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VISÃO
Ser referência como órgão de controle, reconhecido 
pela sociedade como indispensável à melhoria da 
gestão pública e à defesa do interesse social
com correção e honestidade

MISSÃO
Exercer o controle externo da gestão dos recursos 
públicos, a serviço da sociedade



Olimpíada de 2016: honrosa 
missão de fiscalizar

Durante o encontro Diálogo Público, que reuniu no Rio de Janeiro, 
em agosto de 2015, as  autoridades diretamente envolvidas no pla-
nejamento dos Jogos Olímpicos de 2016 – Prefeito, Governador, 
Presidente do COI, Presidentes dos Tribunais de Contas da União, 

do Estado e do Município –, debateram-se as questões mais relevantes acerca do 
evento. Naquela ocasião, coincidentemente, o Rio experimentava os eventos-tes-
te para os jogos, vivendo, antecipadamente, o clima festivo de 2016, embalado 
pela cordialidade característica do espírito carioca.

Desde o anúncio da escolha da cidade como sede da Olimpíada, o Rio de 
Janeiro tem sido palco de uma verdadeira revolução urbanística, cujo ritmo se 
intensificou neste ano, com a proximidade do evento. São inúmeros os percalços 
e transtornos acarretados pelas obras de infraestrutura espalhadas pela cidade, 
que afetam o cotidiano dos cariocas, principalmente no que se refere à mobili-
dade, ao tempo perdido no trânsito, ao prejuízo no comércio em determinadas áreas de construção de 
linhas de metrô. 

Porém, a consciência da necessidade das intervenções atenua o sofrimento provocado pelo caos em 
que vivem atualmente os cariocas, que vislumbram, com esperança, os resultados positivos no futuro 
próximo, o tão aclamado legado da Olimpíada. Depois do caos, o cosmos, a ordem, a harmonia, a cidade 
voltando a funcionar de forma regular e integrada, muito melhor e com mais eficiência do que antes. O 
legado, como afirmou o Prefeito do Rio de Janeiro, não será um elefante branco, mas uma cidade com 
nova feição, cujas obras de infraestrutura estarão a serviço do bem-estar da população. 

O principal legado do evento será a profunda transformação da cidade, em todas as vertentes urbanís-
ticas – transportes de massa, mobilidade urbana, novas vias públicas, ampliação da rede hoteleira, parque 
olímpico, projetos de modernização de áreas de grande potencial econômico até então inexplorado, a 
exemplo da zona portuária, que renasce totalmente reformulada e revitalizada, ganhando em seu espaço 
o Museu do Amanhã, no rastro de experiências bem-sucedidas de outras metrópoles, como Barcelona, 
com a Olimpíada de 1992.  E mais: o Rio de Janeiro ganhará visibilidade mundial, diferentemente do que 
ocorreu na Copa de 2014, cujos jogos se disseminaram por várias cidades brasileiras.

No compasso dessas intervenções urbanísticas de grande envergadura, o TCM vem trabalhando in-
tensamente para corresponder às responsabilidades que lhe competem:  a auditoria e o controle da exe-
cução da maior parcela de obras entre os entes federados. Com infraestrutura moderna e quadro técnico 
altamente especializado e capacitado, o TCM vem cumprindo impecavelmente suas atribuições constitu-
cionais no processo de preparação do Rio de Janeiro para sediar a Olimpíada de 2016, cuja complexidade 
exige atuação conjunta por parte das inspetorias setoriais. 

Mas o trabalho do TCM não se esgota no tempo regulamentar da Olimpíada. Seguirá, com a mesma 
seriedade e competência, a exemplo do que ocorreu com os Jogos Pan-americanos de 2007, a fiscalizar o 
legado do evento, que é, a par da competição olímpica, o cerne do interesse público. 

Ao final do processo de preparação da cidade, surgirá um novo Rio de Janeiro, e o TCM terá 
honrado mais esta missão, que entrará para sua história como uma de suas maiores realizações no 
exercício de seu dever institucional.

THIERS MONTEBELLO
Presidente
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A Ouvidoria e o Serviço de Informação ao Cidadão 
do TCMRJ estão sempre abertos para a sociedade, 
recebendo e encaminhando sugestões, reclamações, 
denúncias e críticas, pelo telefone 0800-282046,  
ou pelo site www.tcm.rj.gov.br
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A menos de um ano para 
a realização dos Jogos 
Olímpicos, mais do 
que o cumprimento  

dos prazos para a entrega das 
obras das instalações esportivas, 
o que inquietam são os temas re-
lacionados à logística e ao funcio-
namento da cidade durante o me-
gaevento, à mobilidade urbana, 
segurança, evolução da prática 
esportiva e, sobretudo, ao legado 
do empreendimento.

Para discutir essas questões, 
os ministros do Esporte, George 
Hilton, e do Turismo, Henrique 
Alves; o ministro-relator das Olim- 
píadas do Tribunal de Contas da 
União (TCU), Augusto Nardes; 
o governador do Estado, Luiz 
Fernando Pezão; o prefeito da 
cidade, Eduardo Paes; e o presi-
dente do Comitê Organizador dos 
Jogos Olímpicos e Paralímpicos 
Rio 2016, Carlos Nuzman, reu-
niram-se no dia 13 de agosto, no 

Rio de Janeiro, em encontro aber-
to ao público promovido pelos 
tribunais de contas da União, do 
Estado e do Município. 

Para Aroldo Cedraz, presi-
dente do TCU, o diálogo públi-
co é importante pela oportuni-
dade de informar à sociedade 
como estão os preparativos para 
os Jogos Olímpicos, ressaltando, 
ainda, o trabalho conjunto rea-
lizado pelos tribunais de contas. 
Cedraz acredita que a realização 
dos Jogos vai firmar a imagem do 
Brasil como um país moderno e 
realizador.

– Que fique claro ao mundo 
que temos capacidade de honrar 
nossos compromissos assumidos. 
Os tribunais de contas estão iden-
tificando riscos, fazendo alertas, 
monitorando ações e analisando o 
plano de legado para as arenas es-
portivas - afirmou o ministro.

Assim como ele, Jonas Lopes, 
presidente do TCERJ, reafirmou 

que os órgãos de controle vêm 
cumprindo, cada vez mais, suas 
obrigações, atuando em prol do 
fortalecimento da democracia, “o 
maior bem político de uma na-
ção”, lembrando a parceria tam-
bém presente no portal Fiscaliza 
Rio 2016, lançado no ano passa-
do, com o objetivo de dar trans-
parência aos gastos públicos com 
as Olimpíadas.

Na opinião do presidente do 
TCMRJ, Thiers Montebello, as in-
tervenções urbanísticas serão o 
principal legado das Olimpíadas 
Rio 2016.

– O Rio de Janeiro está passando 
por um grande período de transfor-
mação. Acredito que surgirá uma 
nova cidade depois das Olimpíadas 
e que seremos um povo mais altivo 
depois disto - disse o conselheiro.

Segundo Montebello, uma 
fiscalização exercida de forma 
equilibrada e com sensatez ajuda 
a cidade.

Dialogo público sobre os desafios da Rio 2016 foi organizado pelo TCU, TCE-RJ e pelo TCMRJ
Fotos: Rosangela Tozzi e Jorge Campos



m
AT

Ér
iA

 D
E 

CA
PA

Setembro de 2015 • Nº 62 • Revista TCMRJ 7

turística, ele relatou que apenas 
um dos 39 contratos estava con-
cluído em 2014.

– A falta de planejamento está na 
raiz dos problemas - falou Nardes, 
que apontou também necessidade 
de maior articulação governamen-
tal para promoção do Esporte e 
formação de novos atletas.

Problemas na gestão do Esporte 
no Brasil também foram obser-
vados pelo TCU, de acordo com 
Augusto Nardes: 

– Atualmente, há mais cargos de 
confiança do que cargos efetivos na 
estrutura do Ministério do Esporte, 
quando deveria ocorrer o contrário. 
Essa estrutura acaba prejudicando o 
princípio da meritocracia – alertou o 
relator.

O ministro questionou, ainda, 
quais serão os legados para a cida-
de, em infraestrutura e Esporte; o 
impacto para a sociedade das obras 
na Barra da Tijuca e Deodoro, e a 
imagem que o Brasil quer vender 
com os Jogos Olímpicos. 

Rebatendo as críticas obser-
vadas pelo ministro do TCU, o 
prefeito do Rio, Eduardo Paes, ga-
rantiu que os três mandamentos 
estabelecidos pela sua gestão para 
a realização da Rio 2016 (legado, 
economia de dinheiro público e 
entrega no prazo, sem “elefante 
branco”) estão sendo cumpridos. 
Ao dar exemplos do empenho da 
prefeitura no planejamento, Paes 
citou a Vila Olímpica, uma obra 
que começou em 2010 e que está 
com mais de 95% das obras conclu-
ídas (dados de setembro de 2015). 
Segundo ele, quando o projeto foi 
iniciado, a prefeitura e o comi-
tê olímpico, com a chancela do 
Tribunal de Contas do Município, 
conseguiram o espaço necessário 
às negociações com os atores pri-
vados que viabilizaram a obra. 

– Se não tivéssemos planeja-
mento e organização, não teríamos 
conseguido construir a Vila a tem-
po, contando com a parceria pú-
blico-privada. Ou alguém imagina 
que se faça um parque olímpico em 
área onde era um autódromo, da 
noite para o dia, sem muito plane-
jamento? – exemplificou Paes.

Ao longo de sua apresentação, 
o prefeito falou dos muitos empre-
endimentos realizados e entregues 
antes dos Jogos, como o Centro 
de Operações Rio, concluído em 

o ministro Nardes se preocupa 
com a governança e o legado das 
olimpíadas....

Para Thiers Montebello, visão objetiva e bom senso são a base da fiscalização das 
obras olímpicas

– Atuamos com visão objetiva e 
bom senso, para que a cidade fique 
cada vez melhor – afirmou.

Também integraram a mesa 
de honra do evento o vice-go-
vernador do Rio de Janeiro, 
Francisco Dornelles; o desem-
bargador do Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro, Mauro Pereira 
Martins, representando a presi-
dência do TJ; e o deputado esta-
dual Chiquinho da Mangueira, 
que representou o presidente 
da Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro. 

Para o ministro Augusto 
Nardes, a grande preocupação é 
evitar o mesmo que aconteceu 
após a Copa do Mundo, que aca-
bou evidenciando um legado para 
o País muito menor do que o es-
perado. Segundo ele, das 26 obras 
previstas em aeroportos, 14 foram 
concluídas até o início do mundial 
de futebol. E, dos 35 projetos de 
mobilidade urbana para as capi-
tais, apenas seis foram finalizados 
até o início do campeonato. Em 
relação às obras de infraestrutura 
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2010. Citou a duplicação da rede 
hoteleira, “graças os incentivos 
urbanísticos e fiscais”, o Parque 
do Porto Maravilha, “a maior par-
ceria pública privada realizada no 
país”, o Parque dos Atletas, inau-
gurado em 2011, o fim do lixão de 
Gramacho e a instalação do Centro 
de Tratamento de Resíduos de 
Seropédica. Na área de mobilidade 
urbana, Paes falou sobre as redes 
de BRT, todas pagas com recursos 
da prefeitura,  a um custo de R$ 8 
bilhões, que já estão transportando 
450 mil passageiros por dia, desta-
cando que, se em 2009, apenas 16% 
dos cariocas andavam em trans-
porte de alta capacidade, no ano 
que vem 63% das pessoas serão be-
neficiadas com esta modalidade. 

– Desde o início dissemos 
que estes seriam os Jogos da 
Transformação. O tamanho do 
legado é enorme e o custo para se 
construir toda essa infraestrutura, 
que nós não faríamos se não fos-
se a Rio 2016, tem a participação 

de recursos privados como nun-
ca houve na história dos Jogos 
Olímpicos. Os R$ 14 bilhões que 
conseguimos para investir nas 
obras vieram basicamente do 
mercado imobiliário carioca. Isto 
demonstra a pujança de uma ci-
dade. Num país acostumado com 
tantas frustrações, nós temos 
nas mãos um enorme tesouro, 
uma oportunidade de mostrar 
a nossa capacidade de realizar. 
Tivemos e temos desafios. Mas, 
principalmente muito planeja-
mento para que economizásse-
mos dinheiro público - ressaltou 
o prefeito.

Para o ministro dos Esportes, 
George Hilton, o Brasil não está 
preparado somente para os Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos, mas, 
também, para promover progra-
mas que incentivem jovens, adul-
tos e idosos a praticarem ativida-
des esportivas. Ele lembra que a 
transformação do Rio em Cidade 
Olímpica acabou fazendo da 

capital fluminense um modelo de 
inspiração para o ministério. 

