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Em procEsso contínuo dE modErnização, tribunal dE contas do Estado do rio dE JanEiro amplia suas 
instalaçõEs E dá salto dE qualidadE com invEstimEntos Em difErEntEs árEas. para o prEsidEntE Jonas 
lopEs dE carvalho Junior, a cortE dE contas conquistou o rEconhEcimEnto da sociEdadE 
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Informativo do Tribunal 
de Contas do Estado do 
Rio de Janeiro

Outubro Rosa e 
Novembro Azul

Seminário em Brasília
PreveNção do câNcer GoverNaNça

Em iniciativa inédita, o Tribunal 
de Contas aderiu às campanhas de 
conscientização de mulheres e homens 
sobre a importância da prevenção 
do câncer de mama e de próstata, 
participando dos movimentos Outubro 
Rosa e Novembro Azul, disseminados no 
mundo inteiro. A mobilização incluiu a 
confecção de cartilhas com informações 
sobre cuidados para evitar a doença 
e palestras para elas, e para eles, do 
coordenador-geral da Coordenadoria 
de Serviços Médico-Assistenciais (CMA), 
o médico Rogério Aranha. Ele alertou 
as servidoras e os servidores sobre a 
importância dos sinais que podem indicar 
o início da doença e da busca pela ajuda 
dos especialistas. 

O presidente do TCE-RJ, Jonas 
Lopes de Carvalho Junior, entregou ao 
governador reeleito do Rio, Luiz Fernando 
Pezão, uma radiografia da gestão 
pública feita pelo Controle Externo do 
Tribunal nas áreas de saúde, educação, 
segurança pública, previdência social e 
infraestrutura.  A entrega foi realizada no 
seminário ‘Pacto Pela Boa Governança: 
Um Retrato do Brasil’, promovido pelo 
Tribunal de Contas da União (TCU), 
no dia 17 de novembro de 2014, no 
Museu Nacional de Brasília. Os demais 
governadores presentes ao evento 
receberam documentos semelhantes dos 
Tribunais de Contas de seus estados.  
O TCU entregou relatório de mesmo perfil 
ao presidente da República em exercício, 
Michel Temer. 

Realidade e perspectivas socioeconômicas do estado
tardes do saber

Sempre atento aos temas relevantes 
para os contribuintes fluminenses e ao 
futuro do Rio de Janeiro, o Tribunal de 
Contas do Estado promoveu, no dia 5 
de novembro de 2014, debate sobre o 
panorama socioeconômico do estado, 
através do projeto ‘Tardes do Saber’, da 
Escola de Contas e Gestão (ECG).

O painel, que contou com 
a participação dos professores 
Valéria Pero e Carlos Brandão, da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ); do professor José Luís Vianna 
da Cruz, da Universidade Federal 
Fluminense (UFF), além de Eduardo 
Pinheiro, servidor da Secretaria-Geral 
de Planejamento do TCE-RJ; abordou 
a desigualdade de renda e o mercado 

de trabalho no estado, a importância 
do planejamento regional e a inserção 
do Rio de Janeiro no contexto 
nacional. Também foram avaliados os 
impactos regionais da indústria do 
petróleo e a falta de planejamento na 
área da cultura.

Durante o encontro, Eduardo 
Pinheiro destacou a importância dos 
‘Estudos Socioeconômicos dos Municípios 
do Rio de Janeiro’, a coletânea de dados 
sobre os 91 municípios do estado que 
o TCE-RJ reúne anualmente, através 
de informações retiradas de diferentes 
fontes, como o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). 
Os Estudos Socioeconômicos estão 
disponíveis em www.tce.rj.gov.br.
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editorial

Respeitabilidade 
resgatada

JoNas loPes de carvalho JuNior
PReSideNte dO tCe-RJ

Ao final de dois mandatos à frente da Presidência do TCE-RJ 
– momento de fazer um balanço e uma reflexão sobre o trabalho 
realizado – não posso deixar de externar mais que um sentimento 
do dever cumprido. Permito-me sentir uma grande satisfação e até – 
por que não? – uma ponta de orgulho pelo muito que conquistamos 
nesses quatro anos.

De tudo que fizemos, o saldo mais significativo foi, sem 
dúvida, o resgate da respeitabilidade do Tribunal de Contas do 
Estado do Rio de Janeiro, alcançada com o apoio inestimável dos 
conselheiros e o trabalho incansável do nosso qualificado quadro de 
servidores, que são o maior patrimônio do TCE-RJ e a mola mestra 
para o funcionamento desta Corte de Contas.

Após um período difícil, o Tribunal hoje mantém uma relação 
institucional de parceria com os Poderes Executivo, Legislativo 
e Judiciário e com o Ministério Público. Ao mesmo tempo, nos 
aproximamos da sociedade, a quem o Poder Público tem o dever de 
prestar contas com a mais absoluta transparência. Para isso, abrimos 
novos canais de comunicação e intensificamos os já existentes.

Criamos a Ouvidoria, que, além de receber diariamente 
críticas e sugestões da população, atende prontamente às 
solicitações feitas com base na Lei de Acesso à Informação. Aliás, 
antes mesmo de a lei entrar em vigor, já havíamos incorporado a 
prática de disponibilizar no site o nosso orçamento e a forma como 
utilizamos os recursos públicos. 

Modernizamos o portal, tornando mais fácil o acesso para 
todos, e o transformamos numa fonte permanente de consultas 
dos jornalistas que realizam a cobertura da administração pública e 
são informados do rigoroso controle externo que exercemos sobre 
o emprego dos recursos públicos destinados ao estado e aos 91 
municípios por nós fiscalizados.

Ainda com relação à nossa aproximação com a sociedade, 
inauguramos no térreo do Edifício Rui Barbosa, que passou a 
abrigar a sede do Tribunal, a Biblioteca Sergio Cavalieri Filho, 

aberta ao público, com o seu rico e raro acervo sobre a evolução 
das contas públicas do Estado do Rio de Janeiro. O espaço oferece 
acesso aos portadores de deficiências físicas e está dotado de 
softwares especiais para os que têm limitações visuais e auditivas.

O estreitamento dos laços do Tribunal com a cidadania 
culminou na realização de um sonho que há muito esta Presidência 
vinha acalentando: a publicação de uma revista em quadrinhos 
para explicar aos jovens estudantes o papel do TCE-RJ no controle 
do dinheiro arrecadado com os impostos pagos pelos cidadãos. 
Firmamos uma parceria com a Secretaria de Estado de Educação e 
lançamos o projeto “Contando com o TCE”.

Cinco mil alunos de 10 escolas públicas da Baixada Fluminense 
tornaram-se agentes disseminadores da importante missão desta 
Corte de Contas. Através da cartilha “Contando com o TCE”, a eles 
distribuída pelos professores que foram capacitados para estender a 
ação educativa às famílias dos alunos e às comunidades, os jovens 
conheceram o Tribunal e receberam lições de cidadania, dentre as 
quais a de que o cidadão é o nosso maior fiscal.

Nos últimos quatro anos, também intensificamos 
as ações da nossa Escola de Contas e Gestão (ECG), que 
vem cumprindo com êxito a missão de investir, em caráter 
permanente, na capacitação e valorização do corpo técnico do 
Tribunal, assim como na qualificação dos agentes públicos dos 
órgãos jurisdicionados.

A lista de feitos por nós alcançados é extensa e implica, 
ainda, dentre muitas, as ações do Comitê Gestor Socioambiental, 
as auditorias governamentais dedicadas aos Temas de Maior 
Significância (TMS) e a realização de concurso público, em 2012, 
após 14 anos sem seleção de novos servidores.

O resultado de todas essas ações pode ser sentido aos poucos, 
ao longo dos últimos anos. Tivemos a recompensa de ver o Tribunal 
de Contas do Estado do Rio de Janeiro ocupar novamente o lugar 
de respeitável guardião das contas públicas.
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uas mãos, um smarthphone, uma 
dúzia de desenhos recortados e 
um par de vozes. A união des-

ses recursos simples com o aprendizado 
da cartilha ‘Contando com o TCE-RJ’ e 
a criatividade da estudante Thamires de 
Souza resultou numa das mensagens, sob a 
forma de vídeo, mais comunicativas já rea-
lizadas sobre as atividades e a importância 
do Tribunal de Contas do Estado do Rio 
de Janeiro. A criação da aluna do Ensino 
Médio do Colégio Estadual Comendador 
Soares, em Nova Iguaçu, premiada com a 
1ª colocação em concurso que envolveu 
cinco mil jovens, contempla e incentiva o 
trabalho que a Corte de Contas vem de-
senvolvendo nos últimos quatro anos por 
maior diálogo e parceria com a sociedade.  
Ao ‘Contando com o TCE-RJ’ se juntam 
a Ouvidoria, portal, publicações diversas, 
seminários, entre outras iniciativas pela 
comunicação com os cidadãos. 

A premiação da jovem Thamires e de 
mais outros dois trabalhos marcou, em 20 de 
outubro de 2014, a contagiante solenidade de 
encerramento da experiência-piloto do pro-
jeto ‘Contando com o TCE-RJ’, realizada no 
Tribunal. A fase envolveu 10 escolas da rede 
estadual de ensino situadas nos municípios de 
Nova Iguaçu, Queimados e Japeri, na Baixada 
Fluminense.  Entusiasmados com a linguagem 
fácil e acessível da cartilha – desenvolvida sob 
a forma de quadrinhos pela Coordenadoria de 
Comunicação Social, Imprensa e Editoração 
(CCS) –, os cinco mil alunos que participaram 
do módulo produziram 174 trabalhos, numa 
demonstração do envolvimento deles e de suas 
escolas. Os professores orientadores dos traba-
lhos vencedores também foram premiados.

