atua ção do sis te ma de con tro le in ter no. 

"Até o mo men to, 86,23% dos mu ni cí pios do Rio Gran de do 
Norte estão com o con tro le in ter no im plan ta do ou em fase de 
im plan ta ção", in for mou o ins pe tor de con tro le ex ter no, Ri car do 
Vil la ça, lem bran do que, desde 2007, o TCE vem de sen vol ven do 
ações bus can do mo bi li zar os ges to res mu ni ci pais para a im plan-
ta ção do ser vi ço, o que ga nhou um re for ço com a im ple men ta ção 

do anexo 40 da re so lu ção do SIAI, que obri ga os mu ni cí pios a 
in for ma rem à Corte de Con tas a exis tên cia ou não do con tro le 
in ter no e como está es tru tu ra do."A meta é até 2010 ter mos 100% 
do con tro le in ter no im ple men ta do", en fa ti zou.

O curso teve como alvo os ser vi do res pú bli cos dos mu-
ni cí pios que pos suem Con tro le In ter no em fun cio na men to ou 
em fase de im plan ta ção. A meta é for mar 05 (cinco) tur mas 
com 30 par ti ci pan tes cada, ou seja, serão ca pa ci ta dos cerca 
de 150 ser vi do res dos mu ni cí pios do nosso Es ta do este ano, 
che gan do a 350 até o final de 2010. 

O curso teve uma carga ho rá ria de 40h/aula e tem, em 
seu pro gra ma, ma té rias como: Im plan ta ção do Sis te ma de 
Con tro le In ter no: cria ção, atri bui ções e com pe tên cias; For mas 
de atua ção do Con tro le In ter no; O Con tro le In ter no e a Con-

troladoria-Geral da União - CGU; O Con tro le In ter no e o Tri-
bu nal de Con tas da União - TCU; O Con tro le In ter no e a 
Controladoria-Geral do Es ta do/RN - CON TROL; Orien ta ções 
sobre or ga ni za ção pro ces sual; Aná li se de pro ces sos de exe-
cu ção da des pe sa pú bli ca or ça men tá ria por parte do con tro le 
in ter no mu ni ci pal; entre ou tros. 

A coor de na ção do curso ficou a cargo da Es co la de Con tas 
"Pro fes sor Se ve ri no Lopes de Oli vei ra" e da Ge rên cia de Con-
tro le In ter no Mu ni ci pal do PRO MOEX/UEL/TCE-RN. O pri mei ro 
en con tro teve a par ti ci pa ção de re pre sen tan tes dos se guin tes 
mu ni cí pios: Baía For mo sa, Bre ji nho, Es pí ri to Santo, Goia ni nha, 
Jun diá, Lagoa Sal ga da, Monte das Ga me lei ras, Passa e Fica, 
Pas sa gem, Ria chue lo, Santo An to nio, São José do Mi pi bu, São 
Pedro, Ser ri nha e Tibau do Sul.
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As con tas do Go ver no do Es ta do re la ti-
vas a 2008 foram apro va das com res sal vas 
pelo Tri bu nal de con tas, em ses são ple ná ria 
rea li za da em 13/07. O Go ver no deve rea va-
liar a des pe sa com pu bli ci da de go ver na-
men tal, uma vez que o gasto rea li za do no 
exer cí cio de 2008 foi su pe rior aos va lo res 
des pen di dos, de forma in di vi dua li za da, com 
fun ções tais como: co mér cio e ser vi ços, 
ha bi ta ção, tra ba lho, des por to e lazer, ur ba-
nis mo, ener gia, ciên cia e tec no lo gia, or ga-
ni za ção agrá ria e sa nea men to. 