– Vamos copiar o modelo do 
Rio e estendê-lo para todo o Brasil 
- disse o ministro.

Outra iniciativa em que o minis-
tro aposta para fomentar e planejar 
as atividades é o Plano Decenal do 
Esporte. Para ele, é preciso nacio-
nalizar e fomentar a prática espor-
tiva, acrescentando que o minis-
tério vem apoiando atletas de alto 
rendimento e vem desenvolvendo, 
no país, um trabalho que envolve 
entidades públicas e privadas.

O governador Luiz Fernando 
de Souza Pezão, por sua vez, disse 
acreditar que a mobilidade urba-
na, com destaque para a ampliação 
da Linha 4 do Metrô até a Barra 
da Tijuca, está entre os princi-
pais legados dos Jogos Olímpicos 
Rio 2016 para a cidade do Rio de 
Janeiro. Segundo o governador, 
houve avanços no transporte urba-
no do Rio, destacando a renovação 
da frota metroviária. 

....que, segundo o prefeito Eduardo Paes, serão lembradas como os “Jogos da Transformação”
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– Compramos 49 trens e, até 
dezembro, chegarão mais 15 trens 
para as Olimpíadas, quando já 
estará funcionando a Estação da 
Barra da Tijuca, que é um inves-
timento extraordinário, um dos 
maiores investimentos dos Jogos 
Olímpicos, com 16 quilômetros de 
túnel - afirmou.

 Pezão disse também que o go-
verno do estado está renovando 
toda a frota dos trens ferroviários, 
com a compra de 112 trens novos 
com ar-condicionado, vindos da 
China e da França, e comemorou 
o aumento da capacidade de trans-
porte da SuperVia, de 330 mil pas-
sageiros ao dia, em 2007; para 698 
mil, hoje em dia.

O governador falou também so-
bre a importância dos investimen-
tos que serão realizados na segu-
rança da via férrea, com verbas que 
sobraram dos empréstimos obtidos 
junto ao Banco Mundial. 

– Além disso, vamos cons-
truir seis viadutos na Baixada 
Fluminense para melhorar a ve-
locidade das vias. Já reformamos 
a Estação do Maracanã e vamos 
entregar, para os Jogos Olímpicos, 
as estações de Deodoro, Vila 
Militar, São Cristóvão, Engenho de 
Dentro, Ricardo de Albuquerque 
e Magalhães Bastos, bairros onde 
serão realizadas provas olímpicas 
- garantiu.

Sobre a área de segurança, 
Pezão garantiu que o estado do Rio 
tem capacidade técnica suficiente 
para realizar grandes eventos. Ele 
citou o Rock in Rio, a Rio 92, os 
Jogos Panamericanos e a Jornada 
da Juventude Católica, afirmando 
que 24.863 mil policiais trabalha-
rão nas Olimpíadas. 

O ministro do Turismo, 
Henrique Eduardo Alves, adian-
tou que o Brasil deve permitir a 
isenção temporária de vistos para 

turistas procedentes dos EUA, 
entre janeiro e outubro de 2016, 
visando facilitar a presença dos 
americanos nos Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos do Rio de Janeiro. 
Segundo ele, a medida será inclu-
ída na medida provisória que al-
tera a Lei do Ato Olímpico. Alves 
afirmou que os Estados Unidos 
representam o segundo mercado 
emissor de turistas para o Brasil 
e que os norte-americanos são os 
turistas que mais gastam dinhei-
ro no Brasil, uma média de US$ 
1.500 por pessoa.

Henrique Alves acredita que che-
gou a hora de o país mostrar todo seu 
potencial turístico ao mundo. 

– Já que vamos ter um evento 
dessa importância, precisamos ex-
plorar toda nossa diversidade tu-
rística –concluiu.

Cento e oitenta diplomatas se-
rão deslocados para atuar nas áreas 
de cerimonial e protocolo, com o 
objetivo de atender aos mais de 100 
chefes de Estado que deverão visitar 
o Brasil durante as Olimpíadas, de 
acordo com o subsecretário-geral 
de Cooperação, Cultura e Promoção 
Comercial do Ministério das 
Relações Exteriores, Hadil da Rocha 
Vianna. Para ele, as Olimpíadas de 
2016 serão uma valiosa oportunida-
de de o país fortalecer sua imagem 
no cenário internacional. 

– A imagem do país vai estar 
sob os holofotes e, portanto, o 
evento terá prioridade máxima 
do Itamaraty – disse o diploma-
ta, listando, ainda, uma série de 
ações do órgão destinadas à di-
vulgação do evento esportivo 
no exterior, como os mais de 50 
acordos de cooperação esportiva 
com países em desenvolvimento, 
como Angola e Moçambique, ce-
lebrados desde 2009.

Carlos Arthur Nuzman, presi-
dente do Comitê Organizador dos 

Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 
2016, forneceu números grandiosos 
ao falar sobre a finalização e o fun-
cionamento das Vilas Olímpicas, 
ações a cargo do comitê. Segundo 
ele, para atender os 15.350 atletas 
e paratletas de 384 nacionalidades, 
serão providenciados, por exemplo, 
350 mil lençóis, 23 mil travesseiros 
e 700 mil toalhas. Para alimentar os 
atletas, estão previstas 60 mil refei-
ções por dia, o que representa três 
quilos diários de comida para cada 
residente; no total, 210 toneladas di-
árias de alimentos. 

Destacando que os Jogos 
Olímpicos são “o maior evento do 
planeta e, por isto, de organização 
complexa”, Nuzman disse que o 
Comitê Organizador vem empre-
endendo esforços que não têm a vi-
sibilidade das obras físicas, mas são 
igualmente importantes. O evento 
terá uma audiência via TV de cinco 
bilhões de pessoas em todo o mun-
do, com 5.600 horas de transmissão. 
No total, os Jogos vão mobilizar 40 
mil profissionais de imprensa.

De acordo, ainda, com o presi-
dente do Comitê, aém dos milhares 
de lençóis, travesseiros e toalhas, 38 
mil fronhas vão ajudar a embalar o 
sono dos atletas. Se elas fossem cos-
turadas, poderiam cobrir oito pis-
cinas olímpicas. Além disto, serão 
115 mil lâmpadas e 60 mil chaves 
no universo de 30 milhões de itens.  
Movimentar as 36 mil bagagens de 
atletas vai exigir, por exemplo, par-
te da frota dos 170 caminhões que 
ficarão disponíveis.

Para Carlos Arthur Nuzman, 
os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 
serão um sucesso. Nuzman aposta 
que a passagem da tocha olímpica 
por 300 cidades brasileiras será um 
dos pontos altos dos eventos. 

– Tenho certeza que a tocha 
será um momento de união nos 
Jogos, concluiu ele.  
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GANHAM VIDA
DO ALTO, MAQUETES

Na reta final para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, 
o que até pouco tempo atrás parecia um conglomerado de 
canteiros de obras espalhados por todos os lados começa a 
ganhar forma. Arenas, estádios e centros esportivos parecem 
mais agora com as maquetes originais apresentadas ao longo 
dos seis anos da jornada iniciada quando o rio venceu a 
competição para sediar as olimpíadas. 
Confira as fotos áreas produzidas por Braulio Ferraz e Alexandre 
Freitas (ao lado), em setembro deste ano. 
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Parque olímpico, na Barra: local que já abrigou o autódromo do 
rio será o coração dos Jogos rio 2016. A área de 1,18 milhões 
de metros quadrados está sendo preenchida com estruturas que 
serão transformadas em escolas, centros de prática de esportes 
de alto rendimento e espaços para a realização de projetos sociais 
e eventos.
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Em Deodoro, algumas instalações já estão concluídas, como as pistas de 
mountain Bike e de BmX e o estádio de Canoagem Slalom, que compõem o 
Parque radical do rio. Após as competições de 11 modalidades olímpicas e 
quatro paralímpicas, a área de 490 mil metros quadrados será destinada ao la-
zer e à recreação da população.
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Números olímpicos e Paralímpicos: 
15 mil atletas
mais de 200 países envolvidos
70 mil voluntários
64 modalidades esportivas
32 locais de competição
665 competições
Logística comparável à uma opera-
ção de guerra
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Inspetorias do TCMRJ 
se unem para aprimorar 
fiscalização do Parque 
Olímpico 
Três Inspetorias-Gerais de Controle Externo (IGEs) do TCMRJ se integraram para 
realizar a fiscalização do contrato de Parceria Público-Privada (PPP) do Parque 
Olímpico, que visa à construção de parte do complexo de 1,18 milhão de metros 
quadrados que sediará 14 modalidades olímpicas e 10 paralímpicas durante os Jogos 
Olímpicos Rio 2016. 
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Os auditores que res-
pondem pelo traba-
lho, Adriana Arinelli 
Salgado e Rodrigo 

Eugênio da Silva, da 1ª Inspetoria-
Geral; Maria Claudia Lameira 
Garcia e José Renato Oliveira, da 
2ª IGE; e Jorge de Souza e Paulo 
Augusto de Souza, da 4ª IGE, além 
das inspetoras-gerais Simone de 
Souza Azevedo e Maria Cecília 
Cantinho, foram entrevistados 
pela jornalista Denise Cook sobre 
a forma de atuação conjunta e seus 
desafios. Confira:

TCMRJ: Foi a primeira vez que 
inspetorias do TCmrJ se uniram 
em torno de um mesmo objeto de 
fiscalização? Como surgiu a ideia?

Os órgãos e entidades da 
Prefeitura do Rio de Janeiro são fis-
calizados por inspetorias específicas 
no TCMRJ. Assim, as IGEs acumu-
lam expertise nas áreas em que atu-
am. Por exemplo, a 2.a IGE fiscaliza 
as obras do município, mediante a 
atuação de engenheiros. Este tipo de 
fiscalização multidepartamental já 
havia sido bem sucedido em outras 
auditorias do TCMRJ que envol-
viam diversos órgãos da prefeitura, 
como a auditoria operacional do 
legado dos Jogos Pan-Americanos 
de 2007, na qual foi possível con-
ciliar o acompanhamento de obras 
com as demais matérias quanto ao 
uso e manutenção dos equipamen-
tos esportivos. Seguindo tal mode-
lo, foi determinada a formação de 

equipe de auditores da 1.a, 2.a e 4.a 
IGEs do TCMRJ visando à fiscali-
zação da PPP do Parque Olímpico, 
considerando-se o envolvimento, 
no contrato, da Secretaria Especial 
de Concessões e Parcerias Público-
Privadas - SECPAR, da RIOURBE 
e da Empresa Olímpica Municipal 
- EOM. Assim, na PPP do Parque 
Olímpico, a 2.a IGE fiscaliza o pla-
nejamento e a execução da obra, 
bem como os pagamentos pecuniá-
rios respectivos; a 1.a IGE analisa as 
formalidades do contrato e acom-
panha as transferências imobiliá-
rias, que compõem o pagamento 
do contrato de PPP; e a 4.a IGE ve-
rifica as alterações de projeto e de 
legado dos equipamentos, a cargo 
da EOM.
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TCmrJ: o que foi necessário 
implementar para tornar a fis-
calização das obras do Parque 
Olímpico mais eficaz?  

Por tratar-se de uma PPP, cujo 
pagamento se vincula à conclusão de 
etapas do projeto, foi necessário cla-
rificar, juntamente aos órgãos envol-
vidos, os marcos que possibilitariam 
o aceite das etapas e os consequentes 
pagamentos ao consórcio construtor. 
Implementou-se também a rotina de 
realização de uma reunião, uma vez 
por mês, para uma apresentação da 
Comissão de Fiscalização a respeito 
do andamento da obra, que é segui-
da de uma visitação in loco ao Parque 
Olímpico. Posteriormente, é elabora-
do um relatório conjunto. Nossa pri-
meira visita foi em 20 de outubro de 
2012. No início da fiscalização, além 
das reuniões mensais no Parque 
Olímpico, fizemos algumas visitas à 
SECPAR visando ao entendimento 
das transferências imobiliárias, parte 
da contraprestação da PPP. 

TCmrJ: Quais são as vantagens 
do trabalho multidepartamental?

As reuniões mensais no Parque 
Olímpico, junto à Comissão de 
Fiscalização da obra e com a pre-
sença de membros da RIOURBE, 
SECPAR e EOM, permitem a troca 
de informações entre as inspetorias, 
enriquecendo as análises quanto às 
formalidades do contrato e à execu-
ção da obra. Dessas reuniões resul-
tam os relatórios de visita técnica 
elaborados pela equipe, que dão ao 
leitor uma visão geral do assunto, 
uma vez que agregam todas as in-
formações sobre o andamento da 
obra, bem como o cadastro foto-
gráfico da sua evolução e o acom-
panhamento das obrigações finan-
ceiras. O documento único gerado, 
ou seja, o relatório de visita técnica 
é, então, encaminhado para ciên-
cia do constatado e manifestação 
dos órgãos diretamente envolvidos, 
dando celeridade ao processo como 
um todo.