O presidente do TCE-RJ, Jonas Lopes 
de Carvalho Junior, não escondeu a emoção 
ao ver que os jovens entenderam e apreende-
ram a mensagem do Tribunal, sendo capazes 
de reproduzi-la entre amigos, parentes e co-

munidades onde vivem – um dos objetivos 
do projeto. Para Jonas Lopes, a solenidade 
de encerramento foi uma lição de cidadania 
protagonizada pelos estudantes. Os trabalhos 
finalistas do concurso – peça teatral, raps, ví-
deo, maquetes, entre outros – que marcou a 
conclusão da fase experimental não deixaram 
dúvidas sobre o sucesso da iniciativa.

“O dia de hoje é inesquecível sob todos 
os aspectos. Luto por este projeto desde que 
assumi a Presidência do Tribunal. Conse-
guimos colocá-lo em prática, e o que vimos 
é impressionante. O projeto transforma as 
pessoas, os alunos aprenderam brincando. 
Vimos aqui uma lição de cidadania, de de-
mocracia participativa. Esses jovens agora 
vão reproduzir o que assimilaram. Sabem 
que podem e devem fiscalizar o dinheiro pú-
blico, podem ajudar o TCE-RJ a fiscalizar”, 
destacou o conselheiro. 

À frente da plateia lotada de alunos, 
professores, diretores de escola, agentes de 

comuNicação

D

EstudantEs dE Escolas públicas promovEm fEsta dE cidadania no 
tribunal com a aprEsEntação dE pEça dE tEatro, músicas, vídEo E 
maquEtEs a partir da mEnsagEm do proJEto ‘contando com o tcE-rJ’

diálogo com a sociedade
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leitura, autoridades e servidores do Tribunal, 
o presidente anunciou a expansão do pro-
jeto para mais escolas da rede estadual em 
2015. “Nossa meta é chegar a todo o estado. 
A democracia só existe se for participativa”, 
disse ele, que vibrou ao ver alunos cantando, 
em ritmo de rap e de improviso, o refrão “Sai 
do chão, sai do chão, o TCE é maneirão”, no 
saguão do auditório. 

Para a coordenadora-geral de Co-
municação Social, Imprensa e Editoração, 
Fernanda Pedrosa, a utilização de uma lin-
guagem acessível para explicar aos jovens o 
trabalho da Corte de Contas foi fundamen-
tal  ao projeto. “Buscamos uma linguagem 
jovem e o resultado foi maravilhoso. Fiquei 
impressionada como nossa mensagem foi 
entendida”. Opinião compartilhada pela 
diretora de Articulação Curricular da Secre-
taria de Educação, Adriana Lessa. “Houve 
uma reflexão mais profunda dos alunos so-
bre o papel do TCE”, atestou.

diálogo com a sociedade
Veja o vídeo vencedor do concurso
http://bit.ly/TCEvideopremiado

Ou aponte o leitor de QR 
Code de seu celular

Thamires de Souza 
tinha uma ideia na cabeça, um 
smartphone na mão e a “força” 
do namorado. E foi com isso que 
a aluna de 18 anos do Colégio 
Estadual Comendador Soares, em 
Nova Iguaçu, filha de um padeiro e 
de uma faxineira, realizou um vídeo 
criativo, informativo e comunicativo.  
Sua pequena história sobre a 
importância do TCE-RJ, montada 
com desenhos, mãos e locução em  
off, lhe garantiu o primeiro lugar  
e um tablet.

Thiago de Souza e Silva 
utilizou o talento para a arte e o 
conhecimento armazenado sobre 
geografia para produzir, em papel, 
maquetes de duas diferentes áreas 
urbanas. Uma, com ruas bem cuidadas 
e serviços públicos organizados e 
fiscalizados. Outra, sem qualquer 
ordem ou investimento. Com a 
comparação, o jovem de 17 anos, filho 
de um pedreiro e de uma dona de 
casa e aluno do Ciep Hilda Silveira 
Rodrigues, de Nova Iguaçu, conquistou 
a segunda colocação e um tablet. 

Alunos do 1º ano do 
Ensino Médio do Colégio Estadual 
São Cristóvão escreveram a 72 mãos e 
ensaiaram por quase três meses a peça 
‘Vivendo e aprendendo com o TCE-
RJ’. Eles levantaram a plateia com 
diálogos e ações criadas para mostrar  
a importância da preservação da 
escola, do dinheiro público e do voto. 
Sob a direção do professor Carlos 
Lycurgo, o grupo levou a terceira 
colocação no concurso da experiência-
piloto do projeto e ganhou duas 
câmeras fotográficas.
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A Síntese: Revista da 

Escola de Contas e 

Gestão do Tribunal de 

Contas do Estado do 

Rio de Janeiro tem o 

objetivo de incentivar 

e disseminar trabalhos 

técnico-científi cos – 

artigos, resenhas e 

estudos de casos – em 

administração pública, 

controle externo, 

tribunais de contas e 

áreas afi ns. 
Para submeter um 

trabalho à apreciação, 

basta formatá-lo de 

acordo com as normas 

da revista disponíveis em 

http://www.ecg.tce.rj.gov.

br/EstudosPesquisas/

CPComoPublicar.aspx – 

e enviá-lo ao endereço 

pesquisas_ecg@tce.rj.gov.

br, indicando nome 

completo do(s) autor(es), 

titulação, vinculação 

institucional, telefone, 

fax e e-mail, além da 

área em que se insere.
Vale ressaltar que os 

trabalhos enviados serão 

avaliados pelo conselho 

editorial da ECG, que 

se reserva o direito de 

publicá-los ou não. 

MISSÃOPromover ensino e 

pesquisa na área de 

gestão pública, voltados 

para o desenvolvimento 

e a difusão de 
conhecimento, de modelos 

e de metodologias 

comprometidas com a 

inovação, a transparência, 

a responsabilização 

e a melhoria do 
desempenho e do 

controle governamental, 

em consonância com as 

expectativas e necessidades 

da sociedade.

VISÃOSer escola-referência na área 

da administração pública 

e do controle da gestão 

governamental, reconhecida 

por sua autonomia e 

capacidade técnica.

A sétima edição da REVISTA 
DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO traz como matéria 
de abertura o Controle das 
Políticas Públicas, assinada 
pelo professor Dalmo Dallari, que trata a questão 

de maneira atualíssima. O 
segundo artigo, assinado pelo 
professor Eros Roberto Grau, 
aborda a Música e o Direito, 
fazendo um paralelo entre os 
dois temas. 

Em seguida, o procurador 
Gustavo Binenbojm discorre 
sobre as parcerias público-
privadas e a vinculação de receitas dos fundos de 

participação como garantia 
das obrigações do poder público. Ele registra que o 

êxito destas parcerias está 
atrelado à capacidade do poder 
concedente em torná-las uma 
alternativa rentável, vantajosa 
e, principalmente, segura de 
investimento para os particulares. Fechando a nossa doutrina, 

o professor Toshio Mukai 
destaca que associações 
ou sociedades sem fi ns 
lucrativos, partícipes de 
convênios com órgãos ou 
entidades públicas e estatais, 
não podem estar sujeitas à 
Lei 8.666/93 e aos princípios 
da Administração Pública. 
Os votos prolatados pelos 
conselheiros deste Tribunal 
por meio de seus detalhados 
e profi cientes relatórios 
fi nalizam nossa revista.

O crescimento das atividades 
do Tribunal e a busca permanente de aproximação 

da Corte de Contas com 
a sociedade impulsionam 
projetos como o da REVISTA 
DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Outro projeto que acabamos 

de inaugurar é a Biblioteca 
Sergio Cavalieri Filho, situada 
no andar térreo da nova sede 
do TCE-RJ. Projetada para ser 
um espaço contemporâneo 
de convivência, pesquisa 
e informação, a biblioteca 
‒ aberta ao público ‒ ocupa área de 700 metros 

quadrados no andar térreo 
do Edifício Rui Barbosa. Oferece salas de reunião 

para estudos em grupo, 
internet com sistema wi-
fi, notebooks, terminal de 
autoatendimento ‒ inclusive 
para deficientes ‒, mesas de 
estudo, armários para guarda 
de objetos dos usuários e 
salão multiuso com sofás e 
instalações para serviço 
de cafeteria.

Esses e outros projetos 
que ainda virão têm como 
objetivo primordial dar mais 
funcionalidade e efi cácia ao 
TCE-RJ, de forma impessoal, 
padronizada e sem ostentação.

RE
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Em fevereiro de 2014, o 
TCE-RJ lançou sua Ouvidoria, 
um importante instrumento de 
comunicação direta com a sociedade. 
Por meio dela, os contribuintes do 
Rio de Janeiro podem comunicar 
irregularidades, apresentar pedido 
de informação, sugestões, críticas 
e elogios a respeito dos serviços 
prestados pelo TCE, de atos 
administrativos e dos praticados por 
órgãos e entidades sob sua jurisdição. 
O atendimento é feito por email, 
telefone, formulário eletrônico, 
correspondência ou de forma 
presencial. O órgão é conduzido pelo 
conselheiro Aluisio Gama de Souza. 