Se gun do o con se lhei ro re la tor, Al ci mar 
Tor qua to de Al mei da, "em re la ção ao exer-
cí cio an te rior, houve um au men to de 
28,88% na des pe sa com pu bli ci da de go-
ver na men tal, sendo que a média anual, no 

pe río do 2004/2008, re gis trou o valor de R$ 
17.029.024,03 (de zes se te mi lhões, vinte e 
nove mil, vinte e qua tro reais e três cen ta-
vos), devendo-se des ta car o mon tan te de 
R$ 23.479.258,04 (vinte e três mi lhões, 
qua tro cen tos e se ten ta e nove mil, du zen tos 
e cin quen ta e oito reais e qua tro cen ta vos), 
gasto no exer cí cio de 2008".  A ses são, 
pre si di da pela con se lhei ra pre si den te Adé-
lia Sales, con tou com a pre sen ça do con-
trolador-geral Jorge de Araú jo Gal vão, re-
pre sen tan do o Go ver no do Es ta do. 

O re la tó rio das con tas do go ver no apre-
sen ta a aná li se sobre a cor re ta apli ca ção 
dos re cur sos no Go ver no do Es ta do com 
re la ção à ges tão or ça men tá ria, fi nan cei ra e 
pa tri mo nial; o cum pri men to das vin cu la-

ções cons ti tu cio nais e le gais na ad mi nis-
tra ção di re ta, po de res e ór gãos e com re-
la ção à res pon sa bi li da de fis cal. 

Tam bém foi cons ta ta do que a des pe sa 
com pes soal atin giu, no exer cí cio fi nan-
cei ro de 2008, o per cen tual de 56,76% da 
re cei ta cor ren te lí qui da (RCL) do Es ta do, 
situando-se abai xo do li mi te legal de 60% 
da ci ta da re cei ta, mas posicionando-se 
acima do li mi te que obri ga o Tri bu nal de 
Con tas a emi tir o aler ta a que se re fe re a 
Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal. A con clu-
são tam bém so li ci ta a rea va lia ção da in-
clu são da des pe sa do pro gra ma "Far má cia 
Po pu lar" nos gas tos com saúde. 

O re la tó rio con tou com o as ses so ra men-
to téc ni co da co mis são in te gra da pelos ser-

vi do res Cláu dio Dan tas Ma ri nho, con sul tor 
ju rí di co, Djal ma da Costa Gui ma rães, as ses-
sor téc ni co de con tro le e ad mi nis tra ção, Luiz 
Fabra Laf fit te Neto, as sis ten te de ins pe ção, e 
os ins pe to res de con tro le ex ter no Lu ze nil do 
Mo rais da Silva, Se ve ria no Duar te Jú nior e 
Ma ri se Ma galy Quei roz Rocha. 

Para a aná li se das con tas, foi le va do em 
con si de ra ção o or de na men to ju rí di co vi gen-
te, em es pe cial as cons ti tui ções Fe de ral e 
Es ta dual, o Plano Plu ria nual do Es ta do 
(PPA) para o qua driê nio 2008-2011, a Lei 
de Di re tri zes Or ça men tá rias (LDO), a Lei 
Or ça men tá ria Anual (LOA), a Lei Fe de ral n° 
4.320/64, Lei Fe de ral n° 9.424/96, Lei 
Com ple men tar Na cio nal n° 101/00 (LRF), 
além da le gis la ção es ta dual per ti nen te.

4 AGOSTO / SETEMBRO DE 2009TCE EM PAUTA

TCE aprova contas de 2008, 
mas faz recomendações ao Governo 

Conselheireiro Alcimar Torquato rela tor do pro ces so das con tas do Governo rela ti vas a 2008. Ao lado, aspecto da sessão plenária.
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ária.

Recomendações ao gestor
O Re la tó rio das Con tas do Go ver no 2008 apre sen ta re co men da ções ne ces sá rias ao ajus te na con du ta do ges tor, pos si bi li tan do o aper fei çoa men to da ges tão, com a ado ção das se guin tes pro-
vi dên cias:

1 - apre sen tar, de forma ana lí ti ca, nas pres ta ções de con tas, os com pa ra ti vos e de mons tra ti vos com ob ser vân cia do dis pos to na Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, de modo a per mi tir um me lhor acom pa nha-
men to da exe cu ção or ça men tá ria;

2 - aper fei çoar o pro ces so de emis são dos re la tó rios pre vis tos na Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal (Re la tó rio Re su mi do da Exe cu ção Or ça men tá ria - RREO e Re la tó rio de Ges tão Fis cal - RGF), quan to à com-
ple tu de e à con sis tên cia dos seus va lo res, bem como no to can te ao cum pri men to dos pra zos es ta be le ci dos no re fe ri do di plo ma legal e em re so lu ções deste Tri bu nal de Con tas;