TCmrJ: o que diferencia uma 
PPP de um contrato gerado pela 
Lei nº 8.666/1993?

A PPP é um contrato no qual o 
particular e o setor público dividem 
riscos; contrata-se um serviço e não 
apenas uma obra. O particular arca 
com custos antes do fim da obra, e 
o governo pode fazer, ou não, apor-
tes durante seu andamento. No caso 
da PPP do Parque Olímpico, houve 
aportes e, considerando a magnitu-
de do empreendimento, decidiu-se 
pelo acompanhamento das obras 
através das visitas mensais.

TCMRJ: Que desafios e nível 
de complexidade vocês vêm 
enfrentando?

Como o contrato de PPP do 
Parque Olímpico foi o primeiro a 
ser analisado pela 1.a IGE com essa 
modelagem, foram necessários estu-
dos e participação em treinamentos 
formais que abordassem a matéria. 
No âmbito da 2ª IGE, foi necessária 
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a adaptação do acompanhamen-
to da obra com foco na evolução e 
conclusão de cada etapa. E, para a 
4ª IGE, o foco é avaliar a atuação da 
EOM quanto ao cumprimento da 
Matriz de Responsabilidades, apro-
vada previamente.

TCmrJ: Qual o objeto do 
contrato de PPP do Parque 
Olímpico?

O contrato de PPP do Parque 
Olímpico engloba a infraestru-
tura do Parque Olímpico e da 
Vila dos Atletas; a construção 
de alguns equipamentos olímpi-
cos (três arenas onde ocorrerão 
competições) e do Complexo de 
Mídia (de onde serão transmiti-
dos os jogos). O valor do contrato 
é de R$ 1,48 bilhão, sendo R$ 850 
milhões pagos ao consórcio cons-
trutor em imóveis e o restante em 
contraprestações pecuniárias. Há 
outros equipamentos que vêm 
sendo construídos no parque mas 
que não fazem parte deste contra-
to de PPP, tendo sido realizados 

mediante contratos individu-
ais gerados com base na Lei nº 
8.666/1993. São eles: Velódromo, 
arenas de Handball e Tênis, e o 
Parque Aquático.

TCmrJ: Qual a situação atual 
das obras do Parque Olímpico?

Hoje (agosto/2015), estamos 
com 82% das obras concluídas. 

TCmrJ: Que legado a PPP do 
Parque olímpico deixará para a 
cidade do Rio de Janeiro?

De acordo com o Portal da 
Prefeitura, ao lado da realização de 
projetos sociais e de eventos, a prá-
tica do esporte de alto rendimento e 
a Educação são os principais pilares 
do legado dos Jogos Rio 2016. De 
acordo com a última posição infor-
mada ao TCMRJ, das nove instala-
ções do Parque Olímpico da Barra, 
duas darão origem a escolas após os 
jogos. Construída com arquitetura 
nômade, a Arena do Futuro será des-
montada e, das suas estruturas, se-
rão erguidos quatro colégios da rede 

pública do estado. Já a Arena Carioca 
3 passará por adaptações para rece-
ber salas de aula e centros de treina-
mento esportivo – será uma escola 
construída no modelo do Ginásio 
Olímpico Experimental (GEO), com 
capacidade para 850 alunos.

Também projetado com arqui-
tetura nômade, o Estádio Aquático 
Olímpico dará origem a dois cen-
tros aquáticos, que estarão disponí-
veis para a população. As outras seis 
instalações do Parque Olímpico se-
rão centros de treinamento de alto 
nível para diversos esportes, como 
Tênis, Luta, Levantamento de Peso, 
Badminton, Esgrima, Taekwondo e 
Judô. Uma pista de Atletismo será 
construída logo atrás da Arena 
Olímpica do Rio, onde será possí-
vel praticar todas as provas de pis-
ta e de campo. No mesmo espaço, 
ainda serão construídas quadras 
de Vôlei de Praia e um alojamento 
com capacidade para 232 atletas – 
erguido a partir das galerias técnicas 
do Centro Internacional de Mídia, 
também desmontáveis. 
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Controle Social

Atividade financeira e 
direitos sociais
O Estado existe para promover os direitos humanos; e, assim, a tributação, o orçamento e o gasto público ser-
vem pragmaticamente ao atendimento desta meta fundamental.

José Marcos Domingues
Professor titular de Direito 
Financeiro da universidade 
do Estado do rio de Janeiro

O Estado foi concebido pelo 
espírito humano para ga-
rantir as justas expecta-
tivas de seres pensantes 

dotados de um anseio natural de liber-
dade e de um anseio racional de igual-
dade, sem cuja satisfação o primeiro 
não tem condições de se realizar.

Trata-se da dignidade da pessoa 
humana, atributo que lhe é inato. 
Os chamados direitos humanos 
nada mais são do que reflexo jurí-
dico daquele caráter que clama por 
respeito e por garantia.

Contemporaneamente, apresen-
ta-se toda uma teorização em torno 
da constitucionalização dos direitos 
humanos, mercê de cuja positiva-
ção se considerariam fundamen-
tais1, como se não fossem bastantes 
em si, a exigirem sua constituição 
por obra de uma decisão legislativa. 
Fundamentais em realidade pare-
cem ser os direitos humanos em si 
mesmos, objeto de uma mera decla-
ração positiva para clareza, mas por 
isso mesmo, sujeitos à indigência da 

respectiva decisão política e da lin-
guagem correlata em que é vazada. 
O Estado existe para promover os 
direitos humanos; e, assim, a tribu-
tação, o orçamento e o gasto público 
servem pragmaticamente ao atendi-
mento desta meta fundamental.

O Estado age através dos servi-
ços públicos, que devem se orien-
tar por políticas públicas, que são o 
conjunto de ações estatais dirigidas 
à consecução de um fim público.

No direito pátrio, anota-se a 
relevância da vontade estatal2 no 
qualificar determinados serviços 
como públicos, pois deverão aten-
der a necessidades gerais da po-
pulação também designadas como 
públicas por decisão das instâncias 
políticas do Estado. O mesmo se 
dá no direito estrangeiro, em que 
se anota que os fins estatais se re-
velam, quer nas Constituições3, 
quer nas legislações em  

1 Cf., no ponto, SARLET, Ingo W. Curso de Direito Constitucional. 3ª ed., Ed. Revista dos Tribunais. São Paulo, 2014, p. 263. V. nota 78 infra. 
2 BALEEIRO, Aliomar. Uma Introdução à Ciência das Finanças. 13ª edição, Forense. Rio de Janeiro: 1981, p. 2; MEIRELLES, Hely Lopes. 

Direito Administrativo Brasileiro. 24ª edição, Malheiros. São Paulo: 1990, p. 296-298; MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de 
Direito Administrativo. 14ª ed., Forense. Rio de Janeiro: 2006, p. 425.

3 WOLFF, Hans J.; BACHOF, Otto; STOBER, Rolf. Direito Administrativo. (trad. portuguesa da 11ª edição alemã Revista, 1999), Fundação 
Calouste Gulbenkian. Lisboa: 2006, v. 1, p. 64-65.
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evolução4, quer, ainda, no processo 
de participação cidadã nos gover-
nos democráticos5, tudo conforme 
seu desenvolvimento histórico, a 
influir no conceito e na substância 
das necessidades públicas6.

O serviço público precisa ser 
financiado por recursos materiais 
a serem aportados pela cidadania 
ao Estado, a quem cabe sua ges-
tão. A legitimação da atividade 
estatal de administração desses 

recursos dá-se pela sua conexão 
com as políticas públicas volta-
das ao atendimento dos anseios 
da sociedade, em última análise, 
relacionadas à satisfação dos di-
reitos humanos.

Atividade financeira do Estado

O Estado precisa de receita para 
prover à despesa que financia o 
custo do serviço público. 

A despesa (ou gasto público) 
determina que o Estado desenvol-
va uma intensa atividade destina-
da a amealhar, gerir e despender 
os recursos demandados para a 
obtenção e administração dos 
bens e do pessoal empregado no 
serviço público.

Neste contexto, a receita se 
constitui no conjunto de recursos 
financeiros (foros, laudêmios, alu-
guéis, preços, royalties, ao lado do 
tributo, que é a sua expressão mais 
sofisticada e exuberante), destina-
dos ao custeio da estrutura estatal 
e dos serviços públicos, para aten-
dimento das necessidades públicas.

O tributo7 é o instituto criado 
pelo homem que permite, num 
clima de liberdade8, racionalizar 
juridicamente o esforço de coo-
peração individual em prol da co-
munidade; ao mesmo tempo em 
que representa uma contribuição, 
constitui uma obrigação, permi-
tindo ao seu destinatário exigi-lo 
daqueles que, por uma razão ou 
por outra, deixem de prestá-lo ou 
o façam em desconformidade com 
a norma vigente.

Surge, assim, a chamada ativida-
de financeira do Estado, que se con-
substancia exatamente na captação 
de receita, sua gestão e seu dispên-
dio9. A monetização da economia 
atinge evidentemente o tributo, que 
passa a ser prestado em dinheiro10.

A atividade financeira é a ativi-
dade econômica do Estado consis-
tente na utilização de meios escas-
sos (recursos pecuniários) na busca 
de opções para a satisfação das infi-
nitas necessidades públicas11.

A atividade financeira se reveste 
de juridicidade, porquanto exerci-
da com subordinação ao Direito. 
A legalidade financeira, radical dos 
princípios da legalidade tributária e 
da legalidade orçamentária, expõe 
o ângulo da ordenação jurídica por 
cuja ótica a atividade financeira é 
tradicionalmente objeto de estu-
do do Direito Financeiro12. Para lá 
de se confinar à análise de normas 
estruturantes ou organizacionais 
das finanças públicas, o Direito 
Financeiro abre-se à percepção de 

4 BOUVIER, Michel; ESCLASSAN, Marie-Christine; LASSALE, Jean-Pierre. Finances Publiques. 11ª ed., LGDJ lextenso éditions. Paris: 
2012, p. 26; 66; 70.

5 BUCHANAN, James M.; FLOWERS, Marilyn R. Introducción a la Ciencia de la Hacienda Pública (trad. espanhola, 5ª ed. norte-america-
na original, 1980), Editorial de Derecho Financiero, Madrid: 1982, p. 147-148; 153-154.

6 VILLEGAS, Héctor B. Curso de Finanzas, derecho financiero y tributario. 9ª ed., 2ª impr., Astrea. Buenos Aires: 2009, p. 4. As demandas 
por direitos sociais (ou de segunda geração, isto é, educação e saúde públicas, previdência social, transporte público etc.) desaguaram 
em maiores necessidades públicas a serem atendidas pelo Estado através da atividade financeira na vertente da Despesa, tudo concor-
rendo para a transmutação das Finanças Públicas, de finanças liberais neutras para finanças funcionais, interventivas e de cunho social.

7 Cf. nosso Direito Tributário. Capacidade Contributiva. 2ª ed., Renovar. Rio de Janeiro: 1998, p. 5-6.
8 “Durante a Idade Média, o tributo era consequência da submissão dos súditos aos senhores feudais, mesmo quando os Estados na-

cionais se iam consolidando com fins absolutistas” (GARCÍA NOVOA, César. El concepto de tributo. Lima: Tax Editor, 2009, p. 27). 
9 Vinculados todos, na atualidade, a dotar de efetividade os direitos fundamentais, cuja relação com as finanças públicas não era visível 

no paradigma clássico das finanças neutras. A propósito, cf. CORTI, Horacio G. Derecho Constitucional Presupuestario. 2ª ed. Abeledo 
Perrot, Buenos Aires: 2011, p. XXXI, XXXV; 1-2.

10 GIULIANI FONROUGE, Carlos M. Derecho Financiero. Buenos Aires: 7ª ed., Depalma, 2001, v. I, p. 315.
11 BALEEIRO, ibiden. Essa qualificação varia no tempo e no espaço, amolda-se à ideologia dominante no país e no momento em que se 

analisa a questão; mas, seguramente, depende de uma decisão política produzida e válida nos termos da ordem jurídica vigente (cf. 
notas 3 a 7 supra).