O diálogo com a imprensa 
é parte da rotina do TCE-RJ. O 
trabalho de comunicação junto 
aos veículos e jornalistas vai além 
do atendimento às demandas ou 
do envio de matérias, criando 
caminhos que facilitam o 
entendimento das ações da Casa de Contas para que elas sejam passadas com 
clareza e transparência à sociedade. Uma iniciativa importante nessa direção foi 
a realização, em março de 2014, do Encontro TCE/Imprensa, com a proposta 
de apresentar as atividades desenvolvidas pelo controle externo de forma 
simples e clara, com explicações constitucionais e de termos técnicos utilizados 
no dia a dia do Tribunal.  Organizado pela Coordenadoria de Comunicação 
Social, Imprensa e Editoração (CCS), o encontro, com palestras do presidente 
Jonas Lopes e de servidores especializados em diferentes temas, teve a 
participação de mais de 30 jornalistas durante dois dias. “Esta iniciativa faz 
parte do movimento do Tribunal de Contas de abertura e comunicação com a 
sociedade em geral”, destacou a coordenadora-geral de Comunicação Social, 
jornalista Fernanda Pedrosa, na abertura do seminário.

Da análise das contas do governador do Rio de Janeiro ao resultado 
das auditorias que buscam apontar problemas para melhorar a vida dos 
cidadãos, como a realizada na área dos transportes. Semanalmente, o 
Tribunal de Contas leva à casa dos contribuintes informações sobre o 
trabalho que realiza em diferentes áreas, através do programa TCE-RJ 
Notícia, na TV Alerj (canal 12 da NET). Divido em dois blocos e com 
duração aproximada de 30 minutos, o programa vai ao ar às sextas-feiras, 
às 22h, e tem reprises aos sábados, 12h, e aos domingos às 21h.

Publicada semestralmente, 
a Síntese, revista da Escola de 
Contas e Gestão do TCE, é 
voltada para a disseminação e o 
incentivo a produção de estudos, 
análises e pesquisas técnicas e 
científicas relacionadas com o 
tema da Administração Pública. 
Também com edições semestrais, 
a Revista do Tribunal de Contas 
do Estado do Rio de Janeiro, traz 
artigos de renomados especialistas 
em Administração Pública e 
Direito e votos proferidos  
pelos conselheiros.  
Com perfil informativo e 
linguagem jornalística, a revista 
TCE-RJ Notícia registra as 
principais ações do Tribunal a  
cada trimestre. Todas as 
publicações são produzidas pela 
Coordenadoria de Comunicação 
Social, Imprensa e Editoração. 

De visual moderno e 
arejado, o Portal do TCE-RJ 
foi projetado para garantir 
acesso rápido às atividades da 
instituição. Lançado em setembro 
de 2012, o site do Tribunal 
atende às exigências da Lei de 
Acesso à Informação, sancionada 
pelo Governo Federal. Ao 
navegar pela página principal, o 
cidadão pode consultar processos, 
ler as principais notícias, 
visualizar decisões plenárias e 
resultados de auditorias. Há 
ainda espaço de destaque para a 
comunicação da Corte de Contas 
com os órgãos jurisdicionados.



eNtrevista

Qual a sua maior realização na Presidên-
cia do TCE-RJ nesses quatro anos?

Devolver o Tribunal de Contas do 
Estado do Rio a um patamar mais alto do 
que ele estava quando eu assumi. Havia al-
guns problemas que levaram o Tribunal a 
uma condição de aparente dificuldade com 
a sociedade. Devolver essa respeitabilida-
de à Corte foi, para mim, a minha grande 
obra. E só pude fazer isso porque meus co-
legas conselheiros me ajudaram.  Acho que 
a grande obra nossa está sendo fazer um 
tribunal novo, ágil, moderno, transparente, 
em comunicação com a sociedade. 

Como o senhor construiu essa mudança?
Através de diferentes formas. Quan-

do assumimos, percebemos que o Tribunal 
precisava estar mais próximo da sociedade, 
dos jurisdicionados, dos outros poderes e 

órgãos. Buscamos nos aproximar. E hoje 
temos uma parceria muito boa e profícua 
com os poderes Judiciário, Executivo e 
Legislativo e com o Ministério Público. 
A imprensa nos ajudou muito na aproxi-
mação com a sociedade. Mas também fi-
zemos as nossas ações nessa direção. Cria-
mos a Ouvidoria e promovemos grande 
reformulação em nosso site, que agora é de 
fácil acesso para todos. Hoje, muitos jorna-
listas alimentam suas matérias a partir de 
consulta ao nosso portal.

Foi importante investir no funcionalismo?
O patrimônio inigualável, esse, 

acima de tudo, é o funcionário. O fun-
cionário é a mola mestra do TCE-RJ. 
O Tribunal só existe por causa do seu 
corpo funcional. É ele quem conduz 
a Casa. Trouxemos o plano de saúde – 

proposta minha, mas uma concessão 
do Conselho Superior de Administra-
ção, dos sete conselheiros –, criamos 
o auxílio-locomoção e aumentamos o 
auxílio-educação e o vale-refeição. As 
diárias de trabalho em viagens agora são 
pagas antecipadamente. E conseguimos 
aumentar a gratificação de controle ex-
terno de 75% para 85%. Nós oferece-
mos capacitação e condições de trabalho 
aos funcionários. Coisas aparentemente 
simples, mas de muita valia para quem 
vai à rua em defesa dos cofres públicos. 
Os salários do TCE-RJ são bons, mas é 
preciso valorizar outras medidas, como a 
nossa administração buscou fazer.

A realização do concurso público foi ou-
tra grande conquista?

Sim. Fizemos um concurso público 

Após quatro anos na Presidência 
do Tribunal de Contas do Estado 
do Rio de Janeiro, o conselheiro 
Jonas Lopes de Carvalho Junior 
faz um balanço de seus dois 
mandatos à ‘TCE-RJ Notícia’ e diz 
estar realizado com as mudanças 
que imprimiu à Corte de Contas 
“com a ajuda inestimável dos 
conselheiros” e o envolvimento 
dos servidores. “Hoje somos um 
tribunal eminentemente técnico 
e reconhecido pela sociedade. Há 
problemas, mas estamos buscando, 
minuto a minuto, alcançar a 
perfeição sob todos os aspectos.  
É um tribunal em movimento e  
isso me deixa muito feliz.” 

‘tribunal técnico e reconhecido’
JoNas loPes de carvalho JuNior

PReSideNte dO tCe-RJ
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que há 14 anos não era feito e com isso 
demos posse a 152 novos funcionários. 
Os quadros novos deram uma oxigena-
da. É suficiente? Não. Tivemos um hiato 
de anos sem fazer concurso. Aposenta-
dorias têm sido constantes. Chegaram 
152 funcionários, mas temos pessoas se 
aposentando. É uma roda-viva. 

Já é possível pensar em novo concurso?
 Se os limitadores que o gestor tem 

permitirem – além da Lei de Responsa-
bilidade Fiscal, temos um índice de des-
pesa de pessoal que não pode chegar ao 
nível prudencial – e se, no início de 2016, 
o Tribunal tiver condições, não tenho 
dúvidas de que faremos outro concurso. 

O TCE-RJ vai implantar uma política de 
gestão de pessoas?

Vamos fazer uma avaliação do de-
sempenho das pessoas de forma científi-
ca, para efeitos de pagamento de direitos, 
produtividade. Não vai ter mais nenhuma 
espécie de avaliação que não seja por com-
petência ou produtividade efetivamente 
comprovada através do novo método. 

A produtividade do Tribunal cresceu. A 
que o senhor atribui esse salto?

Nossa grande missão é fazer auditoria. 
Saltamos de 200 para perto de 800 audito-
rias/ano. Havia município que não era visi-
tado, às vezes, por períodos de quatro, cinco 
anos. Isso acabou. Há caso de município 
que foi visitado até seis vezes num ano para 
verificação dos mais diversos problemas. 
Outra coisa importante para as auditorias 
foi o compartilhamento de informações. 
Os técnicos vão às ruas com laptops e o 
que acham vai para o banco de dados e fica 
acessível aos seus colegas. Após concluídas, 

as auditorias são disponibilizadas para to-
dos no site, na Vitrine de Auditorias. Ou 
seja, todo mundo sabe o que está sendo fei-
to em todos os lugares. 

O investimento em tecnologia foi funda-
mental neste processo?

Sim. Está sendo criada uma ferra-
menta de tecnologia da informação que 
vai nos possibilitar ter o maior banco de 
dados do estado para pareceres de gastos 
públicos. E isso estará à disposição dos 
funcionários desta Casa a partir de 1º de 
janeiro de 2015.  Vai se chamar e-TCERJ. 

Os processos de papel vão acabar?
O Tribunal avançou muito na área 

de tecnologia da informação. Já estamos 
trabalhando com o processo eletrônico na 
área de pessoal, que movimenta 60% da 
nossa força de trabalho. Não existe mais 
possibilidade de uma aposentadoria, de 
uma pensão, de uma transferência para 
a reserva, por exemplo, dar entrada no 
TCE-RJ a não ser de forma eletrônica. 
E até o fim deste ano vamos colocar em 
funcionamento o processo eletrônico nas 
áreas de contrato, editais de licitação, ter-
mos diversos, entre outros. Vai ficar res-
tando muito pouco para o ano que vem. 
Vamos, definitivamente, instalar o pro-
cesso eletrônico no Tribunal de Contas. 

E os jurisdicionados estão preparados?
A outra ponta vai ter que, como se 

diz popularmente, correr atrás.  Mas até 
agora não tivemos problema na área dos 
jurisdicionados.

O Tribunal passou a abordar temas espe-
cíficos em fiscalizações. Por que razão?

