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Informativo do Tribunal 
de Contas do Estado do 
Rio de Janeiro Alerj aprova 

prestação de 2012
Atuação do TCE 
gera economia

CoNtas Do tCE rELatÓrio 2012

A Assembleia Legislativa do 
Estado (Alerj) aprovou, em setembro, 
as contas de 2012 do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE-RJ). Em agosto, 
a Comissão de Orçamento, Finanças, 
Fiscalização Financeira e Controle da 
Casa Legislativa já havia dado parecer 
favorável  – por seis votos a um – à 
prestação apresentada pelo Tribunal, 
bem como ao Relatório de  
Atividades da Corte, em audiência 
pública da comissão, presidida 
pelo deputado Coronel Jairo. Os 
secretários-gerais de Administração, 
Controle Externo e Planejamento do 
TCE acompanharam a audiência.

A análise de editais de licitação 
por concorrência realizada pelo TCE-RJ 
em 2012 demonstrou a importância 
das avaliações técnicas. O trabalho 
resultou numa economia de R$ 168,8 
milhões aos cofres públicos, quantia 
seis vezes maior do que a registrada 
em 2011. O Tribunal também 
economizou seu próprio orçamento 
anual e devolveu ao Tesouro do Rio 
R$ 14,5 milhões. Os dados constam no 
Relatório Anual de Atividades 2012 da 
Corte de Contas fluminense  
e comprovam o compromisso do 
Tribunal com a boa aplicação dos 
recursos públicos. 

Delegação vai fiscalizar obras dos Jogos
 ProtoCoLo

Para evitar atrasos em obras, estouro de gastos e desqualificação do legado 
olímpico, foi criada uma delegação especial para fiscalizar a aplicação de recursos 
públicos nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos que serão realizados em 2016 na capital 
fluminense. Para formalizar o ato, foi assinado, em setembro, protocolo de intenções 
pelos presidentes dos Tribunais de Contas da União, ministro João Augusto Ribeiro 
Nardes; do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), Jonas Lopes de Carvalho Junior, 
e do Município do Rio de Janeiro (TCMRJ), Thiers Vianna Montebello. “É um ato 
de profunda importância. Os Jogos Olímpicos devem deixar, além de medalhas e 
vitórias, um legado para a sociedade que garanta que os recursos ali aplicados não 
foram em vão”, destacou o presidente Jonas Lopes. 

Humberto Braga
 HomENaGEm

O jurista José Bernardo 
Cabral homenageou o conselheiro 
aposentado do TCE-RJ Humberto 
Braga ao tomar posse, em julho, 
na Academia Carioca de Letras. O 
ex-ministro da Justiça assumiu a 
cadeira de nº 40, que foi ocupada 
pelo conselheiro, falecido em 2012. 
O discurso de Cabral emocionou a 
a filha Ana Cecília, a viúva Megan 
De Vicenzi Braga e a irmã do 
ex-integrante da Corte de Contas,  
Letícia Josephina Braga De Vicenzi.
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EDitoriaL

Modernização e 
responsabilidade 
social

JoNas LoPEs DE CarvaLHo JuNior
PresiDente Do tCe-rJ

Em meio a um processo de modernização, o 
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, 
em 2012, pela primeira vez, elegeu como Tema de 
Maior Significância os Resíduos Sólidos. O objetivo 
era verificar as condições de funcionamento dos 
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo 
dos resíduos sólidos. Essa tarefa permitiu uma 
análise da situação atual, das desconformidades e 
um monitoramento da adequação dos municípios às 
novas disposições legais.

Com a auditoria dos Resíduos Sólidos, o TCE-
RJ também teve como propósito, além de cumprir 
seu dever constitucional de fiscalizar, contribuir 
para o aperfeiçoamento da gestão pública e fornecer 
informações aos cidadãos, fomentando o controle 
social sobre a prestação de serviços públicos 
primordiais à sociedade.

Internamente, portanto, não poderíamos 
deixar de promover ações na direção do convívio 
mais harmônico com o meio ambiente. Para isso, 
o TCE-RJ lançou, em setembro, o Programa de 
Gestão Socioambiental, o Atitude Responsável 
(AR). Com propostas para várias frentes de 
atuação, a iniciativa se ajusta ao caminho da 
sustentabilidade que o Tribunal vem trilhando para 
melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Esses 
novos passos do Tribunal são a matéria de capa 
desta TCE-RJ NOTÍCIA.

Outro assunto em destaque nesta edição é 
um balanço do 12º Encontro do Colégio dos 

Corregedores e Ouvidores dos Tribunais de Contas 
do Brasil (Eccor), que o TCE teve a honra de sediar. 
Tivemos o prazer de desfrutar das ideias e opiniões 
de pensadores do mundo moderno, que trouxeram 
luzes e nos ajudaram a entender melhor o momento 
atual e a importância estratégica dos Tribunais de 
Contas nesse cenário.

Servidores dos Tribunais de Contas puderam 
aprofundar especificamente os temas Ética e 
Transparência e reunir conhecimentos sobre 
o papel das Corregedorias no fomento do 
comportamento ético dos servidores dos Tribunais 
de Contas, as ações que podem ser adotadas para 
o aprimoramento dos procedimentos internos e a 
efetividade do controle externo.

Também foram alvo de debates os mecanismos 
e ações que os Tribunais de Contas devem utilizar 
para melhor promover a transparência e o acesso 
à informação. Dessa experiência, esperamos que 
possam advir ideias e sugestões práticas, para que 
os TCs se aproximem cada vez mais da sociedade 
civil organizada, a fim de combater o mau uso dos 
recursos públicos.

Acredito que o objetivo do 12º Eccor, 
de fomentar o debate, oferecer informações e 
disseminar conhecimento sobre o papel da ética 
diante dos desafios de atuação das instituições 
públicas, e a importância da transparência e do 
controle social para a efetividade das ações de 
controle, foi plenamente alcançado.
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atitude
responsável

mEio ambiENtE

tCe-rJ lança 
proGrama de Gestão 
soCioamBiental. meta 
é avançar na área 
da sustentaBilidade 
e ColaBorar Com a 
Qualidade de vida no
rio de Janeiro

Tribunal de Contas do Estado 
do Rio de Janeiro (TCE-RJ) 
abriu uma nova frente de co-

operação com a sociedade. Sem descui-
dar de suas atribuições constitucionais, 
a Corte de Contas lançou, em setembro, 
o Programa de Gestão Socioambiental, 
o Atitude Responsável (AR). Com pro-
postas para várias frentes de atuação, a 
iniciativa se ajusta ao caminho da susten-
tabilidade que o Tribunal vem trilhando 
e, melhor, não ficará restrita à Casa: vai 
chegar em áreas onde as parcerias são 
fundamentais para melhoria da qualidade 
de vida dos cidadãos.

Ao lançar o programa, em soleni-
dade no Auditório Humberto Braga, o 
presidente do TCE-RJ, Jonas Lopes de 
Carvalho Junior, destacou que o Tribu-
nal está atento às questões ambientais. 
Ele lembrou que o uso de papel em pro-
cessos do TCE está com os dias conta-
dos, por conta da implantação do pro-
cesso eletrônico, e ressaltou a realização 
de obras de novos prédios da Casa com 
critérios sustentáveis. 

A mesma preocupação é direciona-
da aos jurisdicionados e motiva ações 

como a do TMS de 2012, quando foi 
realizada fiscalização dos procedimentos 
com resíduos sólidos e hospitalares em 
91 municípios. “Estamos cobrando um 
plano de ação das prefeituras já que, na 
maioria delas, detectamos um controle 
inadequado da coleta de lixo”, observou. 
Já o conselheiro Julio Lambertson Ra-
bello disse que muito ainda existe por 
fazer na área, mas sempre é possível con-
tribuir: “Sempre há tempo para começar, 
inclusive em casa, ensinando filhos, em-
pregados, no prédio, na rua. Se cada um 
fizer um pouquinho, vai dar certo”.