12 Direito Financeiro é o ramo do Direito Público que se ocupa da normatização do fenômeno financeiro, isto é, das finanças públicas 
(receita e despesa públicas, orçamento público e execução orçamentária, gestão financeira e contabilidade pública, e crédito público), 
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que a regência jurídica da atividade 
financeira, atividade meio, se ilu-
mina pela respectiva finalidade que 
é o financiamento da promoção 
do bem comum, a satisfação dos 
direitos humanos correlatos à dig-
nidade da pessoa humana. Se para 
isto o Estado foi criado, a ativida-
de financeira, expressão especial 
do agir estatal, deverá sintonizar-
-se com a proteção dessas prerro-
gativas fundamentais do homem; 
assim, os institutos do direito fi-
nanceiro, como a atividade finan-
ceira e o orçamento público, estão 
a serviço dos direitos humanos, do 
seu contínuo revelar e progressivo 
florescer, não o contrário.

Considerando o exposto, de-
fine-se atividade financeira como 
o conjunto organizado de atos pra-
ticados pelo Estado para obtenção, 
gestão e dispêndio dos recursos pú-
blicos, pecuniários ou financeiros, 
atividade esta que é exercida nos 
termos da lei, com a finalidade de 
suprir os meios necessários à sa-
tisfação das necessidades públicas, 
qualificadas superiormente pela 
atenção especial aos direitos fun-
damentais da pessoa humana.

Especialização da atividade ad-
ministrativa13, a atividade finan-
ceira é, na verdade, um conjunto 
ordenado de atos administrativos 
atinentes à gestão das finanças 

públicas praticados com a finali-
dade de atender o específico in-
teresse público já assinalado; não 
prescinde do necessário planeja-
mento (art. 174 da Constituição) 
com base no qual se deve cogitar 
do orçamento público como gran-
de vetor da receita e da despesa, 
ou seja, da arrecadação e do gasto 
públicos, materializando, em nú-
meros, as políticas públicas cons-
titucionalizadas ou legisladas, as-
sim vocacionadas à promoção do 
desenvolvimento humano, social e 
econômico. 

O estudo da partilha constitu-
cional de tarefas e rendas públicas, 
a análise dos limites financeiros 

“A atividade financeira é 
a atividade econômica do 
Estado consistente na uti-
lização de meios escassos 
(recursos pecuniários) na 
busca de opções para a 
satisfação das infinitas ne-
cessidades públicas.”

tendo por objeto a regulamentação jurídica da atividade financeira do Estado e dos demais entes que desempenham uma função ou 
missão pública, “em seus diferentes aspectos: órgãos que a exercem, meios pelos quais ela se exterioriza, e conteúdo das relações 
que origina” (cf. GIULIANI FONROUGE, Carlos. M. Derecho Financiero. 7ª ed. Depalma, Buenos Aires: 2001, p. 30).

13 Na lição de Zanobini, atribui-se à lei francesa de 18 de fevereiro de 1800 a certidão de nascimento do Direito Administrativo, na medida 
em que “deu à Administração uma organização juridicamente garantida e externamente obrigatória”, num sistema de subordinação 
do Estado como pública administração sob o império do direito e da jurisdição [sistema que foi recebido pelas doutrinas alemã e 
italiana como Estado segundo o Direito (“Stato secondo il diritto”) ou Estado de Direito (“Reichtsstaat”)], pressupondo, portanto, a 
aplicação de um direito especial referente à Administração, diverso do direito civil ou do direito comercial (ZANOBINI, Guido. Corso di 
Diritto Amministrativo. Milano: 4ªed., Giuffrè Ed., 1945, v. I, p. 39-40). Se assim sucedeu-se no direito de tradição romano-germânica, 
no direito anglo-saxão, historicamente avesso à distinção entre direito público e direito privado, até fins do século XIX aplicava-se o 
“common law” às relações jurídico-administrativas, principalmente àquelas de cunho civil ou comercial. Ensina Schwartz que, nos 
Estados Unidos em especial, entendia-se que o interesse público nada mais era do que o somatório dos interesses individuais; nes-
sas condições, à diferença do francês, o direito administrativo norte-americano seria um sistema de regramento das “relações entre 
Estado e o cidadão comum”, ademais de admitir que os conflitos entre estes deveriam ser decididos por tribunais judiciais (e não pelo 
Contencioso Administrativo de matriz francesa) - SCHWARTZ, Bernard. Le Droit Administratif Américain. Notions Générales. Paris: Libr. 
Du Recueil Sirey, 1952, p. IX-avant-propos; p. 5-6).
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impostos pela Constituição e pelas 
leis aos poderes constituídos, con-
formados pelos direitos individu-
ais, pelos direitos sociais e pelos di-
reitos difusos do povo, e de como se 
preconiza a fruição concreta desses 
direitos, tudo isto dará a medida da 
saúde democrática do Estado.

Assim, as normas sobre a con-
fecção do orçamento (impositivo ou 

meramente autorizativo) e os limites 
(se houver) do poder de emenda do 
Legislativo à proposta do Executivo; 
o teor do pacto federativo no seu 
equilíbrio entre competências ad-
ministrativas e competências tribu-
tárias, ao lado da repartição vertical 
das receitas públicas, máxime em 
ambiente socioeconômico hetero-
gêneo; a análise do grau de justiça 

tributária e de equidade na distribui-
ção do gasto público – é nesse feixe 
de dados que se vai perscrutar da 
centralização ou da desconcentração 
do poder e de sua maior ou menor 
proximidade com o povo, dele titu-
lar e dele necessitado para a promo-
ção do bem comum, que se demanda 
construir com liberdade, igualdade e 
respeito à dignidade humana.

O orçamento como instrumento central 

O orçamento público tem ori-
gem política, como ferramenta 
de controle parlamentar sobre o 
Rei. Contemporaneamente, o or-
çamento, ou Lei de Meios, é o ato 
legislativo mais importante ordi-
nariamente votado nos parlamen-
tos democráticos; nele se encontra 
a concreção das políticas públicas 
constitucionalizadas ou legisladas, 
bem como aquelas prometidas à 
população com base no ordena-
mento jurídico; no orçamento re-
aliza-se o princípio da distribuição 
equitativa do gasto público14 (si-
métrico ao princípio da capacidade 
contributiva), em suma, determi-
na-se como se despenderão os re-
cursos que ao povo se requisitaram 
suprir ao erário para a promoção 
do bem comum.

Assim, o orçamento serve à fi-
nalidade política de controle da 
Administração pelo Parlamento, 
desde a máxima “no taxation wi-
thout representation” da inglesa 
Magna Charta e exigência do Bill 
of Rights de 1689, e, depois, na 
Declaração francesa de 1789, até 

os dias de hoje. É que o direito de 
autorizar receitas implica no poder 
de controlar as despesas15 (que não 
devem ultrapassar aquelas) e no 
poder de discriminar o patrimô-
nio público daquele do governante. 
Como título político, o orçamento 
encerra um sistemático e didático 
exercício de democracia: requer 
para a sua aprovação a composição 
de interesses sociais, frequente-
mente conflitantes, legitimamente 
representados; revê anualmente a 
condução da coisa pública, a apli-
cação dos fundos públicos conso-
ante adequação da carga tributária 
ao seu financiamento.

Pelo prisma econômico, o or-
çamento, para lá de mero instru-
mento de organização das finanças 
públicas, materializa decisões que 
ensejam ao Estado o comando da 
conjuntura, a redistribuição de 
renda e a execução de política an-
ticíclica, bem como o combate à 
inflação. O gasto orientado a fo-
mentar a demanda por produção, 
o volume de recursos destinados 
ao atendimento dos direitos sociais 

e o nível de investimento ou en-
dividamento público, ou uma tri-
butação agravada acompanhada 
de contenção austera de despesas, 
tudo isso são alternativas financei-
ras que o orçamento refletirá em 
suas rubricas, fazendo dele a pedra 
angular da direção da economia.

O orçamento supõe o planeja-
mento, que tem um aspecto retros-
pectivo de exame do desempenho 
passado da economia (seus indica-
dores e capacidade de produção de 
receita ao Estado) e outro prospec-
tivo de avaliação das necessidades 
a serem atendidas pelos serviços 
públicos no exercício futuro; na-
turalmente, busca-se atender ao 
princípio do equilíbrio orçamentá-
rio, ultrapassada a visão clássica do 
equilíbrio meramente financeiro 
entre receitas e despesas, mas no 
sentido de equilíbrio moderno e 
contemporâneo, macroeconômico, 
que um saudável programa de in-
centivos à produção e ao consumo 
pode agregar ao esforço em prol 
do pleno emprego e do combate à 
recessão, sem descurar do controle 

14 DOMINGUES, José Marcos. Tributação, orçamento e políticas públicas, in Revista Interesse Público. Belo Horizonte: Ed. Fórum, ano 
XII, 2010, nº 63, p. 147. Direito tributário e direito orçamentário, irmanados no direito financeiro, são vertentes imprescindíveis da or-
dem juspolítica erigida em nome da proteção dos direitos humanos, sejam individuais ou sociais, em suma, dos direitos fundamentais. 
O processo orçamentário estaria “no epicentro dos sistemas políticos atuais” (cf. FONTE, Felipe de Melo. Políticas Públicas e Direitos 
Fundamentais. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 66).

15 Cf. SANT’ANNA E SILVA, Sebastião. Os princípios orçamentários. Rio de Janeiro: FGV, 1954, p. 35.
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da inflação, que, em espiral ascen-
dente, pode significar a derrota do 
planejamento, este determinante 
para o setor público e indicativo 
para o setor privado16. 

O orçamento é, assim, o ato me-
diante o qual o Legislativo prevê a 
receita e fixa a despesa, autorizando 
ou, como pensamos, determinando 
à Administração Pública, por certo 
período e em pormenor, a realiza-
ção do gasto necessário à manuten-
ção das atividades estatais.

Superada, porém, a velha dou-
trina do simples caráter formal da 
lei do orçamento público17, vem a 
se admitir o controle jurisdicional 
de legitimidade do orçamento, exa-
tamente porque a lei orçamentária 
traz em cifras ou verbas um feixe 
de políticas públicas, resultado de 
decisões fundamentais do Estado, 
traduzindo, pois, normas jurídicas 
de observância cogente (lei mate-
rial, portanto). Subjacente à dou-
trina do orçamento como lei for-
mal está a ideia de que o orçamento 
apenas traria autorizações de gasto 

(orçamento autorizativo) com a fi-
nalidade de ressalvar a responsabi-
lidade da Administração quanto ao 
dispêndio público. 

Na medida em que evoluiu o 
pensamento jurídico em direção 
ao caráter material da lei orçamen-
tária, cogita-se da obrigatoriedade 
da execução de suas rubricas de 
despesa (orçamento impositivo). 
O dever de gastar certos créditos 
orçamentários, especialmente os 
relativos a investimentos (por de-
finição, advindos de uma política 
pública assumida pelo Estado, seja 
em sua Constituição, seja em suas 
leis) levou MARTÍN QUERALT 
e outros18 a concluírem que a 
Administração não está apenas au-
torizada “senão vinculada a gastar 
em sua totalidade os créditos pre-
vistos para esses investimentos”. 
Aliás, aduz ORÓN MORATAL19, 
“se a Constituição supõe para os 
poderes públicos não só um limi-
te, senão também uma vincula-
ção positiva”, então, “impõe um 
poder/dever, que se manifestará 

igualmente na vertente dos gastos 
públicos para implementar as pre-
visões constitucionais”.

Neste ponto, não se olvide a li-
ção de GIULIANI FONROUGE20, 
para quem o Executivo “não se 
pode apartar da sanção legislativa, 
porque tais rubricas podem cor-
responder a um plano econômico 
(...) e em tal caso deve executar-
-se”, sendo certo que, como lecio-
na BIDART CAMPOS21, “deve-se 
ligar o orçamento às políticas pú-
blicas que o Estado programa em 
consonância com o modelo socio-
econômico da Constituição”, por-
que, com CORTI22, a “atividade 
orçamentária é como uma sombra, 
sempre presente e inevitável, de 
toda a atividade público-estatal”.