A partir de 2011 nos debruçamos 

sobre temas de alto interesse da socie-
dade. Fizemos as auditorias especiais, o 
chamado Tema de Maior Significância 
(TMS), nas áreas da saúde, educação, 
resíduos sólidos, assistência social, obras 
públicas e gasto com pessoal. Entramos 
em folhas de pagamento de municípios 
e Câmaras e de outros poderes e órgãos, 
como nunca tínhamos entrado. Também 
fizemos auditorias inéditas na área de 
transportes e no sistema penitenciário 
do estado. Enfim, estamos indo mais a 
fundo.  Também aumentamos a nossa 
capacidade fiscalizatória com convênios 
diversos. Hoje, o Tribunal tem tomado 
algumas decisões cautelares importantes. 

Uma revolução, não?
Todo esse investimento, principal-

mente na área humana, fez com que os 
funcionários tivessem também uma revo-
lução interna, uma mudança de métodos 
de auditoria. Hoje há uma consciência 
maior, não procuramos ver só a legalidade, 
se está tudo certinho, se está dentro da eco-
nomicidade. Vamos ver também se aquela 
política pública sob fiscalização atendeu à 
sociedade. Mudou o pensamento.  

É uma forma de colaborar com a sociedade?
Os Tribunais de Contas são os gran-

des formuladores de políticas públicas. 
Se você corrige as políticas públicas, está 
dizendo ao administrador onde ele pode 
acertar, de que forma pode acertar e como 
esse dinheiro é mais bem gasto na socie-
dade. Às vezes, o gestor quer fazer uma 
quadra de futebol numa escola, por exem-
plo, mas naquele bairro a sociedade que 
vive no entorno daquela escola  precisa de 
saneamento básico, de calçamento. Então, 
esse tipo de avaliação o Tribunal tem fei-

o que me moveu 
durante esse tempo todo 
foi fazer uma revolução 
interna, um novo jeito 
de trabalhar”

hoje há uma consciência maior, não vamos só 
ver a legalidade, se está tudo certinho, se está 
dentro da economicidade. vamos ver também se 
aquela política pública sob fiscalização atendeu 
a sociedade. mudou o pensamento”

“ “
eNtrevista
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to também nos últimos tempos. É uma 
inovação, e o corpo técnico está imbuído 
desse novo tipo de fiscalização. Não basta 
você ver só números, é preciso saber como 
e em que esses números são traduzidos 
para o benefício da sociedade. 

O senhor buscou uma parceria perma-
nente com os cidadãos. Valeu a pena?

A sociedade é a grande parceira do 
Tribunal. E já está entendendo isso. Na 
hora que a sociedade entender de uma ma-
neira mais efetiva o nosso trabalho, a par-
ceria vai melhorar, pois ela também é nossa 
fonte. O cidadão é quem está lá na ponta, 
vendo como o dinheiro está sendo gasto 
ou se não está sendo gasto. E ele tem várias 
formas de se comunicar com o TCE-RJ.

Transparência é fundamental?
É obrigação. Os gestores públicos 

têm obrigação de dar transparência aos 
seus atos. Por isso, na modificação que 
fizemos no site do TCE-RJ, colocamos o 
ícone que fala sobre transparência. Mui-
to antes da Lei de Acesso à Informação 
já havia determinação nossa de fazer 
constar no site o nosso orçamento, no 
que e de que forma é gasto o dinheiro.  
Veio a lei e complementamos.

Qual a importância do projeto ‘Contando 
com TCE-RJ’?

O projeto é a menina dos meus olhos. 
Sempre, desde que assumi, acalentei o 
sonho de fazer uma cartilha para jovens, 
porque a sociedade transformadora co-
meça dentro da escola. O estudante tem 
que aprender o que é democracia, como 

é que o dinheiro que o pai dele – ou às 
vezes ele – gasta ou paga de imposto se 
reverte para a sociedade e como ele pode 
fiscalizar. Meu sonho era dar cidadania a 
essa juventude, e o encerramento da ex-
periência-piloto foi talvez o melhor mo-
mento que tive no Tribunal. Quem assis-
tiu ao encerramento pôde perceber que os 
estudantes é que nos deram uma grande 
aula de democracia e de cidadania. A de-
mocracia só é democracia se ela é partici-
pativa, se a sociedade estiver envolvida, se 
a sociedade cobrar, se a sociedade exigir, 
fiscalizar. É isso que temos buscado fazer, 
dar acesso às informações. Nossas sessões 
são públicas e cerca de duas horas depois 
todos os processos votados naquela sessão 
estão disponíveis no site. Caminhamos 
agora para fazer um banco de jurispru-
dência do Tribunal. 

Sua gestão também promoveu a expansão 
física do TCE-RJ. Era necessário?

Não era meu desejo, mas o destino 
me ajudou. A sede do nº 70 (Praça da 
República) estava sobrecarregada. Tive-
mos a oportunidade e fizemos o prédio 
novo, com a biblioteca, aberta à socieda-
de. E vamos reformar o prédio nº 70 para 
melhor instalar todo o corpo técnico. 

A Escola de Contas e Gestão vai ganhar 
nova sede no ano que vem?

Vamos entregar a nova sede no iní-
cio de 2015. Em minha posse eu disse 
que destinaria um olhar específico à 
Escola. Hoje, o avanço da ECG é uma 
realidade. Já temos, inclusive, curso a dis-
tância, algo impensável há algum tempo. 

Estamos capacitando cerca de oito mil 
gestores/ano. A Escola se interiorizou, 
nós vamos aos jurisdicionados. Fizemos 
convênios e os professores estão sendo 
capacitados para atender a jurisdiciona-
dos portadores de necessidades especiais. 

O Tribunal está mais interativo?
Um movimento importante que 

fizemos foi reinserir o TCE-RJ no sis-
tema nacional. O Tribunal estava meio 
ausente. Não só participamos de eventos 
fora, como trouxemos eventos nacionais. 
Isso formou uma nova imagem do Tri-
bunal no sistema nacional de Contas. 

O senhor se sente realizado após esses 
quatro anos?

Dia após dia. O que me moveu du-
rante esse tempo todo foi fazer uma re-
volução interna, um novo jeito de traba-
lhar. Eu estou muito realizado. Há coisas 
a serem feitas? Há. Não sou eu quem vai 
terminar com tudo e não será o próximo 
presidente, porque o Tribunal de Contas 
do Rio de Janeiro é um tribunal em mo-
vimento. Sou um eterno inconformado. 
Não sei ficar parado. Sempre quero um 
desafio novo, implantar coisas novas. Fi-
quei muito contente com a qualidade do 
trabalho feito, com o envolvimento dos 
funcionários. Não basta os presidentes 
e os conselheiros estarem envolvidos. 
Hoje tenho consciência de que os servi-
dores estão juntos conosco. Eles também 
querem a evolução que nós queremos, 
querem no futuro o Tribunal que esta-
mos construindo no dia a dia. Isso me 
deixa muito feliz.
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Tribunal tem como um dos 
seus objetivos estratégicos 
manter parcerias com diversas 

instituições, visando ao aprimoramento da 
gestão pública.” A declaração do presidente 
do TCE-RJ, Jonas Lopes de Carvalho Ju-
nior, resume a política adotada desde o iní-
cio de sua gestão, de incentivo ao compar-
tilhamento de informações e experiências. 
Por meio de convênios, seminários e acor-
dos de cooperação, entre outras iniciativas, 
a Corte tem ampliado sua integração com 
o sistema Tribunais de Contas e órgãos de 
diferentes poderes e regiões do Brasil.

 Na área da troca de dados, por exem-
plo, se destacam o convênio assinado com 
a Junta Comercial do Estado do Rio de 
Janeiro ( Jucerja), que permite aos técnicos 
do TCE-RJ acesso ao cadastro de empresas 
e documentos no site da Junta, facilitando 
a análise de contratos dos jurisdicionados 
com empresas privadas; e a adesão à Rede 
Infoseg, o sistema criado no âmbito da 
Secretaria Nacional de Segurança Pública 
que interliga bases federais e estaduais com 
informações de processos judiciais e man-
dados de prisão, por exemplo. 

A Corte tam-
bém obteve, junto ao 
INSS e à Dataprev, acesso 
ao Sistema Informatizado de Con-
trole de Óbitos do Governo Fede-
ral (Sisobi), o que auxilia na análi-
se de processos para concessão de 
aposentadorias e pensões. Por outro lado, 
um termo de cooperação técnica permite ao 
Ministério Público do Estado consultar o 
Sistema Integrado de Gestão Fiscal 
(Sigfis) do TCE-RJ, com informa-
ções sobre orçamentos e contratos 
firmados por jurisdicionados. 

O“
ligado em rede nacional
iNteGração

De portas abertas
Por meio das parcerias, o TCE-
RJ tem sediado uma série de 
eventos para o compartilhamento 
de informações entre gestores e 
servidores públicos. Um exemplo 
foi o seminário “O papel dos 
Tribunais de Contas no Processo 
Eleitoral”, realizado em março de 
2014, juntamente com o TCMRJ, o 
Tribunal Regional Eleitoral (TRE-
RJ) e a Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB-RJ).

Fiscaliza Rio 2016
O TCE-RJ, o Tribunal de Contas 
da União (TCU) e o Tribunal de 
Contas do Município do Rio de 
Janeiro (TCMRJ) uniram esforços 
para a fiscalizar o uso de recursos 
públicos na preparação dos Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos 2016. O 
objetivo é evitar atrasos nas obras, 
estouro de gastos e desqualificação 
do legado. O portal Fiscaliza Rio 
2016 (www.fiscalizario2016.gov.br) 
dá transparência às ações de controle.