A diretora-geral da Escola de Contas 
e Gestão, Paula Nazareth, também presente 

à solenidade, revelou que a ECG vem ado-
tando iniciativas ao encontro da sustentabi-
lidade, como a troca de material didático em 
papel para a versão digital e o uso de ecobags 
– as sacolas feitas com tecidos – no lugar de 
pastas plásticas.

O AR nasce abrangendo eixos te-
máticos importantes, como gestão de 
resíduos, licitação sustentável, qualidade 
de vida no ambiente de trabalho, sen-
sibilização e capacitação dos servidores 
e uso racional de recursos. Segundo o 
coordenador do Comitê Gestor do AR, 
Marcello Leoni, o programa se baliza 
ainda através dos chamados ‘5 Rs’: recu-
sar, repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. 

O

“As ações do Programa já 
estão sendo planejadas e 
parcerias estruturadas”
Marcello Leoni
Coordenador do Comitê Gestor do AR 
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O presidente Jonas Lopes e o conselheiro Julio Rabello visitaram mostra de produtos reciclados durante lançamento do AR

Para fins de execução das propostas 
três vertentes foram definidas: a Lici-
tAR, a EsverdeAR e a EcoAR. A pri-
meira se volta para o incentivo das com-
pras públicas sustentáveis, através das 
licitações sustentáveis, o que resulta em 
menor impacto ao meio ambiente. Para 
isso, são previstas iniciativas como a ca-
pacitação de servidores e a qualificação 

de jurisdicionados. Já a EsverdeAR tem 
por objetivo trazer mais verde e ações 
socioambientais ao Tribunal. E é atra-
vés de projetos do EcoAR, voltado para 
educação, que o TCE-RJ desenvolverá 
iniciativas de aproximação com a so-
ciedade, além de sensibilizar servidores 
para a defesa do meio ambiente. 

“As ações do programa já estão sendo 
planejadas e parcerias estruturadas”, adianta 
Leoni. É o caso de encontros para servido-
res e funcionários se integrarem a projetos 
desenvolvidos, por exemplo, pela Supe-
rintendência de Território e Cidadania da 
Secretaria de Estado do Ambiente em co-
munidades pacificadas, como o que agrega 

valores de sustentabilidade com a melhoria 
socioeconômica de jovens e adultos através 
da capacitação profissional no contexto de 
uma economia solidária. Apesar de recém-
-criado, o AR vem contando com a parceria 
de setores do TCE. A Secretaria-geral de 
Administração, por exemplo, adquiriu, a 
título experimental, coletores ecológicos de 
guimbas de cigarros.

Segundo a servidora Rita Oliveira, o 
AR teve sua origem na Agenda Ambien-
tal do TCE, que já realizou várias ações, 
como a Gincana dos Recicláveis – e é 
gerido pelo Comitê Gestor Socioambien-
tal, integrado por equipe multidisciplinar 
de servidores. Caberá ao grupo, nomea-
do em julho, trabalhar pela promoção da 
sustentabilidade e ampliação das ações de 
responsabilidade social, o que está previsto 
no Plano Estratégico 2012-2015. O comi-
tê tem assento nas discussões da Câmara 
de Desenvolvimento Sustentável do Fó-
rum de Desenvolvimento Estratégico da 
Assembleia Legislativa do Estado do Rio 
de Janeiro. Durante o lançamento do pro-
grama, foi prestada homenagem aos ser-
vidores que voluntariamente colaboraram 
para a Agenda Ambiental.

“O Tribunal está 
atento às questões 
sociais e ambientais”
Jonas Lopes

“O Programa será gerido 
por servidores de diversos 
setores da Casa”
Rita de Cássia Oliveira
Integrante do Comitê Gestor do AR
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Desde 1808 o jardim criado por D. 
João, ainda príncipe regente da Colônia 
à época, atrai olhares. Passados mais de 
dois séculos, seus canteiros com espé-
cimes raros e recantos de tirar o fôlego 
continuam a atrair atenções. Mas não 
são só belas alamedas que se cultivam 
naquelas bandas. Desde 1868, quando 
palavras como meio ambiente e susten-
tabilidade estavam longe de figurar nos 
dicionários lusos, o Jardim Botânico do 
Rio de Janeiro já dava, digamos, a sua 
contribuição socioambiental, formando 
jovens jardineiros. Começava ali, mesmo 
que involuntariamente e com interesses 
distintos, uma política de responsabi-
lidade social da Casa de D. João. Uma 
política que chega aos dias de hoje reno-
vada e com vários projetos na área.

Segundo João Carlos da Silva, co-
ordenador da área e participante da so-
lenidade de lançamento do AR, foi no 
fim do século passado, em 1989, que o 
Jardim Botânico inicia, de forma obje-
tiva e clara, atividades socioambientais, 
com a promoção do resgate da forma-
ção de jardineiros para atender à pro-
cura por esses profissionais, e a inserção 
das comunidades do entorno. Surgia 
então o Programa Educação e Trabalho 

com objetivo de qualificar adolescentes 
e jovens adultos, com o desenvolvi-
mento de suas habilidades intelectuais, 
culturais, sociais e ambientais, especial-
mente daqueles que estão em vulnera-
bilidade socioeconômica e risco social.

“Sou um dos fundadores da Fun-
dação São Martinho (instituição que 
abriga meninos de rua) e há 20 anos 
tivemos a ideia de mandar os meninos 
para o Jardim Botânico. Num segundo 
momento buscamos ocupação. E no 
terceiro momento do programa inicia-
mos o trabalho junto às comunidades 
do entorno do parque. Hoje, nossos 
jovens jardineiros são contratados pelo 
Tribunal de Justiça e empresas, por 
exemplo. Alguns abriram seus próprios 
negócios”, conta o coordenador.

Como o programa cresceu ao lon-
go dos anos, hoje o Jardim Botânico 
não forma apenas jardineiros. De lá 
saem também agentes ambientais, vi-
veiristas, monitores socioambientais. 
Tudo com apoio de aulas reforço es-
colar, inglês e português instrumental, 
entre outros. Parte dos serviços oferta-
dos aos jovens, que precisam estar na 
escola, contam com a parceria de insti-
tuições públicas e privadas. 

CaPa

Bens e serviços com critérios ambien-
tais são apontados como um grande mer-
cado para as compras públicas. Só para se 
ter ideia do volume de negócios gerados 
na área, basta conferir dados do governo 
federal: entre janeiro e novembro de 2012 
o poder central gastou R$ 29,4 milhões na 
compra de bens e serviços com critérios 
ambientais – quantia equivalente a um sex-
to do orçamento do município de Paraty 
para 2013, por exemplo. Até agosto, o go-
verno federal já havia catalogado 750 itens 
sustentáveis, caso de produtos de limpeza, 
entre outros. Como se vê, o crescimento 
deste tipo de mercado é uma questão de 
tempo. Bom para o Rio, para o Brasil, para 
a Terra.

No caso do Rio de Janeiro, a legisla-
ção está sendo regulamentada para permitir 
a realização das licitações sustentáveis, ou 
seja, aquelas que vão adotar critérios so-
cioambientais, além de outras exigências. 
Para a secretária-executiva do Fórum de 
Desenvolvimento Estratégico do Estado 
do Rio de Janeiro – uma criação da Alerj –, 
Geiza Rocha, que participou da solenidade 
de criação do AR, as compras públicas são 
passo decisivo para uma vida mais susten-
tável. Segundo ela, de acordo Decreto es-
tadual 43.629 a sustentabilidade é avaliada 
de três formas: a publicidade das empresas 
em relação a produtos similares; os critérios 
de sustentabilidade na execução e na fisca-
lização dos contratos para atender questões 
ambientais, e a fixação de itens de julga-
mento, onde impactos ambientais contam 
como desempate em uma licitação. 