No direito pátrio, não por ou-
tra razão, RÉGIS FERNANDES 
DE OLIVEIRA23 ensina que o 
orçamento, além de permitir à 
Administração efetuar a cobrança 
da receita pública (especialmente 
dos tributos, cuja finalidade, in-
siste-se, é prover à despesa24 e, 

16 Artigo 174 da Constituição.
17 Doutrina iniciada na Alemanha do séc. XIX com Paul Laband e já então criticada por autores como Myrbach-Reinfeld e Philippe Zorn (cf., do 

Autor, O desvio de finalidade das contribuições e o seu controle tributário e orçamentário no direito brasileiro, in Direito Tributário e Políticas 
Públicas, DOMINGUES, J. M. (coord.). São Paulo: MP Editora, 2007, p. 316-317; 321-332. A propósito, anota TIAGO DUARTE que “a dis-
tinção dogmática entre lei em sentido formal e lei em sentido material (...), depois de uma fase de maior euforia, mesmo em sistemas parla-
mentares, [terá] perdido a sua preponderância na actualidade legislativa e doutrinária” (A Lei por Detrás do Orçamento. Coimbra: Almedina, 
2007, p. 298). Daí a pilhéria de que “haveria, assim, que ter muita vontade para se gastar agora tempo em resgatar no baú das recordações 
quantas teorias em sentido contrário” (MARTÍNEZ LAGO, Miguel Ángel. Ley de Presupuestos e Constitución. Madrid: Trotta, 1998, p. 25). 
Cf. também MENÉNDEZ MORENO, Alejandro. Derecho Financiero y Tributario. 10ª ed., Lex Nova, Valladolid, 2009, p. 441-442.

18 Tal argumento encontra respaldo nos preceitos constitucionais “que impõem aos poderes públicos certos objetivos ou fins em sua 
atuação”, créditos orçamentários que adquirem caráter instrumental dos princípios e valores desenhados pela Constituição, abraçan-
do, assim, a moderna função do orçamento no Estado contemporâneo”. MARTÍN QUERALT, LOZANO SERRANO, TEJERIZO LÓPEZ, 
CASADO OLLERO. Curso de Derecho Financiero y Tributario. Madrid: Tecnos, 20ª ed., 2009, p. 714-715.

19 La Configuración Constitucional del Gasto Público. Madrid: Tecnos, 1995, p. 50.
20 Derecho Financiero. Buenos Aires: Depalma, 7ª ed., 2001, v. 1, p. 179-180. 
21 El Orden Socioeconômico en la Constitución. Buenos Aires: Ediar, 1999, p. 359-363.
22 CORTI, Horacio G. Derecho Constitucional Presupuestario. 2ª ed. AbeledoPerrot, Buenos Aires: 2011, p. 759.
23 Curso de Direito Financeiro. São Paulo: 2ª edição, Ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 319-320.
24 Trata-se do princípio da destinação pública do tributo, consubstancial à jusfinanceira “correlação entre gasto público e contribuição do 

indivíduo” que flui da Magna Charta britânica até as Constituições contemporâneas e à qual se aludirá no capítulo 4.1 infra. 
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por ela, implementar as políticas 
públicas), faz nascer “a obriga-
ção de perseguir as finalidades 
ou aplicar os recursos naqueles 
débitos que a previu”(...); “ao 
lado de ser lei, é o orçamento um 
plano de governo, mas que deve 
possuir previsões efetivas de in-
gressos públicos e previsões re-
ais de despesas, equilibradas com 
aqueles”. Com propriedade, pois, 
anota MARCUS ABRAHAM25 
que a doutrina mais moderna e a 

jurisprudência brasileira recente 
vêm caminhando no sentido de 
“reconhecer ao orçamento públi-
co o seu conteúdo material e con-
ferir a força normativa que lhe é 
inerente no Estado Democrático 
de Direito”.

De fato, já não basta dizer-
-se que os recursos públicos (do 
povo) devem ser consumidos na 
despesa pública (e não pelo go-
vernante), mas é preciso justifi-
car o uso do dinheiro pelo Estado 

nas finalidades públicas (de 
interesse do povo, legitimamente 
representado na confecção da 
Constituição e das leis). Por isso 
que a principiologia orçamentá-
ria orienta-se hodiernamente a 
exigir a conformação material das 
rubricas da Lei de Meios às polí-
ticas públicas viabilizadoras dos 
direitos fundamentais; não são es-
tes que devem ser limitados pelo 
orçamento, mas este é que deve 
submeter-se à satisfação daqueles.

Atividade financeira e orçamento 

A partir do Liberalismo e 
consequente democratização do 
Estado, que então se institui atra-
vés de uma Declaração de Direitos 
ou uma Carta Constitucional ou 
Lei Fundamental, o dever de pres-
tar tributo decorre da cidadania, 
estabelecido com base na igualda-
de e medido pela riqueza ou capa-
cidade econômica do contribuinte; 
o tributo é concebido como inter-
venção estatal na economia priva-
da e conformado por princípios da 
nova ordem que passa a reger as 
relações do povo com o Estado.

Assim como a intervenção do 
Estado na economia, a ação social 
do Estado impôs-se como veícu-
lo de promoção do bem-estar. Foi 
necessário empreender-se uma ver-
dadeira revolução financeira para 
acomodar os desafios que as novas 
demandas públicas apresentaram. 
A descentralização dos serviços pú-
blicos correspondeu à criação de 

inúmeras contribuições parafiscais, 
ensejando o custeio de ação capila-
rizada de fomento econômico e de 
seguridade social, por exemplo, o 
mesmo se dando com a necessidade 
de fontes de custeio para regulamen-
tação e fiscalização de atividades 
profissionais de interesse público. 

Nota-se, portanto, um claro mo-
vimento de ultrapassagem de um 
Estado mínimo absenteísta que fez 
florescer o Estado comprometido 
com a intervenção promotora do 
bem-estar social, ao qual as finanças 
públicas não estiveram alheias nem 
negaram suporte26. De finanças neu-
tras a finanças funcionais, esta foi a 
face financeira do desenvolvimento 
econômico e social promovido a par-
tir do século XX, cujo modelo tende 
a se aperfeiçoar malgrado os influ-
xos negativos do neoliberalismo.

A pretexto de teoricamente reservar 
ao Estado uma função regulatória na 

ordem econômica, o neoliberalismo 
pretende mesmo é um retorno ao ca-
pitalismo liberal através da redução 
da expressão dos direitos sociais e 
desregulação pragmática da econo-
mia cumulada com a inoperância de 
agências ditas reguladoras, como se 
viu na crise financeira global inicia-
da em 2008. Para combate à recessão 
instaurada, ao Estado pediu-se so-
corro financeiro com enorme expan-
são do gasto público. Na perspectiva 
deste ensaio, a crise serviu de alerta 
à violência perpetrada contra os di-
reitos sociais, que demandam pres-
tações materiais estatais ordenadas 
por políticas públicas, especialmente 
considerando-se a doutrina da proi-
bição de retrocesso.

Nesse movimento pendu-
lar, a Constituição brasileira de 
1988 determina a alocação de 
verbas27 destinadas à satisfa-
ção das políticas públicas por ela 

25 Curso de Direito Financeiro Brasileiro. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p. 222-223.
26 CORTI, Horacio G. Derechos fundamentales y presupuesto público: una renovada relación en el marco del neoconstitucionalismo peri-

férico, in Orçamentos Públicos e Direito Financeiro. CONTI, J. M. e SCAFF, F. F., coords., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, 
p. 140, 146, passim.

27 Estes “vínculos constitucionais à receita pública” atinentes a “conteúdos essenciais”, a serem observados pela “legislação de atuação”, 
ensejam claramente o controle jurisdicional de constitucionalidade, quanto à satisfação das políticas públicas constitucionalizadas, 
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institucionalizadas28. Lê-se no 
art. 149 que as contribuições29 
são instrumento de atuação da 
União nas áreas social, econômica 
e profissional, destacando-se as 
contribuições à seguridade social 
(art. 195). A saúde, inserida no 
conceito de seguridade social, é 
um “direito de todos e dever do 
Estado, garantido mediante políti-
cas sociais e econômicas” (art. 196) 
integradas por ações e serviços de 
saúde (art. 197) organizadas em 
sistema único de saúde e financia-
das entre outros meios pelas citadas 
contribuições à seguridade social 
(arts. 198, § 1º, c/c 195) e por re-
cursos federativos assegurados (art. 
198, § 2º, c/c os arts. 155 a 159)30. 
Quanto à educação, a Constituição 
prima em declará-la “direito de to-
dos e dever do Estado31 e da família, 
será promovida e incentivada 
com a colaboração da sociedade”, 
garantindo a “gratuidade do en-
sino público em estabelecimentos 

oficiais” (inciso IV) e determinan-
do a aplicação pela União de “nun-
ca menos de dezoito, e os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios 
vinte e cinco por cento, no mínimo, 
da receita resultante de impostos” 
(art. 212); ademais, a “distribuição 
dos recursos públicos assegura-
rá prioridade ao atendimento das 

necessidades do ensino obrigatório, 
no que se refere a universalização, 
garantia de padrão de qualidade e 
equidade, nos termos do plano na-
cional de educação” (§ 3º); os §§ 4º 
a 6º complementam esses comandos 
indicando as “contribuições sociais e 
outros recursos orçamentários” como 
fontes seguras de financiamento, 

que não podem ser desconsideradas pelos poderes constituídos. Cf. FERRAJOLI, Luigi. Garantismo. Uma Discussão sobre Direito e 
Democracia. Trad. brasileira. Rio de Janeiro: Ed. Lúmen Juris, 2012, p. 63; CORTI, Horacio G. Derecho Constitucional Presupuestario. 
2ª ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires: 2011, p. XXXVII).

28 DOMINGUES, José Marcos. Tributação, orçamento e políticas públicas. Revista Interesse Público. Belo Horizonte: IP, v. 63, set/out-
2010, p. 153-154.

29 Cf. nossos Contribuições parafiscais, finalidade e fato gerador, in Revista Dialética de Direito Tributário, vol. 73, p. 53-63, São Paulo: 
Dialética, out. 2001; Contribuições sociais, desvio de finalidade e a dita reforma da previdência social brasileira, in Revista Dialética de 
Direito Tributário, vol. 108, p. 129, São Paulo: Dialética, set. 2004; O conteúdo da extrafiscalidade e o papel das Cides. Efeitos decor-
rentes da não utilização dos recursos arrecadados ou da aplicação em finalidade diversa, in Revista Dialética de Direito Tributário, vol. 
131, p. 53, São Paulo: Dialética, ago. 2006.

30 O mesmo se diga da política constitucional para a educação, com “conteúdos mínimos” respeitadores dos “valores culturais e artís-
ticos, nacionais e regionais” (art. 210), sendo certo que a União empregará no mínimo 18%, e Estados, Distrito Federal e Municípios, 
25%, de suas respectivas arrecadações com impostos “na manutenção e desenvolvimento do ensino” (art. 212). Não se olvide, ade-
mais, o dever constitucional “da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o 
direito à vida, à saúde” etc., certo que “o Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança e do adolescente” 
(art. 227 e § 1º), ações de assistência social essas que serão “realizadas com recursos do orçamento da seguridade social” além de 
outras fontes (§ 7º do art. 227 c/c art. 204). Trata-se, portanto, de determinações constitucionais tutelares dos direitos humanos ati-
nentes à vida com dignidade, ademais consagrados pelos objetivos fundamentais da República, especialmente os de construir uma 
sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, I).

31 Muito antes disso, a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº 4.024, de 20/12/1961) já proclamara que “a educação 
é direito de todos e será dada no lar e na escola” (art. 2º), obrigando-se o Estado a “fornecer recursos indispensáveis” a esse desiderato 
“quando provada a insuficiência de meios, de modo que sejam asseguradas iguais oportunidades a todos” (art. 3º, II).
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sobretudo para o ensino fundamen-
tal; a lei do plano nacional de edu-
cação fixará “meta de aplicação de 
recursos públicos em educação como 
proporção do produto interno bruto”  
(art. 214, VI). 

Esta evolução do quadro axio-
lógico-normativo deve ser levada 
em consideração na interpretação 
teleológica do conceito de tributo, 
mais do que nunca um instrumento 
de financiamento das ações estatais 
comprometidas com o bem-estar, 
que assegure a dignidade da pessoa 
humana, não se podendo furtar o 
Estado a conceber e implementar 
políticas públicas conducentes a 
esse desiderato. A tributação deve 
responder à contemporânea con-
cepção do Direito Financeiro, que 
exige uma conexão transparente 
entre tributação e gasto público, 
consoante o momento histórico, 
que já é hoje pós neoliberal em que 

o Estado deve usar as finanças pú-
blicas como instrumento anticíclico 
do redivivo keynesianismo. 

O trato equitativo dos recursos 
públicos deve obedecer ao princípio 
fundamental da capacidade contribu-
tiva (que em essência igualdade é32), 
quer na sua dimensão de potencial 
requisitório, quer no seu aspecto dis-
tributivo, a justificar a um só tempo o 
necessário emprego da progressivida-
de e da seletividade fiscais; ademais, a 
tributação completa sua conformação 
como processo financeiro justo na 
medida em que serve a propósitos de 
desenvolvimento sócio-econômico 
através da progressividade e da seleti-
vidade extrafiscais como instrumen-
tos de implementação de políticas 
públicas preconizadas constitucio-
nalmente ou acordes com os valores 
protegidos pela ordem jurídica.