Rede de controle
O Tribunal integra a Rede de 
Controle de Gestão Pública no 
Estado do Rio de Janeiro, que 
reúne órgãos das três esferas de 
governo, como o TCU, o TCMRJ, 
a Controladoria-Geral da União e 
a Secretaria de Estado de Fazenda.  
Também é associado ao Instituto Rui 
Barbosa e à Associação dos Membros 
dos Tribunais de Contas do Brasil, 
que promovem ações para o 
fortalecimento do Sistema dos TCs.
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e-tcerJ

o tcE-rJ iniciará 2015 próximo de se tornar um tri-
bunal 100% digital. graças aos investimentos em 
tecnologia da informação, que se intensificaram nos 
últimos quatro anos, foi possível tornar realidade a 
utilização de processos eletrônicos na casa. 

os pedidos de aposentadoria foram os primeiros a ter 
a exigência de envio eletrônico, sem o uso de papel. a 
partir de janeiro do ano que vem, a mesma regra vale-
rá para o envio de editais, convênios, contratos, atos 
de dispensa e de licitação, por exemplo. até o fim de 
2015, todos os processos terão tramitação eletrônica.  

batizada de e-tcErJ, a nova estratégia de controle do 
tribunal trará muitas vantagens à sociedade fluminen-
se: maior rapidez no andamento dos processos, além de 
menos burocracia e despesas com papel. 

Entre tantos benefícios, o maior deles será a formação 
de um gigantesco banco de dados, que vai facilitar 
o planejamento de auditorias e agilizar as pesquisas, 
tornando possível, em questão de minutos, o acesso a 
todo histórico das despesas efetuadas por gestores e 
órgãos públicos que atuam no Estado do rio.  

Em 2015, o volume de informações à disposição do 
tribunal também vai aumentar, graças a uma nova 
deliberação, que vai obrigar os órgãos fiscalizados 
a prestar contas de todos os gastos públicos, inde-
pendentemente de faixa de valor da despesa ou da 
natureza do documento.  
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Processo eletrônico já é realidade

Análise de dados em tempo real

A sessão plenária de 16 de outu-
bro de 2014 representou um marco 
na história do Tribunal. Pela primeira 
vez, foram distribuídos, por sorteio, 
processos eletrônicos para os conse-
lheiros, nenhum deles em papel. 

Além de simbólica, a sessão 
concretizou um esforço iniciado cin-
co meses antes, quando a Corte de 
Contas passou a exigir dos órgãos 
fiscalizados o envio pela internet, e 
não mais em CD, dos processos de 
aposentadoria de servidores públicos. 

Para auxiliar os gestores no 
encaminhamento eletrônico desses 
processos, o Tribunal disponibilizou 
manuais em seu site e vem tirando 
todas as dúvidas dos órgãos jurisdi-
cionados por telefone. 

A nova forma de trabalhar 
também exigiu uma adaptação in-
terna. “Ganhamos em agilidade. 
Não perco mais tempo imprimindo 
ou conferindo guias. Faço a assina-
tura digital com um token para in-
formar quando recebi ou despachei 
um processo para outro setor”, des-
taca o subsecretário de Controle de 
Pessoal do TCE-RJ, Irurá Marino 
Vianna Filho. 

Os técnicos também passa-
ram a utilizar dois monitores ao 
mesmo tempo. “Em uma tela, vi-
sualizo os dados e documentos 
recebidos eletronicamente. Na ou-
tra, faço a instrução do processo”, 
acrescenta Irurá. 

A forma eletrônica permi-
te que vários setores visualizem o 
processo, o que no papel seria im-
possível. “Com o meio eletrônico, 
os processos poderão ser analisados 

por duas áreas ao mesmo tempo, 
proporcionando mais rapidez na 
tramitação”, ressalta o diretor-geral 
de Informática do TCE-RJ, Fabio 
Motta Scisinio Dias. 

Segundo o secretário-geral de 
Controle Externo, Carlos Rober-
to de Freitas Leal, o sistema ainda 
vai possibilitar o remanejamento 
de servidores que hoje atuam na 
função administrativa para a ativi-
dade-fim. 

Com o moderno banco de 
dados dos gastos públicos que 
está sendo montado, será possível 
levantar informações sobre irre-
gularidades em obras públicas e 
descobrir os municípios com mais 
casos de fraudes, por exemplo, em 

compra de merenda escolar.
“Se uma empresa for contra-

tada para um grande evento ou 
se houver denúncia contra ela na 
imprensa, o Tribunal terá acesso, 
de forma rápida, a todos os con-
tratos com órgãos públicos que ela 

tenha assinado”, observa o secretá-
rio da SGE, Carlos Roberto Leal. 
“O Tribunal de Contas caminha 
na direção da modernidade e da 
sustentabilidade”, complementa o 
presidente Jonas Lopes de Carva-
lho Junior. 
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O significativo investimento 
em infraestrutura, realizado nos úl-
timos quatros anos, tornou possível 
o salto tecnológico no TCE-RJ. Na 
área de informática, um dos equi-
pamentos mais importantes adqui-
ridos foi o servidor central Blade, 
um moderno processador de dados, 
projetado para ocupar menos espa-
ço e reduzir o consumo de energia. 

Além de mais veloz, se compa-
rado ao anterior, o novo processador 
tem capacidade para abrigar 16 lâ-
minas de processamento, o dobro da 
quantidade utilizada atualmente. “É 
como se tivéssemos trocado um car-
ro 1.0 por outro 2.0, com mais espa-
ço para aceleração e aumento de ve-
locidade”, comparou o diretor-geral 
de Informática (DGI) do TCE-RJ, 
Fabio Motta Scisinio Dias. 

A compra do SAN (Storage 
Area Network), um servidor para 
guarda de dados, também foi re-

presentativa. “Graças a ele, con-
seguimos elevar em três vezes a 
capacidade do armazenamento de 
dados do Tribunal”, informou o di-
retor da DGI.   

A segurança também não foi 
esquecida. Para enfrentar eventu-
ais ataques de hackers, foi realizada 
a compra da rede firewall, mesma 
ferramenta usada pelo Comitê 
Olímpico Brasileiro (COB) para 
proteger os computadores que es-
tarão em operação durante os Jo-
gos Olímpicos de 2016. 

Ao todo, os investimentos do 
TCE com equipamentos somaram 
R$ 11,31 milhões. Desse total, R$ 
7,22 milhões foram usados na mo-
dernização da rede de dados e do 
sistema de servidores de informá-
tica. Outros R$ 4,09 milhões es-
tão sendo aplicados na compra de 
1.070 desktops, 230 notebooks, 168 
impressoras e 400 monitores.

Infraestrutura de pontaFábrica de 
Software

O projeto Fábrica de Software 
foi iniciado em 2012 com o obje-
tivo de fornecer sistemas de infor-
mática para facilitar o trabalho dos 
servidores do Tribunal. Um deles, 
o Sistema Informatizado de Aná-
lise Processual (Siap), ajuda os téc-
nicos a instruir os processos. 

O Sistema de Auditorias Go-
vernamentais (Siago), por sua vez, 
permite ao auditor atualizar dados 
no momento exato em que está 
fazendo o trabalho de campo. Em 
breve, desde o planejamento até a 
execução da auditoria, tudo pode-
rá ser feito por meio desse instru-
mento, cuja concepção é fruto de 
uma parceria entre a Diretoria-
-Geral de Informática e a Secre-
taria-Geral de Controle Externo.

No momento, outros sistemas 
estão sendo desenvolvidos pela 
Fábrica de Software: Sistema de 
Compras, Sistema de Patrimônio 
e Almoxarifado, Sistema de Plane-
jamento Orçamentário, Sistema de 
Pesquisa de Preços, Sistema de Ges-
tão de Contratos, além do módulo 
“Mesa de Trabalho”, que é parte do 
e-TCERJ.



Processos 
relatados

Análise 
de editais

Processos relatados e decisões plenárias

Economia gerada pela análise de editais e editais revogados (R$ milhões)

Decisões 
plenárias

Editais 
revogados

2011

2011

2012

2012

2013

2013

2014 
(até setembro)

2014 
(até setembro)

produção maior 
com qualidade
planEJamEnto, mudança dE métodos E tEcnologia pErmitiram aumEnto 
dE auditorias, Economia dE rEcursos públicos E agilidadE nos 
procEssos. vEJa os númEros dos últimos quatro anos

coNtrole

174.018

26,037

168,824

82,630
70,426

590,878

124,825

3.085,401

60,685

108.232

223.854 215.371

299.996

113.565

140.683

88.550
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Aplicação 
de multas

Aplicação de multas e imputação de débitos (Ufir-RJ)

Número de fiscalizações da SGETema de Maior Significância (TMS)
MÉDIA DE ACHADOS EM CADA UM DOS  
91 MUNICÍPIOS JURISDICIONADOS

Imputação 
de débitos

2011

2011

2011

2012

2012

2012

2012

2013

2013
2013

2014 
(até setembro)

2014 
(até setembro)

s números não deixam dúvidas sobre o aumento da pro-
dutividade do Tribunal de Contas do Estado do Rio de 
Janeiro nos últimos quatro anos – o salto é visível como 

mostram os gráficos abaixo. Para o secretário-geral de Controle 
Externo, Carlos Roberto de Freitas Leal, os bons resultados nas 
fiscalizações, a atividade-fim da Casa são consequência direta de 
planejamento, mudança e criação de métodos e normas, entre ou-
tras iniciativas, e a parceria com a área de tecnologia. 