3 - apre sen tar, do ra van te, os Ba lan ços e De mons tra ções Con tá beis das em pre sas de eco no mia mista do Es ta do do Rio Gran de do Norte nos ter mos da Lei nº 6.404/76, com ob ser vân cia das al te ra ções in tro-
du zi das pela Lei nº 11.638/07, e da Re so lu ção nº 012/2007-TCE (na sua forma con so li da da), ou de qual quer outro ins tru men to nor ma ti vo que vier a re gu lar os modos de com po si ção, ela bo ra ção e or ga ni za-
ção das So cie da des Anô ni mas;

4 - es tru tu rar a pres ta ção de con tas de modo a per mi tir a pron ta aces si bi li da de às suas di ver sas par tes in te gran tes, com a ado ção de nu me ra ção cro no ló gi ca sis te ma ti za da (su má rio);

5 - apre sen tar, no Ba lan ço Geral do Es ta do, os dados e in for ma ções acer ca da apli ca ção de re cur sos em ações e ser vi ços pú bli cos de saúde de sorte a per mi tir uma ava lia ção mais acu ra da dessa es pé cie de 
des pe sa, fa zen do men ção se os re fe ri dos gas tos efetivaram-se, única e ex clu si va men te, com ações e ser vi ços de saúde de aces so uni ver sal e igua li tá rio, em con for mi da de com o que pres cre ve o art. 196 da 
Cons ti tui ção Fe de ral;

6 - rea va liar a des pe sa com pu bli ci da de go ver na men tal, uma vez que o gasto rea li za do no exer cí cio de 2008 foi su pe rior aos va lo res des pen di dos, de forma in di vi dua li za da, com fun ções tais como: co mér cio 
e ser vi ços, ha bi ta ção, tra ba lho, des por to e lazer, ur ba nis mo, ener gia, ciên cia e tec no lo gia, or ga ni za ção agrá ria e sa nea men to;

7 - con fe rir a de vi da aten ção e prio ri da de à co bran ça da dí vi da ativa do Es ta do, em cum pri men to ao dis pos to no art. 11 da Lei Com ple men tar nº 101/2000 (Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal);

8 - rea va liar a in clu são da des pe sa do pro gra ma "Far má cia Po pu lar" nos gas tos com saúde.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO

              Em R$ 1,00
             FUN ÇÃO     VA LO RES      %
EN CAR GOS ES PE CIAIS    932.798.925,29     16,071
EDU CA ÇÃO       893.738.411,75     15,398
SAÚDE        890.093.768,13     15,335
PRE VI DÊN CIA SO CIAL     825.395.744,64     14,220
SE GU RAN ÇA PÚ BLI CA    490.785.108,33       8,455
AD MI NIS TRA ÇÃO     352.916.264,87       6,080
JU DI CIÁ RIA       339.653.115,35       5,852
LE GIS LA TI VA      170.741.056,89         2,942
AS SIS TÊN CIA SO CIAL     159.948.804,01       2,756
IN DÚS TRIA       140.234.082,80       2,416
TRANS POR TE      134.272.393,11       2,313
ES SEN CIAL À JUS TI ÇA    100.578.757,39       1,733
AGRI CUL TU RA        90.057.543,21       1,552
GES TÃO AM BIEN TAL       70.553.897,88       1,216
DI REI TO DA CI DA DA NIA      55.802.028,51       0,961
HA BI TA ÇÃO         43.327.844,17       0,746
CO MU NI CA ÇÕES        26.218.238,60       0,452
CUL TU RA         25.572.408,84       0,441
CO MÉR CIO E SER VI ÇOS      18.884.656,76       0,325
CIÊN CIA E TEC NO LO GIA      11.262.498,34       0,194
OR GA NI ZA ÇÃO AGRÁ RIA        8.968.722,73       0,155
TRA BA LHO           8.330.069,58       0,144
UR BA NIS MO           7.895.373,04       0,136
DES POR TO E LAZER         5.257.780,02        0,091
ENER GIA              893.296,41       0,015
SA NEA MEN TO             233.112,61       0,004
TOTAL                     5.804.413.903,26                  100,000