Pelo prisma orçamentário, a ci-
tada repartição equitativa do gasto 

público exige eficiência na gestão 
dos recursos financeiros arrecada-
dos pelo Estado; desta depende a 
intensidade da tributação e a qua-
lidade do atendimento às políti-
cas públicas definidas através das 
dotações orçamentárias. Políticas 
públicas eficientes podem poupar 
recursos, determinando a redução 
da carga tributária ou reduzindo as 
pressões pelo respectivo aumento. 

A principiologia orçamentária 
procura contemporaneamente ex-
plicitar aplicações particulares de um 
princípio geral do direito financeiro, 
já referido – a repartição equitativa 
do gasto público – em torno do qual 
deve centrar-se o trato das finanças 
públicas, isto é, a atividade financeira 
e a execução orçamentária financia-
da pelos tributos tomados à capaci-
dade contributiva do povo, a quem 
pertence o poder e cujos direitos hu-
manos, fundamentais (individuais e 
sociais), impende atender.

Direitos humanos e o orçamento

Do berço comum dos direitos natu-
rais provêm os assim designados direi-
tos humanos e direitos fundamentais. 

Correspectivos à Humanidade, 
seja em razão de pertença à 

Natureza, de raízes gregas33, seja 
em decorrência de criação divi-
na34, os direitos naturais procla-
mados e positivados na Declaração 
da Independência norte-americana 

de 177635 e na Declaração france-
sa dos Direitos do Homem e do 
Cidadão de 178936 viriam a adqui-
rir a dimensão de direitos huma-
nos ao influxo da ética racional de 

32 Cf. no ponto COSTA, Regina Helena. Princípio da Capacidade Contributiva. São Paulo: Malheiros Ed., 1993, p. 39; Curso de Direito 
Tributário. 4ª ed. Saraiva, São Paulo: 2014, p. 94.

33 Em Platão, o direito natural seria “uma ordem mais alta e mais perfeita, para servi de ponto de referência ideal” e, em Aristóteles, o que 
“por toda a parte tem a mesma força” (cf. LIMA, Hermes. Introducção á Sciencia do Direito. 3ª ed. Companhia Editora Nacional, São 
Paulo: 1937, p. 42-43).

34 Na tradição judaico-cristã: “Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança” (Gênesis 
1:26-27).

35 “... assumir, entre os poderes da Terra, posição igual e separada, a que lhe dão direito as leis da natureza e as do Deus da natureza (...) 
verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, 
que entre estes estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade” (http://www.arqnet.pt/portal/teoria/declaracao_vport.html).

36 “... declarar solenemente os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem (...) na presença e sob a égide do Ser Supremo, os 
seguintes direitos do homem e do cidadão: Art.1º. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. (...). Art. 2º. ... a conservação 
dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade a segurança e a resistência à opressão” 
(Cf. in http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-
Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html).
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Kant37, objeto de construção his-
tórica, ulteriormente consagrados 
no direito internacional sobretudo 
a partir da Declaração Universal 
dos Direitos do Homem (ONU, 
1948) e recebidos no plano cons-
titucional interno dos países como 
direitos fundamentais dignos de 
tutela eficaz, como por exemplo 
preconizado no § 1º do artigo 5º da 
Constituição brasileira e no artigo 
2º da Constituição portuguesa38.

Está-se a tratar não só dos direi-
tos da igualdade e da liberdade, mas 
também dos que, mercê do atual 
estágio civilizatório, são verdadei-
ros postulados daqueles. De fato, 
não se concebe que, sem a fruição 
de saúde, moradia, educação e ou-
tros direitos sociais, possa dar-se o 
gozo dos direitos individuais, com 
o desenvolvimento físico, psíquico, 
intelectual, cultural e moral do ser 
humano, dotado da respectiva dig-
nidade humana, desabrochada e 
respeitada em toda a sua extensão.

Como cabe ao Estado a imple-
mentação do Estado de Direito e a 
atividade financeira é um meio para 
esse fim (que abrange desengana-
damente a promoção dos direitos 

humanos, fundamentais), nota-se 
um “vínculo indissolúvel entre ativi-
dade financeira pública e o exercício 
dos direitos fundamentais39”. Se a ati-
vidade financeira é um instrumento 
para a realização do Estado constitu-
cional de Direito, isso significa que o 
é, também, para conferir efetividade 
aos direitos fundamentais40”. Em ou-
tras palavras, a atividade financeira e 
o orçamento não subordinam a si os 
direitos humanos, fundamentais; é a 
satisfação destes que justifica, ilumi-
na, impulsiona e condiciona aqueles 
institutos do direito financeiro.

Oscar Corrêa41, ademais de re-
buscar na História o caráter imemo-
rial da luta do homem pelo reconhe-
cimento de seus direitos, acentua 
que “a oposição autoridade-liber-
dade oferece quadro sugestivo, na 
sucessão intérmina do predomínio 
de uma ou outra”, para concluir que 

“A efetivação desses direitos humanos 
tem sido, contudo, o grande desafio 
da Humanidade, porque, no plano 
nacional, as disputas internas, com a 
intensidade dos ódios que propicia, 
têm constituído sempre obstáculo in-
transponível a essa efetivação. (...) Para 

a solução tem contribuído o Judiciário, 
com a ampliação da malha protetora 
desses direitos, assegurando-lhes ar-
cabouço institucional amplo e sólido 
para enfrentar os possíveis e prováveis 
desafios do terceiro milênio42”. 

Mas não é apenas o conflito liber-
dade-autoridade que se interpõe en-
tre a demanda social e a garantia dos 
direitos fundamentais. Há que se ter 
em conta também que o gasto social 
depende da tributação da riqueza pri-
vada, foco de outra luta histórica em 
torno da razoabilidade da exação esta-
tal em cotejo com a capacidade con-
tributiva e a escorreita despesa para 
atendimento às necessidades do povo. 

São os mais abastados que podem 
e devem mais contribuir para que o 
Erário possa realizar a grave missão 
de distribuir43 os recursos públicos 
em favor dos menos aquinhoados 
com vistas a garantir-lhes bases re-
ais de competição e evolução como 
desde sempre intuído pelo ideal gre-
go e tomista da igualdade relativa. A 
consecução deste desiderato requer 
crença na democracia e na fraterni-
dade, descortino44 e solidariedade, e 
responsabilidade juspolítica. 

37 Cf. RADBRUCH, Gustav. Filosofia do Direito (trad. portuguesa da 6ª edição alemã Rechtphilosophie), Coimbra: A. Amado Editor, 1979, p. 63.
38 Para Canotilho, “a ideia subjacente à afirmação dos direitos e deveres individuais foi a de converter os direitos do homem (situados 

no plano do direito natural) em direitos fundamentais, institucionalizados juridicamente e constituindo direito objectivamente vigente” 
(CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 2ª ed. Alemedina, Coimbra: 1998, p.105). V. nota 1 supra.

39 CORTI, op. cit., p. 759.
40 CORTI, Horacio G. Derechos fundamentales y presupuesto público: una renovada relación en el marco del neoconstitucionalismo periféri-

co, in Orçamentos Públicos e Direito Financeiro (CONTI, J. M. e SCAFF, F. F., coords., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 149. 
Cf. também, do autor citado, Ley de presupuesto y derechos fundamentales: los fundamentos de um nuevo paradigma jurídico-financiero, 
in Revista Jurídica de Buenos Aires. Buenos Aires: Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, 2010, tomo I, p. 656-657.

41 CORRÊA, Oscar Dias. Alcance e compreensão atual da Declaração dos Direitos Humanos, in Estudos de Direito Político-Constitucional. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2010, p. 653.

42 Direitos Humanos, in Estudos de Direito Político-Constitucional, cit., p. 703, 706. 
43 Cf. Montesquieu, op. cit., livro quinto, VIII, p. 66.
44 Segundo Cançado Trindade, altos índices de disparidades sociais “levam à triste e inelutável convivência, em seu quotidiano, com a in-

sensibilidade e a insensatez das classes dominantes, a injustiça institucionalizada e perpetuada, e a continuada dificuldade do meio social 
em identificar com discernimento e compreender os temas verdadeiramente primordiais que lhe dizem respeito, a requerem reflexão e 
ação com seriedade” (TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Direitos humanos e meio ambiente. Porto Alegre: Fabris, 1993, p. 24).
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Nesse contexto, em que mui-
ta vez a autoridade se alia ao 
poder econômico resistente à 
fiscalidade estatal viabilizadora 
do serviço público de atenção 
aos direitos fundamentais, a 
manifestação do Ministro Celso 
de Mello nos autos da Ação de 
Descumprimento de Preceito 
Fundamental nº 45 é paradigmá-
tica da posição do STF quanto à 
garantia constitucional reconhe-
cida aos direitos sociais:

“É que a realização dos direitos 
econômicos, sociais e culturais –  
além de caracterizar-se pela gra-
dualidade de seu processo de 

concretização – depende, em gran-
de medida, de um inescapável vín-
culo financeiro subordinado às 
possibilidades orçamentárias do 
Estado, de tal modo que, compro-
vada, objetivamente, a incapacida-
de econômico-financeira da pessoa 
estatal, desta não se poderá razoa-
velmente exigir, considerada a limi-
tação material referida, a imediata45 
efetivação do comando fundado no 
texto da Carta Política.

Não se mostrará lícito, no entanto, 
ao Poder Público, em tal hipótese – 
mediante indevida manipulação de 
sua atividade financeira e/ou políti-
co-administrativa – criar obstáculo 

artificial que revele o ilegítimo, ar-
bitrário e censurável propósito de 
fraudar, de frustrar e de inviabilizar 
o estabelecimento e a preservação, 
em favor da pessoa e dos cidadãos, 
de condições materiais mínimas de 
existência (...) notadamente quan-
do, dessa conduta governamental 
negativa, puder resultar nulifica-
ção ou, até mesmo, aniquilação de 
direitos constitucionais impreg-
nados de um sentido de essencial 
fundamentalidade46”.

A democracia fiscal é a pro-
va real da democracia política; 
o orçamento tem aqui um papel 
fundamental.

45 Nesse sentido, OLIVEIRA, Régis Fernandes de. Gastos Públicos. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2012, p. 122.
46 Cf. decisão monocrática in http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADPF%24%2ESCLA%2E+E+ 

45%2ENUME%2E%29&base=baseMonocraticas&url=http://tinyurl.com/a9kzfpa.
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É tempo de pugnar por um 
sempre mais eficaz controle 
jurídico do orçamento e do gasto 
público, na esteira do que o STF e 
o STJ preconizam, pois tal é preci-
so fazer em nome da moralidade e 
para o bem das finanças públicas, 
cuja gestão no Brasil é recorrente-
mente apontada como entrave ao 
pleno desenvolvimento do País; a 
começar pelo baixo nível da educa-
ção e da saúde públicas, que, a par 
da indignidade, impactam negati-
vamente a inclusão, a inserção e a 
competitividade nacionais. Parece 
claro que sem democracia financei-
ra não há democracia política nem 
democracia econômica.

Ora, se o Estado é o principal 
“promotor do bem-estar geral”, 
presidindo a tensão entre a ga-
rantia da dignidade humana e o 

“limite do financeiramente possí-
vel”, em que os recursos públicos 
são “mais reduzidos onde maior é 
a sua necessidade47”, então, dian-
te do vilipêndio à vida, à saúde, à 
educação, quer pela Lei de Meios, 
quer pela Administração, impõe-
-se ao Poder Judiciário atender 
ao reclamo pela prestação estatal 
que satisfaça o fundamental; o 
remanejamento de verbas públi-
cas48 ou a abertura de crédito su-
plementar49 (ou especial50, no caso 
de, por absurda omissão, inexistir 
dotação específica), observado o 
devido processo legal, poderá ser 
a consequência orçamentária, ex 
vi constitucionis, reparadora de 
algum desvio governamental que 
não se sustenta diante dos bens 
maiores tutelados pela ordem 
democrática.

De fato, o STF evoluiu em sua 
Jurisprudência para não só ad-
mitir o controle concentrado51 de 
constitucionalidade do orçamento, 
mas passou a secundar decisões de 
tribunais locais que determinam 
a tutela de direitos sociais, ainda 
quando o orçamento traga insufi-
ciência de dotação orçamentária52 
respectiva, pois o orçamento não é 
um mero plano de governo ou ato 
administrativo de organização do 
governo, mas, muito mais, é uma lei 
que deve respeitar o programa de 
tutela constitucional e legal dos di-
reitos fundamentais. É que “a análi-
se orçamental é um topos de argu-
mentação disponível ao Judiciário 
na sindicação dos direitos sociais 
(...) para [que] se aprecie o funda-
mento estatal para a não satisfação 
do direito fundamental social53”.