“Os resultados são muito positivos. Mas não fomos atrás de 
números, fomos atrás de agilidade. Tínhamos um método que era 
pouco ágil e, por outro lado, uma complexidade crescente dos tra-
balhos. E essa associação estava fazendo com que nosso trabalho 
crescesse mais individualmente, porém nos tirava a capacidade de 
um conjunto”,  observa Leal.  

A partir desta constatação o TCE-RJ iniciou a mudança que 
revolucionou a forma de execução e relato de suas auditorias. O 
primeiro passo foi dado em 2010 com a produção de novo Manual 
de Auditoria Governamental.  Já em 2011 era iniciada uma nova era 
de fiscalizações com as auditorias dos Temas de Maior Significância 

(TMS). A metodologia utilizada permite que todos os municípios 
jurisdicionados sejam auditados em bloco em relação a um mesmo 
tema, facilitando a identificação dos problemas e o direcionamento 
de esforços para solucioná-los.

 “O investimento no planejamento nos permitiu atuar em escala 
e ampliar os pontos de fiscalização, o que reduziu o tempo gasto nas 
auditorias. E na medida em que diminuiu o tempo, tenho a possibi-
lidade de fazer mais vezes. Daí o milagre da multiplicação”, explica o 
secretário, lembrando que também foi realizado um trabalho na dire-
ção dos achados, as situações que fogem do padrão. “Hoje, com ajuda 
do sistema Siago, temos gestão de todos os achados. A agilidade nos 
permite não apenas controlar, mas também manter o controle sobre 
determinada situação. Sendo mais ágil, volto mais vezes a um deter-
minado lugar”, explica Leal, acrescentando que as mudanças deram 
nova dinâmica ao trâmite dos processos.

Para a assessora especial do gabinete do conselheiro Jonas Lo-
pes, Elaine Faria de Melo, o Tribunal trilha um caminho de evolu-
ção que não tem volta. “É um compromisso que está sendo estabe-
lecido cotidianamente ao longo desses anos”, afirma.

O

5.129.072,9911 4.858.867,9 4.175.267,4799
1.946.009,99

24.837.731,0814
26.744.305,7539

42.971.110,6736

17.015.725,1079

16Saúde

7
Resíduos sólidos

Educação 10

16Assistência Social

218

282

738

855
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capacitação sem fronteiraspalavra
Paula Nazareth
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Os resultados alcançados pela Es-
cola de Contas e Gestão (ECG) em 
quatro anos são motivo de orgulho. De 
janeiro de 2011 a outubro de 2014, fo-
ram realizadas 1.238 atividades, pouco 
menos de uma por dia. O número de 
participantes chegou a uma casa igual-
mente considerável: cerca de 30 mil. Os 
cursos regulares chegaram em primeiro 
lugar, tanto em oferta quanto em pro-
cura: mais de 500 turmas foram abertas 
para quase 13 mil alunos.  

O Projeto TCE-Escola Itinerante 
também teve ótima adesão e capacitou 
mais de quatro mil servidores públicos 
de cinco regiões do estado. “Os nú-

meros positivos foram possibilitados 
pelo investimento na capacitação dos 
professores, pelo acompanhamento 
pedagógico e pelas instalações com 
vistas a garantir maior acessibilidade e 
inclusão”, ressaltou a diretora-geral da 
ECG, Paula Nazareth.

As aulas ministradas pela Esco-
la continuam dando oportunidade a 
milhares de gestores fluminenses de 
expandir o conhecimento sobre áreas 
de interesse público. De acordo com 
professores da instituição, os cursos 
têm colaborado para melhorar as 
prestações de contas encaminhadas 
pelos órgãos jurisdicionados. 

número de participantes nas principais atividades da Ecg

Cursos regulares 12.739

Projeto TCE-Escola Itinerante 4.568

Programa de Formação de Novos Servidores 142

Oficinas 1.277

Seminários/Palestras/Encontros 8.429

Projeto Tardes do Saber 2.549

Programa de Pós-Graduação 88

Percorremos todas as regiões do estado 
com aulas itinerantes para capacitar o 
maior número de gestores públicos. Neste 
ano, buscando contemplar mais servidores, 
realizamos o nosso primeiro curso a distância. 
Sem dúvida, inovação e inclusão deram a 
tônica de nossas ações. 

O Projeto Incluir, aos poucos, se tornou 
realidade. O acervo da nossa biblioteca 
foi ampliado e o seu espaço, devidamente 
adaptado para atender às exigências de 
acessibilidade e sustentabilidade. 

Graças ao apoio da Presidência do 
TCE, fortalecemos o nosso núcleo de 
pós-graduação, que já formou servidores de 
prefeituras, secretarias e câmaras municipais.

Por meio de seminários e do Projeto Tardes 
do Saber, procuramos abrir as portas do TCE 
para discutir os principais desafios do estado. 
Em quatro edições do Prêmio Ministro Gama 
Filho, coroamos as melhores iniciativas na 
administração pública. Para estimular a pesquisa 
no estado, criamos recentemente um programa 
de pesquisa que vai financiar trabalhos de 
servidores do TCE-RJ que contribuam para o 
aprimoramento da gestão pública. 

De 2011 para cá, também aumentamos 
a oferta de cursos regulares e intensificamos 
o treinamento de nosso corpo docente. Os 
novos servidores do TCE foram agraciados 
com um programa de formação completo. O 
mesmo ocorreu com a turma de estagiários 
que ingressou, recentemente, no Tribunal.

Essas iniciativas nos enchem de orgulho e nos 
dão a certeza de que podemos avançar ainda mais. 

Vamos continuar trabalhando para que 
os próximos dois anos sejam tão profícuos 
quanto esses últimos quatro. 
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ESCOLA DE 
CONTAS E 
GESTÃO 
DO TCE-RJ

Diretora-geral substituta do Instituto 
Benjamin Constant (IBC), Maria da Glória 
de Souza Almeida é entusiasta do convênio 
com o TCE-RJ que, desde 2012, promove 
ações de inclusão para deficientes visuais. 
Segundo ela, a parceria, prestes a ser renovada, 
tem um efeito pedagógico e deve servir de 
exemplo para outros órgãos públicos que 
desejam aperfeiçoar o atendimento às pessoas 
com necessidades especiais.

De modo geral, os órgãos 
públicos no Brasil estão 
preparados para atender os 
deficientes visuais? 

Embora haja boas 
iniciativas, os órgãos, de 
modo geral, não se en-
contram adequados nem 
à deficiência visual nem a 
qualquer outra.

O que representa essa parce-
ria entre o TCE-RJ e o IBC? 

Ela demonstra o desejo 
efetivo para que se resolvam 
problemas que se estendem 
há muito tempo. Percebo essa 
parceria como um exemplo a 
dar a outros órgãos, já que ela 
busca a consciência do acesso, 
o que, para mim, é sinônimo 
de cidadania.

Quais as principais necessi-
dades das pessoas com defi-
ciência visual? 

Primeiro o acolhimento, 
ou seja, a aceitação e a com-
preensão do que seja ceguei-
ra ou baixa visão. Depois, 
melhoria das dependências 
das construções no que se 
refere aos aspectos arquitetô-
nicos. E, por fim, uma oferta 
de tecnologia assistiva.   

Essas pessoas ainda sofrem 
preconceito?  

O ser humano tem uma 
natureza excludente. Assim, 
os preconceitos perduram e se 
refletem na sociedade. O ser 
humano ainda tende a ape-
quenar todo aquele que foge 
ao padrão tido como normal.

bate-papo

Inclusão é sinônimo 
de cidadania

Maria da Glória  
de Souza alMeida
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Alunos formados a distância 
Consultora jurí-

dica da Secretaria de 
Saúde de Paraty, Karla 
Sacchi elogiou o pri-
meiro curso a distância, 
realizado pela Escola 
de Contas e Gestão 
(ECG) entre outubro e 
novembro de 2014. Ela 
e mais 34 alunos de vá-
rias cidades do Rio receberam 
aulas de planejamento e orça-
mento públicos. 

“Tivemos espaço para 
participar de fóruns, tirar dú-
vidas, além de material didá-
tico para ler em PDF. Esse 
curso é essencial para quem 
mora em uma cidade distante 
da capital fluminense. Tudo 
funcionou bem”, avaliou Karla. 

Servidor do TCE-RJ e 
professor do curso, Carlos Le-

andro dos Santos Reginaldo 
destacou que a participação dos 
alunos foi intensa. “Durante os 
debates, surgiram propostas de 
melhoria da gestão, de criação 
de instrumentos de controle e 
até de reforma política.”

Segundo ele, a boa quali-
dade das propostas permite que 
algumas sejam usadas no futuro, 
seja para subsidiar a definição 
de possíveis objetos de audito-
rias, seja para levar ao conheci-
mento do gestor.

Acessibilidade em alta no TCE-RJ
Em parceria com o Insti-

tuto Benjamin Constant (IBC), 
a ECG promoveu, em novem-
bro, treinamento de uma sema-
na para servidores do TCE-RJ 
na área de informática. O curso 
apresentou programas e leito-
res de tela, ensinou como usar 
impressora em Braille e outros 
materiais necessários para ga-
rantir acessibilidade digital às 
pessoas com deficiência visu-
al. As aulas foram ministradas 
pelo professor José Francisco 
de Souza, portador de baixa vi-

são, ex-aluno do IBC e mestre 
em Educação Profissional pela 
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ). 

