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Informações detalhadas sobre a prática 

 

Descrição da Prática  

 

Por iniciativa e condução da Auditoria de Controle Interno, com o apoio da Presidência, da 

Corregedoria Geral de Justiça, da Secretaria de Recursos Humanos e das áreas de Comunicação e 

Cerimonial do TJCE, foi promovido o I Ciclo de Palestras sobre Controle na Administração Pública, 

contemplando eventos que versaram sobre o tema, tendo como público-alvo os magistrados, os 

gestores e servidores do Poder Judiciário cearense e convidados de órgãos externos. Contou-se com a 

prestimosa colaboração de expoentes das áreas de controle da União e do Estado do Ceará que, ao 

demonstrarem desprendimento e compromisso com o Serviço Público, compartilharam com os 

presentes seus conhecimentos e experiências, sobre os temas a seguir: Controle na Administração 

Pública (MINISTRO UBIRATAN AGUIAR – TCU); O Papel do Controle Externo 

(CONSELHEIRA SORAIA VICTOR – DO TCE); Transparência e Controle Social (MINISTRO 

VALMIR CAMPELO – TCU); A importância do Controle Interno no âmbito do Judiciário 

(SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO GLÁUCIA ELAINE DE PAULA – CNJ); Controle 

Interno no âmbito do Poder Executivo (CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL JOÃO ALVES DE 

MELO – PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO CEARÁ) e A importância da Ouvidoria como 

canal direto de comunicação entre a Sociedade e o Poder Judiciário (OUVIDOR GERAL 

DESEMBARGADOR FRANCISCO AURICÉLIO PONTES – TJCE). 

 

 

Finalidade  

 

O objetivo precípuo do evento foi o de tratar as questões do controle no setor público, 

promovendo a sensibilização dos gestores e servidores do Poder Judiciário sobre a necessidade do 

exercício continuado de controles em todas as atividades, tendo como principal benefício a melhoria 

da gestão dos recursos públicos.  

 

 

Resultados alcançados 

 

A sensibilização dos gestores e servidores do Poder Judiciário sobre os temas debatidos, 

maior integração entre a Unidade de Controle Interno e demais Unidades Administrativas, bem assim 

com as unidades de controle interno de outros Poderes e as de controle externo, fortalecendo o 

sistema de controle. As palestras, realizadas no auditório da Corregedoria Geral de Justiça,tiveram 

pleno êxito de participação, denotando a adesão por parte do público alvo. 

 

 

 