“Essa é a grande novidade da legislação 
e a boa notícia é que já está acontecendo”, 
ressaltou. Para a secretária-executiva, inicia-
tivas como a do Tribunal, que mobiliza seus 
servidores em torno da causa, são funda-
mentais. “A mudança só acontece quando a 
gente olha para dentro e vê o que consegue 
mudar no dia a dia. Não dá para viver como 
a gente vivia antes. Nós vivemos em um  pla-
neta com sete bilhões de habitantes. E isso 
vai crescer muito rápido. Há estudos apon-
tando que em 2050 serão nove bilhões de 
pessoas. É muita gente para pouco recurso. 
Precisamos tomar uma atitude já”, afirmou. 

Plantando o futuro

Compras para  um 
mundo melhor
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A riqueza escondida sob o lixo entrou na vida de Edson Frei-
tas Gomes (foto), 47 anos, quando ele amargava tempos difíceis, 
sem emprego. Hoje, 15 anos após ter recolhido suas primeiras 
garrafas PET sobre a lâmina d’água do rio Acari, o agora empre-
sário atesta que a reciclagem é um caminho de sobrevivência para 
indivíduos e o ambiente. 

 “Eu morava no morro Jorge Turco, na Zona Norte do Rio, e 
catava papelão e latinhas na ocasião para sustentar minha família. 
Aí comecei a recolher o PET para ver o que podia fazer com o 
material. Não sabia, mas estava mexendo com uma riqueza fantás-
tica”, atesta Edson, presidente da Associação de Recicladores de 
Embalagens PET (Abrepet) e criador da ONG Eccovida. 

 Após seis anos recolhendo PET, Edson abriu sua primeira 
empresa e tempos depois passou a preparar matéria-prima para 
a indústria a partir do material. E em 2010 começou a produção 
de telhas de PET. Dez anos antes, a Eccovida, com sede no bairro 

de Honório Gurgel, uniu catadores voluntários. Hoje, eles são ca-
dastrados e trabalham de forma ordenada e ajudando a preservar 
o meio ambiente.

 “O lixo que vai para reciclagem gera emprego e renda e 
quando segue para o lixão vira despesa e poluição”, destaca Ed-
son, que através da oferta de trabalho da ONG procura dar dig-
nidade aos catadores. Quando comecei a catar percebi a razão 
de o catador beber. É para ter coragem, pois a discriminação é 
muito forte. Tinha gente que nem documento possuia. Já fize-
mos, inclusive, 70 casamentos”, revela.

 Apesar do crescimento da indústria da reciclagem, o empre-
sário afirma que o setor tem capacidade para gerar mais riqueza. 
Esbarra, porém, nos impostos. “Hoje, a indústria da reciclagem sofre 
com a bitributação. A carga é injusta. Então, muitos acabam optan-
do por cortar madeira ao invés de reciclar papel. Na produção de 
uma telha de PET, por exemplo, o governo leva 53% com impostos”. 

Riqueza e trabalho a partir da reciclagem

Metais
Vidros

Plástico

Papel, papelão 
e tetrapak

2,9% 2,4%

13,5%

os resíduos sólidos urbanos coletados no Brasil em 2012

13,1%

51,4%

16,7%

56,5 milhões

Orgânicos

Outros

Total (toneladas)

Fonte: Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe)
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enContro de CorreGedores e ouvidores defende o aperfeiçoamento do 
serviço púBliCo para melhor atendimento aos direitos dos Cidadãos

ética e transparência

CoNtroLE

uas palavras estão na ordem 
do dia dos brasileiros: ética e 
transparência. Elas ecoaram 

com mais força pelos quatro cantos do 
Brasil a partir do segundo semestre, em 
manifestações populares que levaram os 
brasileiros de volta às ruas em busca de 
seus direitos e clareza na administração 
pública. O movimento espontâneo das 
massas refletiu nos governos e foi alvo 
de debates e palestras no XII Eccor – 
Encontro do Colégio dos Corregedores 
e Ouvidores dos Tribunais de Contas, 
realizado na sede do Tribunal de Contas 
do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) 
em agosto, e que teve como tema o papel 
estratégico das Corregedorias e Ouvido-
rias dos Tribunais de Contas no aperfei-
çoamento do Controle Externo e Social 
da Gestão Pública.

O presidente do TCE-RJ, Jonas Lo-
pes de Carvalho Junior, sempre atento às 
manifestações da sociedade, destacou, na 
solenidade de abertura do evento, a im-
portância da ética e da transparência no 
trato da coisa pública. Para ele, o tema 

As oficinas do XII Eccor reuniram 
dezenas de participantes. Servidores e 
conselheiros de Tribunais de Contas de 
todo o País participaram de atividades 
propostas pelas Ouvidorias e Correge-
dorias das Cortes de Contas. Entre as 
dinâmicas, a word café, originada nos 
Estados Unidos, fez sucesso. Dividi-
dos em grupos que se reorganizavam 
a cada ideia ou questão apresentada, os 
participantes discutiram, de maneira 
informal, a transparência na área das 

Ouvidorias e nas Corregedorias. Ao 
final, foram apresentadas propostas de 
interesse geral.

Para o presidente do Ccor, Cláu-
dio Couto Terrão, o encontro realizado 
no TCE-RJ foi bem sucedido e muito 
produtivo. “Até o fim de 2014 vamos ter 
como referencial de qualidade das Ou-
vidorias e Corregedorias as proposições 
surgidas a partir das oficinas”, informou. 
O XIII Eccor acontecerá em junho de 
2014, em Fortaleza (CE).

D Oficinas criam propostas de atuação
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Vinte e um anos se passaram até que o povo brasileiro voltasse 
às ruas para protestar. Se no fim do século passado decidiram mar-
char pela saída de um presidente democraticamente eleito, neste 
início de século XXI massas pacíficas ganharam o asfalto por mais 
justiça social, respeito por parte de governantes que elegem, trans-
parência, entre outras bandeiras, em um movimento espontâneo, 
espalhado pela internet, deixando políticos de fora.

O grito de alerta começou tímido, mas em extremos, como Na-
tal (RN) e Porto Alegre (RS), com uma questão que se alastraria 
pelo país: o aumento das passagens de ônibus e a precariedade dos 
transportes públicos. Foi uma questão de tempo para que manifes-
tações regionais ganhassem caráter nacional através do Movimento 

Passe Livre. Surgem confrontos entre pequenos grupos e a polícia. 
Em junho, ocorreram passeatas simultâneas em várias ci-

dades do Brasil. Governos retrocedem e os aumentos são cancela-
dos. A presidente Dilma Rousseff chama prefeitos e governadores 
para formar um pacto de ação e surgem ideias para convocação de 
Constituinte e realização de plebiscito.

Com a manutenção dos preços das passagens o Passe Livre 
sai de cena. Porém, o clima de protesto segue. Aparecem temas 
difusos, como saúde, educação, aposentadoria, Copa do Mundo, 
PEC 37, corrupção. Nas grandes capitais mobilizações seguem 
ocorrendo, apesar da ação de grupos violentos que se infiltram 
nos protestos pacíficos.

do encontro não poderia ser mais propí-
cio. “No momento em que a população 
reclama mais transparência nos gastos 
públicos, comportamento ético de gover-
nantes, respeito aos direitos do cidadão, 
outro não poderia ser o tema do encon-
tro. A acertada escolha demonstra que 
desejamos aprofundar a discussão sobre 
o papel dos Tribunais de Contas como 
garantidores da ética e da transparência”.

Já o conselheiro Aluisio Gama de 
Souza, vice-presidente e ouvidor do Tri-
bunal, elogiou a importância da série de 
encontros e a criação de Ouvidorias. “As 
Ouvidorias são importantes não apenas 
para dar transparência, mas principal-
mente para o aperfeiçoamento da qua-
lidade do serviço público”. Segundo o 
presidente do Colégio de Corregedores 
e Ouvidores dos Tribunais de Contas e 
corregedor do TCE-MG, Cláudio Cou-
to Terrão, restam poucos Tribunais de 
Contas no Brasil sem Ouvidorias.