Para a assessora pedagó-
gica da ECG, Dalva Stella 
Pinheiro da Cruz, a iniciati-
va cumpriu o papel de sensi-
bilizar os servidores para as 
necessidades do deficiente 
visual. “Tive uma perspec-
tiva melhor da situação das 
pessoas com baixa visão e do 
esforço que fazem para se de-
senvolverem”, revelou. 
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construindo o futuro
s vésperas de comple-
tar 40 anos, o Tribunal 
de Contas do Estado 

do Rio de Janeiro (TCE-RJ) 
segue crescendo e tendo a sua 
estrutura ampliada e moderni-
zada, num processo que o coloca 
em condições de enfrentar os 
desafios das contas públicas no 
século XXI.  O dia 2 julho de 
2014, por exemplo, entrou para 
o calendário do Tribunal com 
as inaugurações da nova sede, o 
Edifício Rui Barbosa, e da Bi-
blioteca Sergio Cavalieri Filho, 
na Praça da República 50. Em 
2015, a Escola de Contas e Ges-
tão (ECG) ganha espaço pró-
prio na Rua da Constituição. As 
obras estão em fase final. 

A ampliação atende às ne-
cessidades geradas a partir do 
crescimento das atividades do 
Tribunal e permite uma abertu-
ra para a sociedade. Franqueada 
ao público e situada no térreo 
do Edifício Rui Barbosa, a Bi-
blioteca Sergio Cavalieri Filho, 
por exemplo, é referência para 
quem deseja conhecer a história 
das contas públicas do estado 
ou estudar temas relacionados 
à contabilidade e administração 
públicas. O contribuinte também 
pode acompanhar as sessões de 
votação de processos no amplo 
Plenário do Edifício Rui Barbosa. 
E a futura sede da ECG vai abri-
gar outro espaço de convivência 
com a população: a Ouvidoria. 
Todos os projetos e obras obede-
cem a critérios de acessibilidade, 
funcionalidade e sustentabilidade.

À
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construindo o futuro
Edifício Rui Barbosa
Erguido na década de 70 e sede 
de uma universidade, o prédio foi 
desapropriado pelo Governo do 
Estado e passou por reforma que 
lhe conferiu as atuais características, 
mas preservou a fachada com brise-
soleil. Os 17 andares abrigam, entre 
outras instalações, os gabinetes dos 
sete conselheiros e da Presidência. 
Localizado no primeiro andar, o 
plenário, com 320 metros quadrados, 
conta com espaço para cadeirante 
e assento para obeso, além de salas 
de taquigrafia e de som. O edifício 
se interliga aos demais prédios do 
TCE-RJ na Praça da República.

Biblioteca Sergio Cavalieri Filho
Instalada no andar térreo do Edifício Rui Barbosa, a biblioteca ocupa área de 
700 metros quadrados e conta com notebooks, internet gratuita com sistema 
wi-fi, salas de estudo, terminal de autoatendimento, armários, salão multiuso e 
armários. No acervo, títulos, monografias, teses e obras em DVDs. As instalações 
são adequadas para receber pessoas portadoras de necessidades especiais.

Escola de Contas e Gestão
Em área histórica do Centro do Rio, 
a futura sede da ECG terá salas de 
aula, espaços para videoconferência e 
ensino a distância, além de auditório. 
O projeto preservou e reproduziu a 
fachada neoclássica do sobrado que 
existiu no local. Vizinho ao prédio 
foi erguido edifício-garagem do 
TCE-RJ. O espaço térreo também 
vai abrigar a sede da Ouvidoria.

TC
E 

N
O

TÍ
CI

A 
81

21



artiGo

CORAGEM, 
TRABALHO E 

SENSIBILIDADE 
POLíTICA

José Gomes Graciosa
CONSelheiRO dO tRiBuNAl de CONtAS dO eStAdO dO RiO de JANeiRO 

Coragem, disposição para o trabalho 
diuturno e compreensão do contexto de 
profundas mudanças na sociedade brasi-
leira vêm marcando as realizações dos úl-
timos quatro anos do Tribunal de Contas 
do Estado do Rio de Janeiro.  Estas fa-
zem parte do processo de modernização 
e fortalecimento institucional do Con-
trole Externo, que implica mais do que 
competência gerencial e administrativa. 
Requer também disposição política para 
enfrentar os que sempre se mostraram 
refratários à fiscalização, seja de forma 
sorrateira ou ostensiva.

O conselheiro Jonas Lopes de Carva-
lho Junior vem conduzindo a Presidência 
desta Casa com olhar multifocal que en-
xerga a Administração Pública de forma 
sistêmica – e não com a miopia simpli-
ficadora do chamado “gerencialismo pú-
blico”. Este prega, dentre outras coisas, a 
necessidade apenas da atuação de “geren-
tes” para conduzir os negócios do Estado, 
e não de verdadeiros líderes.

Isso, como se Administração Pública 
tivesse que copiar preceitos e critérios da 
iniciativa privada para provar eficiência e 
eficácia nos seus resultados. Entretanto, a 
alta administração desta Casa vem mos-
trando competência ímpar ao entender 
que a realidade do Poder Público é mais 
complexa, sobretudo em relação ao pró-
prio regime democrático. Neste, diferen-
tes grupos e segmentos agem, de forma 
legítima, com distintas visões de mundo e 

diferentes propostas de alternativas sobre 
como resolver os problemas sociais, eco-
nômicos, políticos e administrativos.

Sem dúvida alguma, esse olhar sistê-
mico requer perseverança para não sucum-
bir a forças poderosas que, com discursos 
melífluos e bandeiras de utopias abstratas, 
agem para privatizar o Estado e capturar 
programas de políticas e recursos pecuniá-
rios vultosos através dos mais variados ex-
pedientes corruptos e clientelistas.

Com a experiência adquirida como 
julgador de contas públicas, sobretudo 
após a Lei de Responsabilidade Fis-
cal, Jonas Lopes de Carvalho Junior e 
os demais conselheiros deste Tribunal 
compreenderam que a atividade do Con-
trole Externo é sempre complexa – um 
verdadeiro transatlântico navegando em 
mares ora revoltos ora muito calmos. E 
as águas, quando em ondas gigantescas, 
são agitadas por gente muito poderosa 

– diferentemente do comportamento do 
funcionário de carreira.

Os últimos quatro anos podem ser 
interpretados como o soerguimento do 
Tribunal de Contas, com a recuperação 
de sua autoestima e do respeito, além da 
correção de situações de fragilidades pro-
vocadas por vendavais políticos.

Só para citar algumas poucas reali-
zações, vale destacar o aprimoramento 
do Sistema Integrado de Gestão Fiscal 
(Sigfis); o desenvolvimento e moderni-
zação dos sistemas de informação e da 
rede de dados; a celebração de convê-
nios, contratação de serviços e aquisição 
de equipamentos dentro do Programa 
de Modernização do Controle Externo 
(Promoex); a continuidade da elaboração 
dos Estudos Socioeconômicos; a implan-
tação de uma nova política de gestão de 
pessoas, além da realização de concurso 
público que trouxe mais 152 servidores; 
a realização de obras nos edifícios que 
compõem a sede do tribunal, com uma 
moderna e ampliada biblioteca, além da 
participação do órgão na TV Alerj com 
o programa TCE-RJ Notícia, sem falar 
nos inúmeros cursos e atividades reali-
zadas pela Escola de Contas e Gestão 
para os jurisdicionados e servidores do 
próprio tribunal. Com tudo isso, quem 
ganha é o cidadão fluminense, contri-
buinte dos impostos que dão origem aos 
recursos cuja aplicação é fiscalizada pelo 
Tribunal de Contas. 

José Gomes Graciosa  
é formado pela Faculdade de 
Direito de Valença

“Os últimos quatro 
anos podem ser 

interpretados como 
o soerguimento do 
Tribunal de Contas, 
com a recuperação  
de sua autoestima  

e do respeito”
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servidor

a prata da casa
m paralelo aos avanços estruturais, 
o Tribunal fez grande investimen-
to, através de diferentes ações, em 

seu maior capital: o corpo de servidores. Em 
2012, após 14 anos sem realizar concurso 
público, foi promovida rigorosa seleção que 
trouxe à Corte de Contas 152 quadros de 
excelência. Um reforço fundamental para 
o desenvolvimento do trabalho de controle 
das contas públicas e o bom andamento do 
TCE-RJ, que hoje conta com 1.677 funcio-
nários – entre efetivos, requisitados e comis-
sionados. Ao time de profissionais se une 
uma turma jovem e aguerrida: os estagiários. 

Ideia discutida por anos, o Programa 
de Estágio do Tribunal virou realidade em 
2013 e permite que universitários aprimo-
rem seus estudos através da aplicação prática 
do conhecimento acadêmico. Selecionados 
através do Centro de Integração Empresa-
-Escola (CIEE), os jovens participam de 
atividades adequadas aos seus perfis e nível 
de informação. Em cerca de um ano, 33 es-
tudantes foram integrados ao programa.

E as inovações não param. Para melhor 
aproveitamento de seus quadros, o Tribunal 
vem desenvolvendo uma política de gestão 
de pessoas, como explica o secretário-geral 
de Administração, Marcelo Alves Martins 
Pinheiro. “Contratamos consultorias com 
objetivo de potencializar o capital humano 
do Tribunal. Já fizemos um projeto-piloto e 
agora vamos mapear as competências espe-
cíficas dos servidores para, ao final, propor à 
Presidência uma nova avaliação e uma pro-
posta de gestão de pessoas”.