Obs. A fun ção "En car gos Es pe ciais" en glo ba as des pe sas em re la ção às quais não se pode as so ciar um bem ou ser vi ço a ser ge ra do 
no pro ces so pro du ti vo cor ren te, tais como: dí vi das, res sar ci men tos, in de ni za ções e ou tras afins.
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A ex pe riên cia do Pla ne ja men to Es tra té gi co de sen vol vi do pelo Tri bu nal de 
Con tas do Es ta do tornou-se re fe rên cia. A par tir da re co men da ção do Tri bu nal de 
Con tas da União, o TCE vem re ce ben do vi si tas téc ni cas, com ob je ti vo de con tri-
buir na qua li fi ca ção dos pro ces sos de sen ca dea dos em ou tros Es ta dos. Na manhã 
de terça-feira (15), a pre si den te do TC/RN, con se lhei ra Adé lia Sales, e o con se-
lhei ro Ge tú lio No bre ga re ce be ram a vi si ta de uma equi pe de au di to res e es pe cia-
lis tas do Tri bu nal de Con tas da Bahia, que veio ao Rio Gran de do Norte co nhe cer 
a forma como o pro ces so foi e está sendo de sen ca dea do.

A equi pe, for ma da pela au di to ra de con tro le in ter no Ivo ne te Dio ní zio de Lima, 
a as ses so ra da pre si dên cia Cla ris sa Car nei ro da Costa e o coor de na dor de pro-
je tos es pe ciais Ro ber to Te nó rio, todos in te gran tes do nú cleo res pon sá vel pela 
ela bo ra ção e exe cu ção do pla ne ja men to es tra té gi co no TC/BA, es te ve reu ni da 
com Gláu cio Tor qua to e Ri car do Vil la ça, da equi pe do pla ne ja men to es tra té gi co 
do TC/RN, que abor da ram so bre tu do o pro ces so de mo bi li za ção dos ser vi do res, 
bus can do a ade são para a exe cu ção do plano de ação, o que im pli ca, in clu si ve, 
mu dan ça na cul tu ra or ga ni za cio nal do TCE.

"Tam bém fi ze mos uma par ce ria téc ni ca com o TCU para a ela bo ra ção do 
nosso Pla ne ja men to Es tra té gi co, e eles en fa ti za ram o êxito do pro ces so de di fu-
são rea li za do neste Tri bu nal, re co men dan do que co nhe cês se mos a ex pe riên cia", 
re la tou Ivo ne te Dio ní sio à Pre si den te, en fa ti zan do que os pró prios téc ni cos do 
TCU dis se ram que iriam im ple men tar o mé to do do TC/RN. Na Bahia, foi rea li za-
do o mapa es tra té gi co, com ade são in ten sa dos ser vi do res e con se lhei ros, e agora 
co me ça a etapa de de fi ni ção das prio ri da des a serem tra ba lha das na ges tão.

Planejamento Estratégico do TCE 
é referência para outros Estados

Presidente Adélia Sales rece be téc ni cos do TCE da Bahia

Técnicos são homenageados 
no Rio de Janeiro

Os téc ni cos Gláu cio César Tor qua to e 
Ri car do Vil la ça, do Es cri tó rio de Pla ne ja men-
to Es tra té gi co do TC/RN, foram ho me na gea dos 
no Tri bu nal de Con tas do Mu ni cí pio do Rio de 
Ja nei ro, em agra de ci men to às apre sen ta ções 
que fi ze ram mos tran do como foi ela bo ra do o 
Pla ne ja men to es tra té gi co na Corte de Con tas 
Po ti guar e como está sendo sua exe cu ção. 
Toda a me to do lo gia apli ca da no PE po ti guar 
foi orien ta da e está sendo acom pa nha da por 
téc ni cos do Tri bu nal de Con tas da União. O 
pre si den te do TCM ca rio ca, Thiers Vian na 
Mon te bel lo, con de co rou os dois pelos co nhe-
ci men tos re pas sa dos aos téc ni cos da que la 
ins ti tui ção - me da lhas exi bi das com ca ri nho 
e or gu lho de quem está vendo re sul ta dos na 
ação que está sendo exe cu ta da. Gláucio Torquato e Ricardo Villaça foram home na gea dos no TCM do Rio de Janeiro