O XII Eccor foi organizado pelo 
Colégio de Corregedores e Ouvidores 
dos Tribunais de Contas do País (Ccor), 
TCE-RJ, Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil (Atri-
con) e Instituto Rui Barbosa (IRB). 
O encontrou contou com as presen-
ças do procurador-geral do TCE-RJ, 
Sergio Cavalieri Filho; do conselheiro 
José Gomes Graciosa; do presidente 
do Tribunal de Contas do Município 
do Rio de Janeiro (TCMRJ), Thiers 
Montebello; e do vice-presidente do 
TCMMG, Sebastião Helvécio, entre 
outras autoridades.

As palestras do filósofo Renato Jani-
ne Ribeiro, professor de Ética e Filosofia 
Política da Universidade de São Paulo, 
e do sociólogo Caio Magri, gerente de 
políticas Públicas do Instituto Ethos de 
Empresas de Responsabilidade Social, 
serviram de base para debate mediado 
pelo jornalista Sidney Rezende.  

Caio Magri chamou atenção para a 
necessidade de estimular a participação 
popular nas Ouvidorias. “Precisamos 
refletir uma forma de as Ouvidorias es-
timularem, de forma efetiva, a participa-
ção popular”. Ele sugeriu caminhos que 
podem contribuir para a modernização 
da gestão pública, como o diálogo per-
manente com a sociedade civil organiza-
da e a utilização de indicadores e metas 
que ampliem a transparência e facilitem 
o controle social. Renato Janine Ribei-
ro, por sua vez, observou que a ideia de 
transparência transcende um princípio 
de honestidade no trato da coisa pública.

“A transparência é o meio para ações 
serem éticas ou não. Não é porque hoje se 
pode fazer uma gestão mais transparen-
te que vamos abrir mão da moralidade”, 
ponderou o filósofo. Para Janine Ribeiro, 
as ferramentas tecnológicas, como com-
putadores, e o uso da internet auxiliam o 
controle da administração pública.

de volta às ruas 21 anos depois 
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o pilar das obras
 realização de grandes eventos, 

como a Copa de 2014 e as Olim-
píadas de 2016, e a modernização 

da infraestrutura no território nacional cria-
ram no País, especialmente no Rio, cidade 
que sediará os Jogos e a final do Mundial de 
Futebol, vários canteiros de obras. A cons-
trução de estádios, hidrelétricas, moradias, 
túneis, avenidas, linhas de metrô, parques e 
equipamentos esportivos, por exemplo, além 
de representar melhorias às cidades, serve 
de alicerce para o debate sobre uma ques-
tão fundamental: a importância do Projeto 
Básico para as obras públicas. Afinal, obra 
bem planejada evita desperdício de recursos 
– com os termos aditivos – e de tempo.

A melhoria do documento que de-
talha as características do objeto de uma 
licitação vem merecendo atenção especial 
do TCE-RJ. Além de dedicar maior nú-
mero de servidores ao exame dos projetos, 
a Corte de Contas promoveu, em parceria 
com o Tribunal de Contas do Município 
do Rio de Janeiro (TCMRJ) e a Escola 
de Contas e Gestão (ECG), com a par-
ticipação do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Rio (CAU-RJ), seminário 
para discutir o tema, através do programa 
Tardes do Saber, realizado no início do se-
gundo semestre. O evento contou com a 
presença do presidente do Clube de Enge-
nharia, Francis Bogossian.

“O tema é oportuno pelo momento 
que estamos passando, com parte da Copa 

e os Jogos no Rio. Os dois eventos resul-
tam em projetos e obras, mas o Tribunal 
tem dado muita importância ao Projeto 
Básico”, disse o então secretário-geral de 
Controle Externo Gino Novis Cardozo. 
A preocupação dos técnicos do TCE-RJ é 
dividida com os analistas do TCMRJ: “Os 
projetos estão melhores, mais ainda exis-
tem muitos problemas. Quando pegamos 
projetos básicos e vemos a memória de 
cálculo, parece, em alguns casos, que esta-
mos à frente de um Frankenstein”, observa 
o secretário-geral de Controle Externo do 
TCMRJ, Marco Antonio Scovino.

O procurador Leonardo Fiad, da 
Procuradoria-geral do TCE, destaca que 
o Brasil está identificando mais a neces-
sidade de aperfeiçoamento dos projetos 
básicos, inclusive por conta das grandes 
obras em execução nesta segunda década 
do século XXI. Ressalta, porém, que ainda 
se gasta muito pouco tempo com plane-
jamento. “Por conta do mau planejamen-

to, as obras demoram, têm aditivos, saem 
mais caras”, afirma, lembrando o caso do 
Estádio Olímpico João Havelange, o En-
genhão, que não muito tempo após con-
cluído acabou interditado por falha da 
obra. “No Japão, o pessoal planeja um, dois 
anos, mas dificilmente a obra tem algum 
percalço”, exemplifica o procurador.

O conhecido ditado popular, repeti-
do de Norte a Sul, sobre o antagonismo 
entre a pressa e a perfeição se aplica ao 
planejamento de uma obra, como ponde-
ra o inspetor-geral do TCMRJ, Marcos 
Mayo Simões: “Apesar de haver toda uma 
preocupação de melhorar o planejamen-
to, ainda hoje no Brasil ocorrem deci-
sões impulsivas e muitas vezes se coloca 
um projeto importante na rua só com o 
projeto conceitual. É preciso aprofundar 
e planejar. No momento em que o Rio 
passa por tantas obras, e que uma inter-
fere na outra, é fundamental ter projetos 
básicos eficientes”.

avanço da infraestrutura 
do país e eventos no rio 
fortaleCem deBate soBre 
melhoria do proJeto BásiCo

ProJEto

A

Técnicos do TCE-RJ, do TCMRJ e do Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo (CAU-RJ) discutiram ações para o aprimoramento 

do Projeto Básico em seminário do Tardes do Saber
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artiGo

EM TEMPOS DE 
GLOBALIzAçÃO, 

AGIR ISOLADAMENTE 
É ANDAR NA 

CONTRAMÃO DO 
DESENVOLVIMENTO

aroLDo CEDraz DE oLivEira
viCE-prEsidEnTE do TCU

Apesar da repartição de competên-
cias dos órgãos de controle estabelecida 
em nossa Constituição, há um interesse 
único inarredável, independentemente de 
quem seja o fiscal competente. Qualquer 
que seja a esfera de governo, a população 
espera que o dinheiro que lhe é tomado a 
título de impostos, taxas ou contribuições 
seja aplicado do modo mais eficiente pos-
sível e, obviamente, sem desvios.

Considerado esse propósito conver-
gente, os órgãos de controle têm se em-
penhado em realizar esse anseio social em 
sua máxima abrangência. Para tanto, é ne-
cessário abandonar a visão individualizada 
de interesses e atentar para preceitos cons-
titucionais fundamentais, a exemplo do 
reconhecimento da origem do poder e da 
harmonia exigida, mesmo quando se tem 
competências ou poderes repartidos.

Em relação ao poder controlador, 
composto em todos os níveis da federação, 
há, sem dúvida, essa consciência. Prova 
disso são os diversos protocolos de coo-
peração já firmados entre os Tribunais de 
Contas da União, dos Estados e de Mu-
nicípios, além de outros que, em diversos 
níveis, incluem Ministério Público, Con-
troladorias, órgãos de arrecadação tributá-
ria e Comissões do Congresso Nacional, 
entre outros.

No caso específico do Tribunal de Con-
tas da União – TCU, há sempre o propósito 
de somar esforços e criar redes de controle 
com todos os reconhecidos entes de contro-

le nacional. Afinal, quanto mais cooperação, 
mais se gera sinergia em prol do controle, ou 
melhor, do interesse público.

Por reconhecer a importância da 
cooperação, o TCU firmou parceria com 
os Tribunais de Contas Estadual e Mu-
nicipal do Rio de Janeiro, com o fim de 
ampliar e intensificar a rede de contro-

le que atuará na fiscalização das ações 
relativas às Olimpíadas e Paralimpíadas 
de 2016, a serem realizadas na Cidade 
do Rio de Janeiro.