Nesses últimos quatro anos, a valoriza-
ção do servidor contou com o olhar atento 
do presidente Jonas Lopes. Sob sua gestão o 
TCE-RJ implementou o auxílio-saúde e o 
auxílio-locomoção, além de aumentar o valor 
do vale refeição/alimentação. O apoio à edu-
cação dos filhos dos servidores também foi 
elevado. Os funcionários contam ainda com 
programas especiais de incentivo à saúde, 
como o de combate ao tabagismo, desenvol-
vido pela Coordenadoria de Serviços Médi-
co-Assistenciais (CMA).

E

152 aprovados no concurso de 2012 tomaram posse em seus cargos 
ao longo de dois anos e trabalham nos cargos de analista 
de Controle Externo, analista organizacional e técnico de 
notif icações. Último grupo chegou em setembro de 2014

alunos de 
Administração, 
Economia e 
Comunicação Social, 
entre outros cursos 
universitários, 
integram o grupo de 
estagiários que atua 
em diferentes setores do 
TCE-RJ. Programa 
nasceu em 2013

servidores inativos foram 
recepcionados com atendimento 
especial durante o processo 
de recadastramento anual 
obrigatório, realizado ao longo 
do mês de novembro de 2014. 
Os aposentados contam com 
serviços de medição de pressão 
arterial, peso e nível de glicose 
no sangue
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momeNto cultural

todos
atrações ao alcance de 

resente na agenda das quartas-feiras dos ser-
vidores e das pessoas que circulam pelo Centro 
na hora do almoço, a programação cultural do 

TCE-RJ vai ser ampliada. Inaugurada em julho de 2014, a 
Biblioteca Sergio Cavalieri Filho, no andar térreo da sede do 
Tribunal, vai receber rodas filosóficas a partir de 2015. 

“Vamos fazer, em parceria com a Escola de Contas e 
Gestão (ECG), as rodas na nova biblioteca. A ideia é mis-
turar literatura com filosofia e mostrar a afinidade filosófi-
ca que existe na literatura de Friedrich Nietzsche, Fiódor 
Dostoiévski, Fernando Pessoa e Baruch Spinoza”, destaca 
a curadora do Momento Cultural, Monica Chateaubriand. 

Na opinião do presidente do Tribunal, Jonas Lopes 
de Carvalho Junior, a realização de eventos culturais na 
biblioteca, que é aberta ao público, é mais um convite para 
a sociedade interagir com a Corte de Contas.

 “A biblioteca tem um centro de convivência onde 
vamos fazer pequenos shows, pequenas mostras, lança-
mentos de livros e exposições. Isso tudo faz com que a 
sociedade vir para dentro do TCER-RJ. O objetivo – uma 
ideia do desembargador Sergio Cavalieri Filho – é fazer 
a biblioteca ser a porta de entrada do Tribunal para que 
o público tenha gosto pela leitura, num espaço moderno, 
bem equipado”, observa Jonas Lopes, um entusiasta do 
Momento Cultural.

Os servidores e o público podem se preparar para 
mais novidades no já consagrado horário de atrações. 
Monica Chateaubriand anuncia a presença da escritora 
e historiadora Mary Del Priore no tradicional evento 
em homenagem ao Dia da Mulher (8/3) que o Mo-
mento Cultural promove em parceria com a Associa-
ção dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado 
(Astcerj). A convidada vai falar sobre o misticismo na 
cultura brasileira.

P

O saxofonista 
Leo Gandelman 

(foto acima) e 
o cantor Danilo 

Caymmi 
levaram MPB 

de primeira 
qualidade 

ao palco do 
Auditório 
Humberto 

Braga para 
delírio do 

público que 
compareceu 

aos shows 

Os músicos da Orquestra 
Jovem de Paquetá 
homenagearam Villa-Lobos 
e Tom Zé, entre outros 
compositores, em apresentação 
emocionante (22/10/14)

O balé despojado 
da Cia. de 

Dança do Centro 
Cultural Carioca 

levantou a plateia 
em 28/5/12
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Há 20 anos o Momento Cultural do TCE-RJ faz 
parte da programação da cidade. Nos últimos quatro anos, 
dezenas de shows, espetáculos de dança, rodas filosóficas 
e apresentações do Coral do Tribunal alegraram o horário 
de almoço (das 12h às 13h) de milhares de pessoas. 

No período, arrancaram aplausos no Auditório 
Humberto Braga o cantor e músico Danilo Caymmi, o 
performático Eduardo Dusek, a atriz e cantora Soraya 
Ravenle, a sambista Tania Malheiros e o grupo BR6, além 
do saxofonista Leo Gandelman e da harpista Cristina 
Braga. A cantora Gottsha levantou o público com suces-
sos dançantes da era Disco.

E não faltou emoção nos shows de músicos homena-
geando ídolos, como o pianista Leandro Braga fez a Milton 
Nascimento; e o sanfoneiro Marcelo Caldi, a Luiz Gonzaga. 
O Coral TCE-RJ, por sua vez, homenageou Gonzaguinha 
e Gonzagão e os 100 anos de Vinicius de Moraes. A Or-
questra Sinfônica de Barra Mansa e a Orquestra Jovem de 
Paquetá também deram suas contribuições.

Musicais de sucesso na cidade também chegaram ao 
palco do auditório Humberto Braga, como o ‘O som da 
Motown’ e ‘Soul Roberto’. Quem gosta de dança pôde as-
sistir aos espetáculos ‘Quem somos nós’, do Centro Cul-
tural Carioca (CCC), e ‘High Zouk Musical’, do Núcleo 
de Dança Renata Peçanha. 

Nas rodas filosóficas foram debatidas o pensamento 
sobre a ética de Foucault, Spinoza e Maquiavel. A psi-
canalista e escritora Regina Navarro Lins e a atriz Cissa 
Guimarães discorreram sobre o papel da mulher no mun-
do atual. Já a filósofa Viviane Mosé falou sobre ‘O empo-
deramento das classes populares’. 

Em 2014, uma disputa diferenciada agitou as vozes 
do Tribunal: o concurso ‘Canta TCE’. E o concurso foto-
gráfico premiou as melhores imagens do tema ‘Reflexos’. 

A psicanalista Regina 
Navarro Lins esquentou 
o debate em Roda de 
Conversa realizada 
em homenagem ao 
Dia Internacional da 
Mulher em 2014 com 
o tema ‘Amor e sexo, o 
futuro que se anuncia’

A atriz Cissa 
Guimarães 
expressou opiniões 
firmes e tiradas 
bem-humoradas, 
em palestra pelo 
Dia Internacional 
da Mulher em 2013 

A cantora Gottsha 
levantou o 

auditório com o 
show ‘Discotheque’

Com o tema ‘Reflexos’ 
concurso fotográfico de 

2014 premiou os servidores 
Carlos Alberto Novelino 

de Amorim, Letícia 
Pinto Vinhas e Rogério 

Rodrigues da Silva
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práticas sustentáveis
trabalho de promoção da sustentabilidade e de ampliação 
das ações de responsabilidade social do Tribunal de Contas 
do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) foi impulsionado 

a partir de setembro de 2013, com o lançamento do Programa de 
Gestão Socioambiental, conhecido como Atitude Responsável (AR). 
Em pouco mais de um ano, o programa desenvolveu, através de seu 
Comitê Gestor e com apoio de setores da Corte, diversas atividades e 
medidas que têm por objetivo fazer do Tribunal um órgão social-
mente responsável, colaborando com a qualidade de vida dos 
servidores e dos cidadãos do Rio de Janeiro, além de inte-
grá-lo, no futuro, à Agenda Ambiental na Administra-
ção Pública (A3P) do Ministério do Meio Ambiente.

As ações desenvolvidas e projetadas pelo Comitê Gestor para o 
Atitude Responsável seguem na direção de temas importantes do sé-
culo 21, como gestão de resíduos, licitação sustentável, qualidade de 
vida no ambiente de trabalho, sensibilização e uso racional dos recur-
sos, todos com base em cinco princípios, os chamados ‘5 Rs’: repen-
sar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. “O Tribunal tem a atribuição 
constitucional do controle externo, mas também é paradigma perante 

outros órgãos do estado e dos municípios. E essas medidas acabam 
se multiplicando. Assim, o TCE-RJ se insere cada vez mais no 

contexto socioambiental”, avalia Marcello Leoni, coorde-
nador do Comitê Gestor. Em todas as suas ações, o AR 

já mobilizou mais de mil pessoas.

O

A realização de curso, com apoio 
do Inea, de gestão socioambiental 
na administração pública, trouxe 
informação sobre a importância da 
integração do Tribunal à Agenda 
Ambiental na Administração Pública

Após cinco meses de campanha, 
foram recolhidos, através do projeto 
Bituca Verde, 10,7 quilos de guimbas 
de cigarro. O material seguiu para 
São Paulo, onde sofre transformação 
até chegar como produto calórico à 
indústria cimenteira

Adesão ao programa Coleta Seletiva 
Solidária do governo federal e 
criação de grupo de trabalho para o 
tema foram realizações importantes. 
Seminário com especialistas trouxe ao 
Tribunal o debate sobre licitações e 
compras públicas sustentáveis

Eventos educativos, realizados em parceria com 
a Astcerj e a Secretaria de Estado do Ambiente, 
mobilizaram os servidores com temas como 
alimentação responsável e aproveitamento de 
alimentos, além de oficinas de reciclagem
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Passado e presente se fundem na Praça da República e vizinhança. Vista de cima, a paisagem mostra o Morro da 
Providência, a primeira favela da cidade e que está prestes a ganhar moderno teleférico.  Ao seu lado, o Palácio Duque de 
Caxias, de 1941, sede do Comando Militar do Leste do Exército Brasileiro, e o relógio de quatro faces da Central do Brasil. 
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