47 MENDES, Gilmar F., COELHO, Inocêncio M., BRANCO, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 4ª ed. Saraiva, São Paulo: 2009, p. 
757, 761. 

48 Ibidem. Ademais, porque “seria descabido, por exemplo, o emprego excessivo de recursos em publicidade (...) em relação ao inves-
timento no sentido de preservar a dignidade da pessoa humana” (OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Curso de Direito Financeiro, 4ª ed., 
2011, cit., p. 315.

49 DOMINGUES, José Marcos. Tributação, orçamento e políticas públicas, in Revista Interesse Público. Belo Horizonte: Ed. Fórum, ano 
XII, 2010, nº 63, p. 166-167.

50 Art. 41, II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. A adoção de crédito especial será pertinente na ausência de dotação específica (art. 
41, II, da Lei nº 4.320/64), tendo em vista a estatura do direito fundamental em perigo, embora, como disse o Ministro Gilmar Mendes, 
o Judiciário na quase totalidade dos casos determina o efetivo “cumprimento de políticas públicas já existentes”, quando já existe, 
pois, dotação orçamentária própria. Se ato específico do Legislativo inexistir, ainda assim, a lei de que dependeria a abertura de tais 
créditos é a própria Constituição, a Lei Suprema, que tutela o direito afirmado pelo Judiciário, e a dimensão do gasto equitativo decorre 
da própria decisão a ser materialmente executada (o valor do medicamento, o valor de uma creche, o valor de uma clínica para jovens 
drogados, etc.), sem o que não se justificará toda a proteção que o sistema tributário pretende garantir à cidadania, que continuará a 
pagar tributos sem proveito, sem finalidade, máxime estão em risco os seus direitos fundamentais.

51 Na ADI 2925 o STF, em 2003, determinou interpretação conforme de norma orçamentária de forma a impedir que a receita de contri-
buições com vinculação constitucional pudesse ser consumida em outra despesa que não aquela prevista na Lei Maior, considerando 
inconstitucional a abertura de “crédito suplementar em rubrica estranha à destinação do que arrecadado” (cf. http://redir.stf.jus.br/pa-
ginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=266953). Na ADI 4048 o STF, 2008, admitiu controlar in abstracto leis e atos normativos 
independente do caráter geral ou específico, concreto ou abstrato do seu objeto, inclusive normas orçamentárias (cf. http://redir.stf.
jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=542881).

52 ALMEIDA, Luiz Antônio Freitas de. Direitos Fundamentais Sociais e Ponderação. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2014, p. 
244.

53 Ibiden.

Orçamento e controle judicial
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No julgamento da Suspensão 
de Tutela Antecipada nº 17554, 
em 2010, o STF garantiu o for-
necimento pelo Sistema Nacional 
de Saúde (SUS) de medicamento 
registrado na Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária, afastan-
do alegado risco de grave lesão à 
economia; depois de proclamar o 
postulado da proteção aos direi-
tos fundamentais e a proibição 
da proteção insuficiente (fls. 78), 
pela dependência de certos da-
queles direitos de providências 
e prestações estatais, como soe 
acontecer com os direitos sociais 
(fls. 79-80), afirmou a Suprema 
Corte que, além de um valor apto 
a garantir a liberdade dos cida-
dãos, em relação aos direitos so-
ciais (como é o caso do direito à 
saúde) deve o Estado dispor de 
valores variáveis em função da 
necessidade de cada cidadão.

Ao analisar o Recurso 
Extraordinário (RE) nº 581.352, 
o STF, em 2014, censurou a de-
ficiente atenção às gestantes em 
maternidades estaduais, afirman-
do que tal desrespeito provoca-
do por inércia estatal transgride 
a Constituição; e afastou a re-
serva do possível no caso, reco-
nhecendo sua inaplicabilidade 
sempre que a invocação dessa 
cláusula puder comprometer o 
núcleo básico que qualifica o 
mínimo existencial, reiterando 

precedentes em relação a tais 
posicionamentos55.

A jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça é tranquila no 
sentido da possibilidade do contro-
le judicial de políticas públicas e da 
eventual insuficiência orçamentá-
ria respectiva, como tem abonado 
o bloqueio de dinheiro em contas 
públicas em garantia das determi-
nações judiciais ao Estado para que 
entregue as prestações materiais 

causa individual e que se pedia o 
custeio de medicamento, a Corte 
referendou o bloqueio de valores 
em contas públicas, como medida 
cautelar possível à luz do art. 461, 
§ 5º, do Código de Processo Civil 
(CPC), sendo “lícito ao magistrado 
determinar o bloqueio de valores 
em contas públicas para garantir o 
custeio de tratamento médico in-
dispensável, como meio de concre-
tizar o princípio da dignidade da 
pessoa humana e do direito à vida 
e à saúde”, fundamentando-se na 
circunstância de que a Constituição 
“excepcionou da exigência do pre-
catório os créditos de natureza ali-
mentícia, entre os quais se incluem 
aqueles relacionados à garantia 
da manutenção da vida, como os 
decorrentes do fornecimento de 
medicamentos pelo Estado (...), 
permitida, inclusive, a mitigação 
da impenhorabilidade dos bens 
públicos”; e no REsp nº 794.253 
(2005/0183246-0)58 o STJ lembrou 
que “em diversas oportunidades, 
já se manifestou no sentido de re-
conhecer a licitude do bloqueio de 
valores em contas públicas com o 
fito de assegurar o custeio de trata-
mento médico indispensável, como 
meio de concretizar o princípio da 
dignidade da pessoa humana, sem 
que se configure ofensa ao art. 461 
e seus incisos do CPC”.

Em relação ao direito social 
à educação, o STF reafirmou em 

54 Cf. http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=610255.
55 Cf. http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=5343056.
56 No REsp nº 1.068.731 (2008/0137930-3), feito de iniciativa do Parquet, decidiu o STJ que “a falta de vagas em Unidades 

de Tratamento Intensivo – UTIs no único hospital local viola o direito à saúde e afeta o mínimo existencial de toda a po-
pulação local, tratando-se, pois, de direito difuso a ser protegido” (cf. https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/
mediado/?componente=ATC&sequencial=12839184&num_registro=200801379303&data=20120308&tipo=5&formato=PDF).

57 Cf. https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=3349470&num_registro=200602708863&-
data=20070913&tipo=5&formato=PDF.

58 Cf. https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=2780250&num_registro=200501832460&-
data=20070201&tipo=5&formato=PDF.

“Com a evolução da demo-
cracia, não há lugar para 
recursos mal geridos se es-
vaindo no superfaturamen-
to, na fraude em licitações, 
nos desvios de finalidade 
e de comportamento dos 
agentes públicos.”

exigidas para efetivação dos di-
reitos sociais; mais, o STJ entende 
que, sem prejuízo de considerar o 
direito social como um direito di-
fuso56 suscetível de ser demandado 
pelo Ministério Público em ação 
civil pública, o direito pessoal res-
pectivo pode ser pleiteado em juízo 
em ações individuais.

Assim, no REsp nº 909.752 
(2006/0270886-3)57, tratando de 
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2011, no ARE 639.337 AgR59, os 
fundamentos empregados no jul-
gamento do RE 410.715 AgR60, 
de 2005, e no RE 595595 AgR61,  
de 2009, no sentido de, sendo a edu-
cação infantil direito fundamental 
de toda criança, “não admite, em 
seu processo de concretização, ava-
liações meramente discricionárias 
da Administração Pública”. No pri-
meiro caso, placitou sentença que 
obrigara o Município a matricular 
crianças em escolas públicas próxi-
mas à sua residência ou endereço de 

trabalho dos seus responsáveis; no 
precedente anterior, garantiu a ma-
trícula de todas as crianças de zero a 
seis anos em escolas municipais; e no 
terceiro caso confirmou a exigibili-
dade de vaga no ensino fundamental 
e educação infantil para as crianças 
carentes do Município. Entendeu o 
STF que, nessa matéria, “as opções 
dos Municípios não podem ser exer-
cidas de modo a comprometer, com 
apoio em juízo de simples conveni-
ência ou de mera oportunidade, a 
eficácia desse direito básico de índole 

social”. Não por outra razão, o emi-
nente Ministro Presidente Joaquim 
Barbosa62, em aula magna proferida 
na Universidade de Brasília em 2013, 
se pronunciou no sentido de ser a 
educação a mais importante “presta-
ção que o cidadão, tem direito a rei-
vindicar do Estado”, certo que, “sem 
acesso a educação, a pessoa fica des-
tituída dos meios de dar sua contri-
buição qualitativa para a sociedade”.

Não é diversa a jurisprudência 
do STJ, bastando lembrar o REsp 
nº 1.185.474 (2010/0048628-4)63, 

59 Cf. http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=627428. Carlos Alexandre de Azevedo Campos entrevê neste 
acórdão uma atuação ativa do STF “para fazer valer o projeto constitucional de inclusão social e de garantia de vida digna quando a 
omissão institucional colocar em risco tais objetivos” (Dimensões do Ativismo Judicial do STF. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2014, p. 330).

60 Cf. http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=354801.
61 Cf. http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=594740
62 Cf. http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=235137.
63 Lê-se na ementa: “Acesso à creche aos menores de zero a seis anos – direito subjetivo (...) escassez de recursos como o resultado de uma de-

cisão política – prioridade dos direitos fundamentais – conteúdo do mínimo existencial – essencialidade do direito à educação – precedentes 
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em que o Tribunal garantiu o di-
reito subjetivo de acesso à creche 
aos menores de zero a seis anos, 
entendendo que decisões políticas 
circunstanciais (esclareça-se, como 
as eventualmente tomadas no pro-
cesso orçamentário) não se podem 
sobrepor à efetivação dos direitos 
fundamentais sociais, objeto de 
políticas públicas constitucionais, 
sendo eles eminentemente pres-
tacionais, que sempre abrangem 
a alocação significativa de recur-
sos materiais e humanos, máxime 
quando comparados a rubricas ge-
nerosas para custeio de “festivida-
des ou propagandas governamen-
tais”. Nesta bem lançada decisão, 
o STJ atribui a sempre invocada 
escassez de recursos (“sinônimo de 
desigualdade”) a um processo de 
escolha, de uma decisão que pode 
retirar (ausência de) dinheiro para 
a prestação de uma educação de 
qualidade, em favor daquela citada 
despesa, razão pela qual a chama-
da reserva do possível não pode 
ser oposta à efetivação dos direitos 
fundamentais, já que, quanto a es-
tes, não cabe ao administrador pú-
blico preteri-los em suas escolhas. 
Esta fundamentação foi adotada às 
inteiras no julgamento do REsp nº 
1.068.731 (2008/0137930-3)64, as-
sentando, verbis, que 

“a escusa da ‘limitação de recursos 
orçamentários’ frequentemente não 
passa de biombo para esconder a op-
ção do administrador pelas suas prio-
ridades particulares em vez daquelas 
estatuídas na Constituição e nas leis, 
sobrepondo o interesse pessoal às 

necessidades mais urgentes da co-
letividade. O absurdo e a aberração 
orçamentários, por ultrapassarem e 
vilipendiarem os limites do razoável, 
as fronteiras do bom-senso e até po-
líticas públicas legisladas, são plena-
mente sindicáveis pelo Judiciário, não 
compondo, em absoluto, a esfera da 
discricionariedade do Administrador, 
nem indicando rompimento do prin-
cípio da separação dos Poderes”.