O patamar atual de relações entre 
essas Cortes de Contas e as perspectivas 
favoráveis são reflexos de um esforço de 
muitos anos. A assinatura de um termo 
de compromisso tem que ser uma ação de 
fato, não meramente protocolar. A séria 
intenção de adoção de medidas capazes de 
assegurar a consensualidade, objetividade, 
transparência e responsabilidade entre as 
partes tem que estar presente.

Deve haver a convicção de que é pos-
sível somar esforços e firmar compromisso 
de utilização da inteligência e meios de 
cada um dos partícipes para possibilitar 
maior alcance das ações preventivas, por 
meio do compartilhamento de informa-
ções as quais podem ser cruzadas, auxi-
liando a formação de juízo sobre as ativi-
dades gerais desenvolvidas.

No caso dos Jogos Olímpicos de 
2016, objeto do protocolo assinado, esses 
órgãos de controle somarão esforços, es-
pecialmente em face da significância na-
cional deste megaevento, seja do ponto de 
vista financeiro, social ou econômico.

O todo é maior que a soma das suas 
partes. Por isso, é digna de louvor a arti-
culação que está ocorrendo entre diver-
sos órgãos de fiscalização com um fim 
comum: o sucesso dos Jogos Olímpicos 
e da nação brasileira.

Aroldo Cedraz de Oliveira  
é vice-presidente do Tribunal de 
Contas da União (TCU)

O patamar atual de
relação entre essas 
Cortes de Contas 
e as perspectivas 

favoráveis são reflexo 
de um esforço de 

muitos anos

É digna de louvor 
a articulação que 

está ocorrendo entre 
diversos órgãos de 

fiscalização com um 
fim comum: o sucesso 
dos Jogos Olímpicos
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Mais estímulo à 
participação cidadãO terceiro trimestre de 2013 teve 

um gostinho especial para a Escola de 
Contas e Gestão. Além das atividades 
regulares, começamos a preparação da 
nossa equipe para replicar, em todo o 
Estado do Rio, um novo olhar sobre o 
serviço público. Como catalisador dessa 
mudança, promovemos o primeiro curso de 
Inclusão na Administração Pública. Nele, 
os professores debateram novos conceitos 
que serão usados na revisão do conteúdo 
programático das nossas aulas.  

Nosso objetivo é disseminar a ideia 
de inclusão em seu sentido mais amplo, 
atendendo aos interesses de todos os 
cidadãos, e não apenas de um grupo 
ou segmento social. Na prática, nos 
empenharemos em incentivar formuladores 
e executores de políticas públicas a escutar 
mais a sociedade, a promover mais 
audiências públicas, a levar em consideração 
a vontade e as necessidades do cidadão na 
hora de construir escolas e hospitais. 

Apesar da constante busca do 
aperfeiçoamento, nossa experiência 
mostra que a administração pública, por 
vezes, esquece de olhar para o cidadão 
em seu processo de aperfeiçoamento 
interno, de melhoria de métodos e 
processos de trabalho. É preciso repensar 
esse caminho e a Escola quer participar 
dessa evolução. Essa é uma perspectiva 
inovadora na história da ECG. E, com 
ela, continuaremos capacitando agentes 
públicos com o intuito de auxiliá-los 
na entrega das prestações de contas, na 
instrução adequada dos processos e na 
correta redação de contratos e editais. 

palavra
paula nazareth
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O cidadão como protagonista das 
políticas públicas. Esta é a proposta 
do curso Inclusão na Administração 
Pública, iniciado em setembro, para 
conscientizar servidores e professo-
res da Escola de Contas e Gestão 
(ECG) sobre a importância da par-
ticipação cidadã. 

As aulas são o primeiro passo de 
um projeto ambicioso que, a médio e 
longo prazos, sensibilizará servidores 
de 91 municípios fluminenses que, 
direta ou indiretamente, estejam en-
volvidos na formulação das políticas 
governamentais. “É preciso escutar 
mais o cidadão. Ele é a razão de ser da 
administração pública”, sublinha a di-
retora-geral da ECG, Paula Nazareth.

Segundo ela, o resultado desses 
debates servirá de base para a refor-
mulação, já em 2014, do conteúdo 
programático do Projeto TCE-Escola 

Itinerante, que percorre anualmente 
as cinco regiões do Estado do Rio 
de Janeiro para levar conhecimento 
sobre temas ligados à administração 
pública. “A ideia é estimular municí-
pios a realizar políticas públicas mais 
inclusivas”, explica a coordenadora 
do curso, Sandra Cordeiro de Mello, 
professora da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ). 

A assessora-chefe da Assessoria 
Pedagógica da ECG, Sandra Maciel 
de Almeida, destaca que o curso faz 
parte do Projeto Incluir, desenvolvi-
do a partir de uma experiência com 
um aluno portador de necessidades 
especiais, o que levou a escola a re-
pensar o próprio espaço e suas ações. 
A ECG é pioneira na área de admi-
nistração pública ao iniciar um tra-
balho voltado para promover e esti-
mular a inclusão cidadã.

Sandra de Mello: ideia é incentivar municípios a realizar políticas públicas mais inclusivas
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ESCOLA DE 
CONTAS E 
GESTÃO 
DO TCE-RJ

A ECG promoveu, em abril deste ano, um 
curso sobre gestão do Sistema Único de Saúde 
(SUS) para órgãos parceiros do TCE-RJ. A ação 
inédita capacitou representantes dos Tribunais 
de Contas da União (TCU), do Município do 
Rio de Janeiro (TCMRJ), da Auditoria-geral do 
Estado (AGE), do Ministério Público Estadual 
(MPE), da Controladoria-geral da União (CGU) 
e do TCE. Coordenadora do curso e subsecretária 
de Auditoria e Controle da Gestão e da Receita 
(SSR) do Tribunal, Geise de Figueiredo Porto fala 
sobre a experiência inovadora.  

Como surgiu a ideia de 
preparar um curso para 
outros órgãos de controle?

Neste caso específico, 
atendemos a uma demanda 
externa, tendo em vista a 
vasta experiência do TCE-
-RJ na área da saúde. Na 
Coordenadoria de Audi-
toria e Desenvolvimento 
(CAD), ligada à SSR, por 
exemplo, funciona um nú-
cleo especializado em siste-
mas e programas de saúde 
municipal e estadual. 

O que representa essa trans-
ferência de conhecimento 
para instituições parceiras? 

Além do reconheci-
mento do trabalho do TCE 
e a sinalização de que es-
tamos trilhando o cami-
nho certo, é uma excelente 
oportunidade para troca de 
informações. Em situações 
como essas, aprendem ins-
trutores e alunos.

Qual a importância desse 
curso? 

A disseminação do co-
nhecimento vai estruturar 
ainda mais o trabalho rea-
lizado por esses órgãos de 
controle, o que, consequen-
temente, se refletirá em be-
nefício para a sociedade.

bate-papo

Em benefício
da sociedade

Geise de figueiredo porto

593 servidores capacitados
Três das seis etapas do 

Projeto TCE-Escola Itine-
rante foram concluídas nes-
te terceiro trimestre. Juntas, 
elas capacitaram 593 servi-
dores municipais. Em uma 
delas, realizada em Campos 
dos Goytacazes, região Norte 
do estado, 231 alunos recebe-
ram certificados. Em outra, 
realizada em Itaguaí, no Sul 
Fluminense, 277 servidores 
ampliaram seu conhecimen-

to diante de um cardápio 
variado de cursos. Também 
foi promovida uma capaci-
tação em Saquarema, na re-
gião dos Lagos, onde foram 
oferecidas disciplinas como 
Contratos Administrativos e  
Controle Interno, além de 
uma palestra sobre Prestação 
de Contas e Responsabili-
dade Fiscal. No total, as três 
etapas beneficiaram servido-
res de 55 cidades do Rio.