TCE_setembro_2009.indd   6TCE_setembro_2009.indd   6 28/9/2009   14:39:0928/9/2009   14:39:09



AGOS TO /SETEM BRO DE 2009 7TCE EM PAUTA

Uma política para  
fortalecer a comunicação

A preo cu pa ção com a co mu ni ca ção 
como um setor es tra té gi co dos Tri bu nais de 
Con tas es te ve em pauta em Cuia bá, nos 
úl ti mos dias 27 e 28 de agos to, com a 
rea li za ção do 1º Se mi ná rio de Co mu ni ca ção 
dos Tri bu nais de Con tas do Bra sil.

A busca por uma maior es tru tu ra ção dos 
se to res e dos ser vi ços fez parte das apre-
sen ta ções e de ba tes que mo bi li zou pre si-
den tes e re pre sen tan tes das as ses so rias de 
im pren sa dos TCs do País in tei ro.

Logo na aber tu ra, o pre si den te do TCE/
MT, An tô nio Joa quim, en fa ti zou que "Não 
exis te co mu ni ca ção efi caz sem ati tu de", 
nesse sen ti do, res sal tou a im por tân cia de se 
tra ba lhar com trans pa rên cia, como de ter mi na 
a Cons ti tui ção e a Lei de res pon sa bi li da de 
Fis cal. "Trans pa rên cia é igual a uma boa co-

mu ni ca ção", disse, lem bran do que, no caso 
do TCE/MT, são de sen vol vi das ações de in-
cen ti vo ao con tro le ex ter no, ao con tro le in-
ter no e ao con tro le so cial, fun cio nan do de 
forma ar ti cu la da. "A co mu ni ca ção dos TCs 
tem de ter um ca rá ter pro fis sio nal", disse.

O Con se lhei ro Sa lo mão Ribas, pre si-
den te do Ins ti tu to Rui Bar bo sa, re la tou que 
"O velho ainda está muito im preg na do na 
cul tu ra dos Tri bu nais, mas as coi sas mudam. 
No caso da co mu ni ca ção, há mui tos de sa-
fios, entre as quais ques tões de con teú do, 
de pro ce di men tos, de ce re li da de que pre-
ci sam ser re sol vi das". En fa ti zou que era de 
um tempo em que os con se lhei ros não 
davam en tre vis tas, todas as in for ma ções 
es ta vam nos autos. "Se não ti ver mos a visão 
de que pre ci sa mos nos co mu ni car, este 

es for ço que es ta mos fa zen do não vai dar 
certo", disse, de fen den do a ne ces si da de de 
uma cons ciên cia dos ges to res dos TCs, 
prio ri zan do e in ves tin do em es tru tu ra e na 
rea li za ção de um tra ba lho co le ti vo.

Res pon sá vel pela As ses so ria de Co mu-
ni ca ção do TCU, a jor na lis ta Karla Cris ti na 
disse que "uma sa li nha de co mu ni ca ção, 
fa zen do re lea ses para jor na lis tas, não vai 
aju dar. É pre ci so uma equi pe mul ti fun cio nal 
e in ter dis ci pli nar com tec no lo gias que in te-
grem pes soas e or ga ni za ções em am bien tes 
vir tuais e fí si cos. "É muito cô mo do e sim-
pló rio ficar fa zen do re lea ses", cri ti cou. 

No TCU, des ta cou o tra ba lho de cons tru-
ção do Plano de co mu ni ca ção para o TC, de 
um Media Train ning; cons tru ção de um "guia 
de re la cio na men tos", en con tros com jor na lis-

tas, pro du ção de ví deos e pro gra mas de rádio, 
ca pa ci ta ção da equi pe, co ber tu ra fo to grá fi ca 
de todos os even tos, ime dia ta men te dis po ni-
bi li za da na in tra net, entre ou tras ati vi da des 
que dão trans parên cia e mos tram a im por tân-
cia do TCU para todos os pú bli cos.

