
Relatório de disseminação do conhecimento
2º Encontro Técnico de TI dos Tribunais de Contas

Evento: 
2º Encontro Técnico de TI dos Tribunais de Contas, realizado no Tribunal de Contas do Rio do

Estado do Rio de Janeiro em 28 e 29/03/2019.

Objetivo:
O evento teve como objetivo “Apresentar soluções utilizadas nos Tribunais de Contas e alinhar

valores e ideias para criar uma conexão com horizontes mais amplos para uma atuação conjunta das
instituições”.

Outro importante objetivo foi a promoção de relacionamentos, network, entre os diversos agentes
para permitir aprimoramentos mútuos dos trabalhos desenvolvidos nos tribunais de contas. 

Temas:
O vice-presidente e corregedor-geral do TCE-RJ, conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento fez a

abertura do evento afirmando que "Por meio de soluções inovadoras, a tecnologia da informação é capaz
de mudar processos de trabalho e permitir que se alcance maior eficiência, atrelada à redução de tempo e
de custo!”. Assim, o evento contou com temas variados abordando principalmente Gestão de Processos,
similares ao ProInfo, e aplicações de Inteligência Artificial, similares ao Mirante. Listamos a seguir os temas
abordados.

• Viabilizando a transparência e o combate a corrupção através da Inovação Tecnológica por  Fulvio
Longhi - TCE-RJ 

◦ O palestrante aborda o combate à corrupção a partir de cruzamentos de diferentes bases de
dados originadas das três esferas de poder e contextos diferentes tais quais: bolsa família,
fundeb,   habitantes,   minha   casa   minha   vida,   etc.,   propondo   uso   de   redes   neurais   e   novo
conceito blockchain. 

◦ Conclui com “O computador não vai substituir a fiscalização ou auditoria, mas vai ser uma
ferramenta de alerta, um radar que pode otimizar o trabalho do Controle Externo”.

• Novos paradigmas em recepção e análise de dados de fiscalização: A plataforma COLARE por
Cézar Augusto Ferreira - TCM-GO 

◦ Foi realizada a apresentação da ferramenta COLARE, similar ao  nosso PrestContas, utilizado
para prestação de contas dos municípios. 

• Aplicação da gestão por processos na processualística do TCE-SC  por Wallace da Silva Pereira -
TCE-SC 

◦ Foi  realizada   a  apresentação   da   ferramenta   “e-SIPROC  -  Processo   Eletrônico”,   similar  ao
Proinfo, porém muito fortemente baseada em BPM (Business process modeling)

• Projeto de modernização do TCE-SE - Processo Eletrônico e Integração com o jurisdicionado por
Miguel Augusto Barreto Melo - TCE-SE 

◦ O palestrante apresentou a experiência do TCE/Se em que saiu de um ambiente complexo com
Data Center precário, parque de máquinas defasado e alto número de incidentes para executar
um processo de modernização com um novo Data Center, renovação do parque de máquinas,
redução de incidentes e atualização de softwares de gestão de processos e auditoria, utilizando
de soluções de sucesso em outros tribunais de contas.

• Inteligência Artificial por Ednaldo Ramos de Souza - TC-DF 

◦ O palestrante apresentou a solução Lucy, para comunicação interativa com o WhatsApp para
registro de ocorrências. Ele destacou que a solução tem custo zero e está disponível em
diversas redes sociais.

• Processo Eletrônico por Carlos Magno - TC-DF 

◦ Foi realizada a experiência do TCE-DF com o sistema eTCDF, para gestão dos processos em
meio eletrônico e a diminuição do consumo do papel;



• A inteligência artificial na prestação de contas e JurisTC por Pedro Vieira e Teotonio Santana –
TCM-BA

◦ Os palestrantes apresentaram iniciativas de IA (Inteligência artificial) para extração de dados
para pronunciamento técnico, juntamente com BI para aprimorar a qualidade dos documentos
enviado para prestação de contas e sua possível rejeição por trechos ilégiveis, documentos
perfurados ou rasurados.

• Dashboards, BI & Analytics com Software Livre no TCESP por Fabio Xavier - TCESP 

◦ O palestrante evidenciou uma solução para Portal do Controle Externo para organizar e
centralizar   as   informações   de   auditoria   e   transparência   unificando   uma   interface   para   os
auditores consultarem as informações do município de São Paulo. O Mirante do TCE/BA é uma
solução similar. 

• Inteligência Artificial como ativo estratégico para a administração pública por Rodrigo Felisdório -
TCU 

◦ O Secretário de Soluções de TI do TCU procurou incentivar o uso de soluções baseadas em IA
como ativo estratégico para desburocratizar, aumentar competitividade promovendo eficiência e
confiabilidade. 

◦ Foi apresentada solução experimental, Zello, para detecção de erros materiais em acordãos
baseada em DeepLearning, Linguagem Natural em banco de dados relacional e textual

• O impacto do e-Social nos Tribunais de Contas por Tiago Fernandes da Costa - TCE-TO 

◦ O   analista   de   sistemas   apresentou   a   solução   da   ferramenta   E-SOCIAL,   desenvolvida
internamente   pelo   TCE-TO,   para   gestão   das   informações   referentes   às   escriturações
trabalhistas, fiscais e previdenciarias. Entretanto, esta solução não é aplicada no TCE-BA por
haver solução mais completa para gestão dos recursos humanos.

• Sistema Eletrônico de Informações – SEI  por Francisco de Assis dos Santos Junior e Fernando
Zucuni Martini – TCE-TO

◦ Foi realizada a experiência do TCE-TO com a implantação e uso do sistema SEI!, desenvolvido
pelo TRF 4,  para gestão dos processos em meio eletrônico;

 
Conclusão:
O evento cumpriu seu papel ao promover o conhecimento de novas tecnologias, frameworks e

soluções, experimentando-se a troca de experiências e vivências, para  ajuda e aprimoramento mútuo dos
Tribunais de Contas do Brasil onde evidenciam-se os problemas similares e soluções que podem ser
compartilhadas entre os entes de controle externo.

• Mais  registros  sobre  o  evento  Registro   sobre  o  evento  está   disponível  em
https://issuu.com/tce-rj/docs/galeria_evento_encontro_ti_2_mar_19

Hélcio Petrônio dos Santos Júnior Kiev Damasceno de Lima
Analista de Sistemas Analista de Sistemas
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