Curso de Economicidade
No início de setembro, servidores de prefeituras e do governo 

fluminense receberam dicas de como elaborar editais, atos e contra-
tos administrativos a partir do conceito de economicidade. Curso 
específico trouxe aos gestores uma visão ampla de economicidade, 
tida muitas vezes como sinônimo de preço mínimo, conforme atesta 
o professor da ECG Mário Fernando Cardoso. “Essa é uma visão 
equivocada, mas a economicidade tem que ser observada em todos 
os procedimentos: desde a escolha do tipo mais adequado de lici-
tação até a contratação e aquisição de produtos e serviços”, ensina 
Cardoso. O conceito também abrange a administração correta dos 
bens e a economia de tempo e trabalho.

Orçamento Público
Para tirar dúvidas e orientar prefeituras quanto ao planeja-

mento e à execução orçamentária, a ECG realizou, em agosto, o 
curso de Orçamento Público para servidores de diferentes mu-
nicípios do Rio de Janeiro, na sede da escola, em Niterói. Minis-
tradas pelo professor Guilherme Pinto de Albuquerque, as aulas 
abordaram temas como gestão financeira, receita pública, despesa 
pública e regime excepcional de pagamento. Segundo o docente, o 
curso contribui para a redução de erros e para o aperfeiçoamento 
das prestações de contas apresentadas ao TCE-RJ, entre outros 
objetivos. Ao todo, os alunos assistiram a quatro dias de aulas e 
cumpriram a carga horária de 32 horas/aula.
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ExPaNsão

rguido na década de 70, o 
edifício situado no número 
50 da Praça da República, se 

transformou em um grande canteiro 
de obra. O prédio, que já abrigou uma 
universidade, passa, desde abril, por 
um grande retrofit de instalações para 
receber o plenário, gabinete da Pre-
sidência, gabinetes dos conselheiros, 
Procuradoria-geral, entre outros se-
tores do TCE-RJ. A nova unidade da 
Corte de Contas será interligada ao 
Edifício Conselheiro Sergio Franklin 
Quintella e, por sequência, ao Palácio 
Gama Filho, formando um complexo 
de edificações, cada uma, porém, com 
sua independência e vocação. 

Antes do início das obras, o imó-
vel, com 14 mil m² distribuídos por 17 
andares e um terraço que oferece vista 
de 360º do Centro do Rio, teve a ‘saú-
de’ avaliada. Afinal, a edificação tem 
mais de 40 anos e ficou fechada por 
um tempo. A boa notícia chegou logo: 
diagnóstico de especialistas mostrou 
que o prédio estava apto a sofrer as 
adaptações necessárias e, claro, mo-
dernização. E, melhor: toda a estrutu-
ra externa está sendo preservada – um 
ganho, com certeza, pois são poucos 
os edifícios da cidade do Rio de Janei-
ro a ostentar brise-soleil, uma espécie 
de quebra-sol, em sua fachada. 

O brise-soleil, aliás, incentivou o 
Corredor Cultural – consultado pe-

E

reforma prepara 
edifíCio da déCada 
de 70 para reCeBer 
novas instalações 
do tCe na praça da 
repúBliCa. prédio 
será interliGado 
aos demais

moderno e funcional
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A reforma está transformando 
o antigo prédio com instalações 
voltadas para o ensino em 
moderno conjunto de espaços 
para atender às necessidades do 
TCE-RJ. Dezenas de operários 
trabalham desde abril nos 17 
andares do edifício, que teve 
a sua estrutura e fachada com 
brise-soleil preservadas. O 
terraço oferece vista panorâmica 
do Centro do Rio. Após a 
reforma, a construção poderá 
abrigar cerca de 900 pessoas

los integrantes da comissão de fisca-
lização da obra de reforma – a pedir 
pela manutenção da fachada. Para se 
ter a ideia do destaque do brise-soleil 
no Centro do Rio, basta admirar o 
Palácio Gustavo Capanema, sede do 
Ministério da Educação e Cultura no 
Rio (MEC). O edifício, marco da ar-
quitetura moderna brasileira, foi um 
dos primeiros do mundo a fazer uso 
do elemento.  O misto de ornamento 
e proteção não é encontrado com faci-
lidade na região.

Fachada à parte, o novo endereço 
do TCE-RJ vem sendo reestruturado 
para conviver com o século XXI. Ou 
seja, a reforma da edificação é realiza-
da com critérios de sustentabilidade 
e acessibilidade. Toda água da chuva 
– e a gerada pelos equipamentos de 
refrigeração – será armazenada em 

uma cisterna e utilizada na lavagem de 
pisos e rega de jardins. As luminárias 
escolhidas são de baixo consumo de 
energia e alto rendimento luminoso. 
Já o mobiliário conta com certificação 
ABNT-Ambiental. 

As instalações elétricas e hidráu-
licas, as redes de telefonia e de dados 
são novas. Assim como os elevado-
res, cinco no total, com capacidade 
para 16 passageiros cada. Na área 
da segurança, o destaque vai para a 
pressurização da escada de incêndio, 
o que evita a entrada de fumaça. Os 
sistemas de dados e comunicação 
serão integrados aos já existentes, 
possibilitando economia. De acordo 
com a comissão de fiscalização da 
obra, as futuras instalações vão po-
der abrigar confortavelmente cerca 
de 900 pessoas. 

O termo retrofit indica 
reforma, com o sentido de 
customizar, adaptar e melhorar 
equipamentos, dar conforto 
e possibilidades de uso a um 
antigo edifício, prolongando 
sua vida útil dentro do 
contexto atual. Sua prática 
surgiu e foi desenvolvida na 
Europa, continente com muitas 
edificações antigas.  
Mas também encontrou terreno 
fértil nos EUA. Legislação 
com forte apelo de proteção ao 
patrimônio ajudou a disseminar 
o retrofit nesses países. No Rio, 
o conceito foi aplicado, por 
exemplo, em dois prédios bem 
conhecidos dos cariocas,  
o Amarelinho e Serrador,  
na Cinelândia.  

Retrofit
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Poucos brasileiros sabem. Mas a Constituição Federal de 1988 tem participação indireta do 
jurista Célio de Oliveira Borja. Foi o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF), que 
já esteve à frente do Ministério da Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), quem redigiu a 
mensagem enviada ao Congresso Nacional pelo presidente José Sarney, em 1985, que resultou 
na convocação da Assembleia Nacional Constituinte. Passados 25 anos da promulgação da 
Constituição, ele afirma que a Carta é jovem, avançada em relação à de outros países, e segue 
atual e com seu núcleo preservado, apesar do “excesso” de emendas. 

Carta ‘jovem e avançada’

Como o senhor avalia a Constituição 
Federal hoje, 25 anos depois de sua 
promulgação?

Um quarto de século é muito pouco 
tempo para uma Constituição. As constitui-
ções são feitas para durar. A americana, por 
exemplo, já tem 200 anos. A nossa, apenas 
25, e sucede as que vêm sendo editadas des-
de 1824. Mas não obstante, nesses 25 anos, a 
Constituição tem sido terrivelmente modifi-
cada. Já são quase 80 emendas à Carta.

Significa que não foi bem elaborada? 
Não. Significa que a Constituição, 

que tem virtudes extraordinárias, come-
teu um erro. Seus autores cometeram um 
erro. O do detalhe. Uma constituição é de 
princípios e não de detalhes. O detalhe faz 
com que ela envelheça rapidamente. Pois 
bem, estamos com 25 anos e chegando a 
80 emendas. Portanto, o que temos na ver-
dade que considerar é o que levou a essa 
necessidade de modificações sucessivas: 
foi o fato de se tratar de uma Constituição 
detalhista. Ela entra em matérias que a ri-
gor seriam ou da lei ou até do regulamen-
to. Eu diria até que 50% da Constituição 
não precisariam estar nela. 

A Carta está ultrapassada?
Não. É notável em muitos aspectos, 

em aspectos fundamentais. Não nesses 
‘acessórios’.