Vale res sal tar que todas as ações têm 
cus tos. No TCE/MT o in ves ti men to/ano em 
co mu ni ca ção chega a R$ 2,5 mi lhões.

No caso das ações do STF, o jor na lis ta 
Re na to Pa ren te in for mou ter uma equi pe de 
250 pro fis sio nais, sendo 130 na TV Jus ti ça 
e 40 no pro gra ma de rádio. Só nes tas duas 
ações, são gas tos R$ 14 mi lhões, isso con-
tan do com todas as es tru tu ras dos Tri bu nais 
de Jus ti ça nos Es ta dos, que pro du zem pro-
gra mas e disponibilizam-nos para a vei cu la-
ção na TV Jus ti ça.

Abertura do sim pó sio que dis cu tiu estra té gias para for ta le cer a comu ni ca ção nos TCs, rea li za do em Cuiabá/MT
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Artesão da 
cordialidade
Artesão da 
cordialidade

Tem gente que pa re ce ter nas ci do com na tu re za nobre.  É o exem plo de Mário Fran cis co de Oli vei ra, 
ou sim ples men te "seu" Mário, como é co nhe ci do por todos do Tri bu nal de Con tas. Em cada ses são ple ná-
ria, pos tu ra ereta como um sol da do in glês, sem pre dis pos to a aju dar, sua ima gem incorporou-se ao ce ná-
rio da Corte de Con tas de tal forma que mui tos es tra nha ram quan do sou be ram da sua apo sen ta do ria.

Com 35 anos de ser vi ços pres ta dos ao TCE, este se nhor de 70 anos co me çou como au xi liar de 
ser vi ços ge rais no ser vi ço pú bli co, de pois de uma ex pe riên cia como ata can te do Amé ri ca e do Santa 
Cruz - já ima gi nou, "seu" Mário jo gan do fu te bol? Quan tos gols terá feito este homem aten cio so e 
cor dial, so bre tu do com as mu lhe res.

Pois é, sol tei ro e res pei ta dor, "seu" Mário adora en cher de mimos as co le gas do tri bu nal, seja com 
um sim ples elo gio ou dis tri buin do ba li nhas, sem pre tem algo a ofe re cer. Uma das suas úl ti mas his-
tó rias - com "h" por ter sido real - foi ter in ter rom pi do o con se lhei ro Re na to Dias, na hora em que 
ele es ta va re la tan do um pro ces so, para co lher sua as si na tu ra num do cu men to. Todos os pre sen tes 
fi ca ram bo quia ber tos… Ele parou a ses são!

Au xi liar ope ra cio nal do Ple ná rio, "seu" Mário está pró xi mo dos con se lhei ros. Com isso, 
não fal tam es pe cu la ções sobre o que sabe. "Não sei de tudo. E se sou bes se tam bém não 
diria, por que não tenho obri ga ção de dizer", des car ta, com o olhar baixo, fa zen do bei ci-
nho. Real men te, é uma fi gu ra!

Foram vá rias as des pe di das. A pre si den te Adé lia Sales e os con se lhei ros pres ta ram 
uma ho me na gem na sala da pre si dên cia, mas ele não es ca pou do "Adeus" em Ple ná rio. 
Quan do se es pe ra va que a ses são fosse fi na li za da, o con se lhei ro Ge tú lio Nó bre ga so-
li ci tou a rea ber tu ra da ordem do dia e, para a sur pre sa de todos, so bre tu do de "seu" 
Mário, co me ça ram os dis cur sos fa lan do da in te gri da de, do pro fis sio na lis mo, do 
afeto, do res pei to e mui tos ou tros "dos" de "seu" Mário. "Ele é o ar te são da cor dia-
li da de", sin te ti zou o con se lhei ro Va lé rio Mes qui ta.

Ou vin do os elo gios, imer so na toga, ele er gueu a mão di re ta e en xu gou, 
dis cre ta men te, uma lá gri ma que tei ma va em cair. Foi o seu úl ti mo dia de 
tra ba lho no TCE.
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