
RELATÓRIO DE DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO
 VIII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas

16 a 19 de novembro de 2022
Rio de Janeiro

Oficina: Igualdade de Gênero no Sistema Tribunais de Contas

Tendo em vista minha participação no VIII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas,
promovido pela Atricon,  no período de 16 a 19/11/2022, na cidade do Rio de Janeiro,
relato, por meio deste relatório, os principais aspectos abordados na Oficina Igualdade de
Gênero  no  Sistema  Tribunais  de  Contas,  principal  justificativa  para  ida  ao  Evento,
considerando  o  gerenciamento,  em  curso,  de  auditoria  operacional  coordenada
internacional na temática.

A Oficina contou na sua abertura com breve fala da Coordenadora da ONU Mulheres
ressaltando os marcos normativos das Convenções CEDAW1 e Belém do Pará2,  bem
como a importância da Agenda 2030 e do alcance dos Objetivos de Desenvolvimento
sustentável (ODS), em especial o ODS 53.

Posteriormente foi apresentado o resultado da pesquisa realizada pelo Grupo de Trabalho
(GT)4 para Promoção da Igualdade de Gênero/Atricon, que demonstrou o percentual de
mulheres no controle externo, bem como nos cargos de direção, incluindo no colegiado
das Cortes de Contas do país, restando evidenciado a necessidade de incremento desta
representatividade por meio de políticas internas de fomento e viabilização à ascensão de
mulheres aos postos de gestão e no colegiado.

Em complemento, palestras como “Mulher, poder e sociedade” ressaltaram o contexto e
desafios da atuação da mulher no cenário político e social nacional.

Isto posto, dentre as manifestações da “Carta do Rio de Janeiro”5, documento oficial do
VIII  ENTC,  destaca-se  a  promoção  do  debate  e  aprimoramento  das  suas  estruturas
organizacionais,  liderando  pelo  exemplo,  e  atuação  na  fiscalização  da  efetividade  de
políticas públicas voltadas à promoção da igualdade de gênero e ao combate ao racismo
estrutural.

Salvador, 29 de novembro de 2022

Josimeire Leal de Oliveira
Gerente de Auditoria
7ª Coordenadoria de Controle Externo

1 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4377.htm
2 https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1996/d1973.htm
3 https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/5
4 https://atricon.org.br/wp-content/uploads/2022/03/Portaria-003-2022-Designa-Grupo-de-Trabalho-para-sugerir-

medidas-de-promocao-da-igualdade-de-genero-o-Sistema-Tribunais-de-Contas.docx-3-2.pdf
5 https://atricon.org.br/wp-content/uploads/2022/11/VIIIENTC2022_CartaRJ..pdf