Por exemplo?
Temos hoje uma Constituição com 

uma declaração de direitos admirável, 
como poucas têm. Ela deu ao cidadão, 
não só os direitos, mas a garantia desses 
direitos. E essa garantia se multiplicou. 
Antigamente, para defender os direitos 
individuais, tínhamos apenas o habeas 
corpus, que vem do Império, e o mandado 
de segurança, que vem da República. Hoje, 
temos o habeas data, um instrumento im-
portantíssimo, e os instrumentos de con-
trole jurisdicional da Constituição. Temos 
as ações de inconstitucionalidade, consti-
tucionalidade, as ações que visam adequar 
a atividade do governo à Constituição. São 
passos gigantescos dados adiante. E deu, 
também, ao Ministério Público, uma li-
berdade que ele não tinha, uma autonomia 
que não existia.

É a Constituição cidadã, não?
É. Já se tem dito, e é verdade, que ela 

colocou a pessoa humana no seu centro. A 
pessoa humana é de fato, hoje, o dado mais 
importante da Constituição porque ela se 
move toda em razão das pessoas, não em 
razão do Estado ou de qualquer outra con-
sideração. Acredito, portanto, que ela não é 
ultrapassada. É uma Constituição que pede, 
sob muitos aspectos, que a libertem das 
coisas que não são constitucionais, aquelas 
coisas que são contingentes, que atendem a 
um determinado momento histórico, a um 
certo interesse transitório, mas não aos in-
teresses permanentes do País, do povo. 

Qual a maior diferença da atual Carta 

em relação à Carta de 1967/69?
A grande vantagem que se conquistou 

foi exatamente no sentido da democrati-
zação da vida do Estado. Da relação entre 
o Estado e os cidadãos. As constituições 
anteriores, mesmo as que foram editadas 
em períodos democráticos, não davam 
tantos instrumentos aos cidadãos para se 
opor às pretensões do Estado. Essa é a que 
dá. E mais: ela estabelece controle tais so-
bre o Estado que é perfeitamente possível 
você viver numa atmosfera de liberdade. 
Por exemplo, a lei pode ser desconstituída 
pelas ações de inconstitucionalidade. 

Dezenas de emendas não desfiguraram 
a Constituição? 

Não tocam na parte essencial, naquilo 
que é fundamental. O núcleo da Consti-
tuição é o melhor que se poderia ter.

Se o senhor tivesse que propor alguma 
emenda, que tema abordaria?

Uma só emenda, tirando da Consti-
tuição os, digamos, ‘acessórios’. E a ma-
téria eliminada, mas que é relevante, vira 
lei complementar. 

A Constituição, nesses 25 anos, vem sen-
do respeitada?

Eu acho que sim. Vamos fazer uma dis-
tinção. Ela é uma constituição política e uma 
constituição social. A política vem sendo 
respeitada, sem dúvida. Agora, o problema 
é que a parte social da Constituição não se 
alcança e não se realiza instantaneamente. 

CÉLio DE oLivEira borJa
JUristA

ENtrEvista
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Por exemplo, quando você diz que todos têm 
direito à saúde e à educação, pressupõe hos-
pitais, leitos, equipamento hospitalar, coisas 
que não acontecem da noite para o dia. Você 
precisa de uma mobilização e recursos admi-
nistrativos para chegar lá. Portanto, a parte 
social da Constituição não está sendo respei-
tada em muitos aspectos. 

 
Na saúde e na educação os passos são 
muito lentos?

Andou, mas não em proporção ao 
crescimento da população. Atender 200 
milhões de pessoas requer um esforço 
enorme da parte do poder público e ele 
tem feito isso de forma relativamente tí-
mida. A mobilização de recursos para dar 
um passo gigantesco adiante, isso não foi 
feito. O progresso, nesse particular, é pau-
latino. Não tivemos ainda a coragem cívica 
de fazer um esforço hercúleo para atender 
a todos. O saneamento básico é uma das 
coisas mais tristes que esse país tem. Ha-
bitação indigna de seres humanos ainda 
existe. Então, esses esforços têm que ser 
continuados, devem mobilizar de fato as 
energias do País. Mas isso não tem a ver 
com a Constituição.

Avançou em outros aspectos, não?
A previdência avançou extraordina-

riamente. O país hoje oferece aos seus ci-
dadãos, embora nem todos se prevaleçam 
disso, a garantia da velhice, da invalidez, 
da morte. As famílias têm isso.  Por menor 
que seja o estipêndio, já é uma coisa. 

Não seriam os políticos que estão dei-
xando de dar atenção ao lado social?

Acho que a maior responsabilidade é 
dos governos porque a iniciativa dos pro-
jetos que causam despesas é do governo. 
Qualquer governo. E isso, infelizmente, 
não conseguimos, em nenhum governo. 

A Carta deu a liberdade para criação de 
novos partidos. Deveria haver limite?

Não. Essa Constituição, como as que 
tivemos de 1934 em diante, estatizou a vida 
partidária. Os partidos são cartórios. Há 
países onde qualquer pessoa pode fundar 
partido. E tem mil partidos? Não. Eles se au-
tocontrolam. Aqui não, pelo menos 70% dos 
partidos que se constituíram como cartórios 
eleitorais não têm expressão política. Cons-
tituíram-se para negociar tempo de televi-
são. Sabe onde está o defeito? É no horário 
gratuito. Ou tira isso da Constituição ou o 
regime partidário continua a ser, com perdão 
da expressão, essa bagunça em que nós nos 
metemos. Quem desembolsa o dinheiro é o 
contribuinte, os partidos não desembolsam 
um tostão, para quê? Para nada. 

Então essa é uma boa emenda para a 
Constituição?

Eu acho que é.

O Brasil está tendo progresso moral?
Em certo sentido está. Quando ele 

proíbe e coíbe a tortura, quando assegura 
a plena liberdade dos cidadãos. Quando o 
País aboliu, já há tempos, as penas infaman-

tes. Quando garantiu aos presos o direito à 
defesa, tudo isso são progressos morais. 

Mas existem cidadãos descrentes com as 
Casas Parlamentares, por exemplo. 

Pela primeira vez uma Constituição 
fala em moralidade. Ela adota a morali-
dade como valor. A lei da Ficha Limpa, 
por exemplo, é fundada num dispositivo 
da Constituição que exige dos candidatos 
vida pregressa moralmente irrepreensível. 
Houve, sim, progresso moral. Nisso o País 
persistiu. As pessoas confundem o que é da 
natureza do homem com o que é a natureza 
das instituições. Não vamos virar santos. 

O que acha das manifestações no País?
Manifestações sempre ocorreram. Basta 

dar uma olhada na história do País. O que 
estranha é a violência. O que põe em risco 
o direito à livre manifestação é o uso da vio-
lência. E a violência está do lado dos mani-
festantes, eles é que são violentos. A polícia 
tem o dever de coibir. E isso não está sendo 
bem entendido também. Manifestação faz 
parte da natureza humana. Quando a gente 
não se conforma com alguma coisa, quando 
as coisas estão muito erradas e não vê solução 
na lei, tem que se manifestar politicamente. E 
a maioria dos casos em que há protestos tem 
solução na lei. Tem pessoas recorrendo à vio-
lência em nome de direitos que às vezes nem 
existem. Estão esquecendo a lição da história. 
É um caminho perigoso. A democracia não 
tolera a violência. Violência é incompatível 
com a democracia do Estado de Direito.

a violência é 
incompatível com 
a democracia do 
estado de direito”

“
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aDmiNistração

ual a sensação de passear em 
um parque público abando-
nado, com equipamentos e 

brinquedos quebrados? Ou entrar em 
um hospital público onde achar uma 
maca é como ganhar na loteria? De-
sagradável, certamente, para a maioria 
das pessoas. Afinal, ninguém deseja ver 
o patrimônio público, pago com im-
postos, ser destruído, mal conservado 
ou desconhecido. E é justamente para 
evitar situações extremas, como as ci-
tadas acima, que há mais de 10 anos a 
Escola de Contas e Gestão ministra o 
curso de Gestão de Bens Patrimoniais, 
um sucesso de público.

“Além de passar técnicas de inven-
tário, de gestão e leis, a principal preo-
cupação do curso é passar aos servidores 
inscritos a importância do respeito à so-
ciedade, de onde vêm os recursos para 
a aquisição desse patrimônio”, explica o 
professor Otavio Mariano Martins de 
Souza. Servidor de carreira do TCE-
-RJ, onde exerce a função de pregoeiro 
na área de contratos e licitações, Otavio 
está à frente do curso desde sua criação, 
em 1999. Por anos, teve em sua compa-
nhia Jessé Gomes Dias, também servi-
dor do Tribunal.

 Em municípios maiores, como o 
Rio de Janeiro, a capital do estado, o 

patrimônio é grande e, por isso mes-
mo, a gestão dos bens se torna funda-
mental. Para se ter uma ideia da im-
portância da área, Otavio lembra que a 
prefeitura chegou a contratar uma em-
presa particular ao descobrir que tinha 
mais de quatro mil imóveis sem RGI 
(Registro Geral de Imóveis), como es-
colas, por exemplo. 

Um caso inusitado é o que ocorreu 
com o Maracanã, palco da final da Copa 
do Mundo de 2014. “Quando foram fa-

zer a legalização das obras viram que o 
estádio não estava registrado em nome 
do Rio de Janeiro”, conta Otavio. “Os 
bens públicos são, muitas vezes, relega-
dos a segundo plano, mas são fruto do 
trabalho da sociedade, são patrimônio 
da sociedade”, completa.

Diante da procura por vagas, o cur-
so de Gestão de Bens Patrimoniais da 
ECG vai fechar o ano com cinco edições 
e um total de 300 alunos. Em 2014 no-
vas turmas serão abertas.

Q

Curso de Gestão dos 
Bens púBliCos
é suCesso na eCG

Atenção ao
patrimônio

O professor Otavio Mariano ministra aulas desde 1999 e destaca que cuidar
do patrimônio público é um ato de respeito à sociedade que paga impostos
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resce a cada apresentação o número de fãs 
dos shows que o Momento Cultural do 
Tribunal de Contas do Estado proporciona 

ao público gratuitamente. Oferecido em quartas-feiras, 
pontualmente às 12h30, o ‘banquete’ musical conquis-
ta representantes de diferentes gerações com ritmos e 
atrações variadas.  Uma das características do projeto é 
dar oportunidade ao carioca de conhecer artistas com 
trabalhos de qualidade e anos de carreira, mas nem 
sempre divulgados na grande mídia.

“Acreditamos que dar oportunidade, por meio do 
espaço do qual dispomos, para mostrar a arte de quem 
vive dela é dar alternativa de desenvolvimento profissio-
nal”, afirma Monica Chateaubriand, curadora do Mo-
mento Cultural. “A seleção procura ser de acordo com 
o perfil do público que busca se distrair no horário do 
almoço, incluindo funcionários ativos e aposentados e o 
público externo. Contudo, procuramos selecionar com 
cuidado a qualidade dos espetáculos apresentados no 
Momento Cultural. Temos o compromisso de produzir 
arte e cultura de forma a agregar valores culturais que 
possam beneficiar o cidadão carioca”, completa.

Neste ano, já passaram pelo palco do auditório 
Humberto Braga o grupo vocal BR6, a sambista Ta-
nia Malheiros e a cantora e harpista Cristina Braga, 
entre outras atrações. “Temos o nosso público cati-
vo. O público prestigia. À medida que as pessoas vão 
chegando e gostando do que estão vendo, trazem ou-
tras e essa divulgação boca a boca é muito importan-
te”, reconhece a curadora.

O BR6, com 13 anos de estrada, levantou o pú-
blico em 22 de maio com a mistura de estilos e rit-
mos interpretados à capela.  Já o espetáculo ‘Tania 
Malheiros canta Xangô e mestres da Mangueira’, re-
alizado no final de julho, levou dose extra de emoção 
à plateia com a presença de duas damas do samba: 
Sônia Ferreira, viúva de Xangô, e Vó Maria, viúva de 
Donga, autor do primeiro samba gravado no Brasil, 
‘Pelo telefone’, em 1916. “É o primeiro show em ho-
menagem aos 90 anos do Xangô”, festejou, na oca-
sião, Sonia Ferreira.

Primeira harpista da Orquestra Sinfônica do 
Theatro Municipal do Rio de Janeiro, a também 
cantora Cristina Braga mostrou seu talento em 28 
de agosto. Com 16 discos gravados, alguns distri-
buídos na Europa, Japão, Taiwan e Estados Unidos, 
a artista apresentou o repertório do DVD ‘Samba, 
jazz and love’.

C

‘Banquete’ 
musical

shows Gratuitos atraem  
púBliCo de todas as idades 
e divulGam artistas 

momENto CuLturaL

Com 13 anos de carreira, 
o grupo BR6 encantou 

a plateia com a mistura 
de ritmos e estilos 

variados. A apresentação 
de Tania Malheiros 

teve o reforço de ‘coral ’ 
espontâneo de dezenas 

de vozes do auditório em 
homenagem a Xangô  

e outros bambas  
da Mangueira

A harpista Cristina 
Braga, da Orquestra 
Sinfônica do Theatro 
Municipal, mostrou 
talento também no canto

Atenção ao
patrimônio
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Por DENtro Do tCE

suE
sUBseCretAriA De Controle estADUAl 

Fiscalização sobre  
os poderes estaduais

ntegrada à estrutura da Secre-
taria-geral de Controle Exter-
no, a Subsecretaria de Controle 

Estadual (SUE) tem como principal atri-
buição a fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial 
dos órgãos da administração direta e indire-
ta dos poderes públicos estaduais, incluindo 
as suas fundações, as instituídas ou manti-
das com seus recursos.

Para exercer suas funções, a sub-
secretaria conta com 118 servidores 
especializados em diversas áreas de 
conhecimento. Eles trabalham nas 
seis coordenadorias com atribuições 
complementares que integram a SUE: 
quatro coordenadorias de Controle Es-
tadual (CCEs), mais a Coordenadoria 

Estadual de Contas (CCT) e a Coorde-
nadoria Estadual de Auditoria Gover-
namental (CEG).

O objetivo da atual divisão é colocar 
em prática um novo modelo organiza-
cional em busca dos benefícios da espe-
cialização, com a criação de coordenado-
rias com funções específicas no exame e 
instrução de processos relativos a contas, 
atos, contratos e afins, bem como audito-
rias governamentais nos órgãos e entida-
des estaduais.

A especialização promovida pelo 
novo modelo organizacional vai ao en-
contro do objetivo do TCE-RJ, de apri-
moramento dos trabalhos de fiscalização, 
sempre na busca da qualidade da instru-
ção e da revisão processual. Nesse sentido, 

seus servidores participam continuamente 
de atividades internas e externas de capa-
citação, empreendidas por intermédio de 
cursos e oficinas promovidos pela Escola 
de Contas e Gestão.

Localizada no 3º andar do edifício-
-sede, suas instalações foram remodela-
das em 2012. O novo conceito de layout 
adotado possibilita maior integração en-
tre as coordenadorias, ampliando a comu-
nicação interna.

Para profissionais do setor, a atua-
ção ética e transparente é fundamental 
para o alcance da missão do TCE-RJ 
na realização do controle externo, com 
a valorização do aperfeiçoamento da 
gestão pública, em prol do desenvolvi-
mento do Estado do Rio de Janeiro.

As novas instalações permitiram maior integração entre as coordenadorias da subsecretaria
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Imponente, o Quartel Central do Corpo de 
Bombeiros, na Praça da República, teve 
sua construção iniciada em 1898, a partir 
de projeto do engenheiro militar Francisco 
Marcelino de Souza Aguiar, que um ano antes 
assumiu o comando da corporação e tempos 
depois foi prefeito da cidade, então capital 
da República. Erguido no mesmo local onde 
funcionou, desde 1856, o Corpo Provisório 
de Bombeiros da Corte, o prédio, em estilo 
eclético, conta com elementos de arquitetura 
militar e abriga um museu.
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Assistência Social
TEMA DE MAIOR SIGNIFICÂNCIA

2013

auditores 
estão percorrendo 

91 municípios  
para identificar 

problemas 
na área e 

determinar 
correções aos 

gestores