Proveitoso ainda analisar um 
caso de impacto levado à consi-
deração do STF: na Suspensão de 
Tutela Antecipada-STA nº 405, 
o Distrito Federal objetivou sus-
pender os efeitos da decisão de 
Vara da Infância e da Juventude 
que, em ação civil pública mo-
vida pelo Ministério Público-
MP65, determinou a implantação 
de novos vinte e três Conselhos 
Tutelares, na forma da lei, e mais 
um Conselho nas cinco regiões 
administrativas com mais de du-
zentos mil habitantes, na forma de 
Resolução do Conselho Nacional 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CONANDA), man-
dou ao DF: disponibilizar espa-
ços físicos adequados; adequar o 
orçamento de 2009, com recursos 
necessários; c- nomear e dar posse 
aos Conselheiros Tutelares e efeti-
var o funcionamento dos plantões 
previstos em lei; e arbitrou multa 
diária devida pelas autoridades 
que indicou, em caso de descum-
primento da decisão. Alegou o 
Réu ao STF indevida interferên-
cia do Judiciário nas atribuições 
discricionárias do Executivo, ao 

adentrar o mérito da condução 
de políticas públicas. No curso 
do incidente, informou que sub-
sequentemente à decisão judicial 
foi editada lei criando trinta e três 
novos Conselhos, remanescendo 
litigiosa somente a determinação 
de abertura de Conselhos adicio-
nais. Não obstante, o Presidente66 
do STF indeferiu a suspensão da 
tutela antecipada por não verifi-
car grave lesão à ordem, à saúde, 
à segurança e à economia públi-
cas, porque já atendida a maior 
parte da decisão atacada, e por 
não ter o DF trazido qualquer 
elemento concreto quanto a 
suposta lesão à economia pública 
pela colocação em funcionamento 
de mais cinco Conselhos, mas 
apenas meras alegações relativas 
a todo o conteúdo da antecipação 
inicialmente concedida. Também 
não viu dano à ordem adminis-
trativa, pois, como se depreen-
deu de manifestações oficiais nos 
autos, desde o exercício anterior 
o DF já sabia da possibilidade de 
condenação, podendo, perfeita-
mente, adequar o orçamento de 
2010 à viabilização de apenas cin-
co novos conselhos tutelares. Foi 
rejeitada a alegação não compro-
vada de risco à ordem financeira. 
Este caso concretiza a progressiva 
implementação do direito funda-
mental em questão, admitindo-
-se que o Judiciário determine o 
cumprimento de política pública 
normatizada, inclusive pela dis-
ponibilização orçamentária de 
recursos materiais adequados e 
necessários. 

do STF E STJ (cf. https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=9568774&num_regis-
tro=201000486284&data=20100429&tipo=5&formato=PDF).

64 Cf. nota 91 supra.
65 Processo nº 2008.01.3.010679-6 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
66 Ministro Cezar Peluso.
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Finalmente, colige-se outra deci-
são do Ministro Presidente67 do STF 
(STA nº 421-PE): foi caso em que 
se determinou a Município que, em 
72 horas, fornecesse transporte ade-
quado para ida e retorno à capital, 
distante 252 km, e pagamento de 
diária no patamar de R$ 70,00 aos 
dois Requerentes (menor portador 
de doença motora e sua mãe), e não 
os R$ 8,40 pagos conforme tabela 
de Tratamento Fora do Domicílio-
TFD. Mesmo havendo o Tribunal 
estadual reduzido sua expressão a 
R$ 30,00, alegou o Réu que cumpria 
a citada tabela TFD; que o expe-
diente de pagamento adotado pela 
decisão impugnada implicaria vio-
lação ao sistema de precatórios (ar-
tigo 100 da CF/88); que havia a pos-
sibilidade do efeito multiplicador da 
decisão, tendo em vista que todos os 
duzentos e vinte e três pacientes be-
neficiados pelo TFD poderiam ajui-
zar ações pleiteando o aumento das 
diárias, a risco de se inviabilizar a 
manutenção do programa; e pediu, 
ao fim, a suspensão do acórdão do 
Tribunal local para impedir-se o au-
mento do valor das diárias concedi-
do. Em sua decisão, o Presidente do 
STF destacou que, embora a atuação 
do Judiciário seja fundamental para 
o exercício efetivo da cidadania e 
para a realização do direito à saúde, 

as decisões judiciais causam tensão 
entre os elaboradores e executores 
das políticas públicas, compelidos 
a garantir prestações de direitos 
sociais, muitas vezes contrastantes 
com a política estabelecida pelos go-
vernos para a área da saúde e além 
das possibilidades orçamentárias, 
havendo a esse propósito convoca-
do audiência pública68. Não have-
ria falar em violação ao art. 100 da 
Constituição, pois se tratou de me-
dida acauteladora do processo, não 
se discutindo o pagamento de in-
denização ou créditos devidos pelo 
Poder Público, mas, sim, o valor da 
diária nos dias em que o menor pre-
cisava se deslocar à capital distante; 
e nem se requereu efeito retroativo. 
Afirmou a Presidência que não pro-
cedia a alegação de que a decisão 
serviria de precedente negativo ao 
Poder Público, com possibilidade de 
ensejar o denominado efeito multi-
plicador, pois a análise de decisões 
dessa natureza se faz caso a caso, 
considerando-se todos os elementos 
normativos e fáticos da questão jurí-
dica, não sendo de vislumbrar grave 
lesão à ordem, à saúde, à segurança 
ou à economia públicas a ensejar a 
adoção da medida excepcional de 
suspensão de tutela antecipada, que 
indeferiu. Nota-se que a insuficiên-
cia orçamentária foi suprida pela 

determinação de cumprimento da 
política pública constitucional de 
proteção da saúde, implicitamente 
ordenando-se a suplementação de 
verba para atender adequadamente 
a pessoa doente; e a intervenção ju-
dicial garantiu o direito fundamen-
tal contra o interesse financeiro da 
Administração, pondo cobro à su-
bordinação da dignidade humana à 
incúria orçamentária que renega a 
própria política pública a cumprir.

Em vários dos casos acima apre-
senta-se como parte o MP, institui-
ção “essencial à função jurisdicio-
nal” com atribuição de “defesa dos 
interesses sociais e individuais in-
disponíveis”69, sendo certo que sua 
atuação em juízo se encontra qua-
lificada pela prova (especialmente 
pericial) previamente produzida 
nos inquéritos civis70 e audiências 
públicas71 que promove para escla-
recimentos dos fatos e formação de 
sua autônoma convicção.

Também o Judiciário pode 
convocar audiências públicas e 
valer-se de inspeções pessoais72 e 
de prova técnica73 em geral para 
formar e robustecer seu entendi-
mento sobre as graves questões le-
vantadas quanto à implementação 
dos direitos sociais; o STF tem-se 
valido desses instrumentos sobre-
tudo após a edição da Lei nº 9.86874 

67 Ministro Gilmar Mendes.
68 “Em 5 de março de 2009, convoquei Audiência Pública em razão dos diversos pedidos de suspensão de segurança, de suspensão de 

tutela antecipada e de suspensão de liminar em trâmite no âmbito desta Presidência, com vistas a suspender a execução de medidas 
cautelares que condenam a Fazenda Pública ao fornecimento das mais variadas prestações de saúde (fornecimento de medicamentos, 
suplementos alimentares, órteses e próteses; criação de vagas de UTIs e leitos hospitalares; contratação de servidores de saúde; reali-
zação de cirurgias e exames; custeio de tratamento fora do domicílio, inclusive no exterior, entre outros)” - cf. DJe-076, de 30/04/2010.

69 Art. 127 da Constituição.
70 Art. 129, III, da Constituição.
71 Art. 27, IV, da Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993.
72 Artigo 440 do Código de Processo Civil-CPC.
73 Art. 130 do CPC. Idem, artigos 420, 421, § 2º.
74 Dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o 

Supremo Tribunal Federal (cf. art. 9º, § 1º).
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e da Lei nº 9.88275, ambas de 1999, 
e da sua Emenda Regimental nº 
29/200976. Afasta-se assim a usu-
al censura à “debilidade do órgão 
jurisdicional de não dispor de in-
formações técnicas, dados e provas 
suficientes a fim de avaliar a polí-
tica estatal77”. Ademais, o proce-
dimento contraditório legitima o 
controle judicial das políticas pú-
blicas78 para que se evite a discri-
minação ou exclusão individual ou 
social incompatível com a ordem 
constitucional (a mesma que estru-
tura a composição e a competência 
dos Tribunais) cuja força normati-
va, adverte HESSE79, ”depende da 
disposição de considerar seus con-
teúdos como obrigatórios e da de-
terminação de realizar esses conte-
údos, também contra resistências”.

Anote-se que a jurisprudên-
cia dos Tribunais brasileiros 

ressalva que a função por eles 
exercida é de controle80, não de 
substituição à Legislação ou à 
Administração, pois que a es-
tas cabe primariamente exercer 
o governo, tomando decisões e 

implementando-as em nome do 
Bem Comum, atento às doutri-
nas do mínimo existencial e da 
reserva do possível, assim como 
ao princípio da proporcionali-
dade e razoabilidade. O que não 
podem Legislativo e Executivo é 
descumprir os vetores constitu-
cionais que devem presidir, ilu-
minar, sua atuação81. A injuridi-
cidade da omissão ou da opção, 
máxime quando gera o avilta-
mento dos direitos fundamen-
tais, é que enseja ao Judiciário, 
provocado, agir pontualmente82 
para determinar a implementa-
ção das políticas públicas, legi-
timamente constitucionalizadas 
ou legisladas, sobretudo quanto 
aos direitos sociais que equa-
lizam a oportunidade de exer-
cício dos direitos individuais e 
políticos.

“São intoleráveis a carga 
tributária sem retorno em 
serviços públicos de quali-
dade e a insuficiência orça-
mentária acompanhada da 
inércia administrativa, por 
representarem a frustração 
das promessas constitucio-
nais fiadoras dos anseios 
mais caros da sociedade.”

75 Dispõe sobre o processo e julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, nos termos do § 1o do art. 102 da 
Constituição (cf. art. 6º, §1º).

76 Art. 21, XVII.
77 ALMEIDA, Luiz Antônio Freitas de. Direitos Fundamentais Sociais e Ponderação, cit., p. 286.
78 Cf. PENNA, Saulo Versiani. A judicialização dos direitos sociais após 25 anos da Constituição Federal brasileira, in Lex Humana. 

Petrópolis: Universidade Católica de Petrópolis, v. 6, n. 1, 2014, p. 207-209 passim – disponível em http://seer.ucp.br/seer/index.
php?journal=LexHumana&page=article&op=view&path%5B%5D=554&path%5B%5D=311.

79 Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha (trad. brasileira). Porto Alegre: Sérgio A. Fabris Editor, 1998, p. 49.
80 “... Situação caótica do Hospital Salgado Filho. Dever constitucional do Poder Público (artigo 5º, caput e 196) e direito à saúde do 

cidadão. Fato que atinge principalmente, a camada mais pobre da população, que não possui plano particular e depende tão somente 
da rede pública para atendimento. Possibilidade do Judiciário exercer controle de política pública fundamental, fazendo observar os 
princípios da legalidade e moralidade (artigo 37 da CF). Inexistência de desrespeito à separação dos poderes. necessidade urgente de 
contratação e médicos e funcionários técnicos, de modo a permitir o regular funcionamento do hospital. Ausência de comprovação, 
pelo Poder Público, da impossibilidade de remanejamento de receita orçamentária. Precedentes do STJ e STF. Recurso provido para 
que seja cumprido o déficit de pessoal, com a realização de concurso público (...), bem como corrigidos os procedimentos e sanadas 
as irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, no prazo de seis meses...” (fls. 327-328) – cf. acórdão do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro transcrito pelo STF no julgamento do RE 684.612 (nota 122 infra). Desta emblemática 
decisão ressalta-se o compromisso do Tribunal com o controle de uma política pública vital para o bem do povo, omisso o Estado em 
prover pessoal ao arrepio do princípio constitucional do concurso público e em remediar falhas administrativas, e não demonstrada a 
impossibilidade de ajuste orçamentário, patenteando-se a violação do direito à vida com dignidade, que é o fundamento do próprio 
direito à saúde.

81 No sentido do texto, cf. OLIVEIRA, Régis Fernandes de. Gastos Públicos, cit., p. 161.
82 O STF tem reconhecido a repercussão geral de recursos extraordinários tratando de temas como a não implementação de políticas 

públicas por ausência de profissionais suficientes na área de saúde (RE 684.612); a obrigatoriedade ou não de o Poder Público fornecer 
medicamento de alto custo (RE 566.471); determinação judicial ao poder executivo de realização de obras em presídio em conexão 
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A atividade financeira do 
Estado é uma atividade meio a ser-
viço de sua atividade fim, que é a 
promoção do Bem Comum.

A ideia de Bem Comum va-
ria no tempo e no espaço; já foi 
representada apenas pela segu-
rança física das pessoas e das ci-
dades muradas, mas traduz fun-
damentalmente a promoção da 
dignidade da pessoa humana, 
com respeito à Natureza, na qual 
se integra a Humanidade. Na dic-
ção da Constituição brasileira, 
abraça os objetivos da República 
de construir uma sociedade livre, 
justa e solidária, com a redução 
da desigualdade e a promoção 
do bem de todos. É a essa teleo-
logia que devem corresponder as 
Finanças Públicas. Não vivendo 
para si, o Estado se organiza e ad-
ministra para o Povo que o insti-
tui e sustenta. O desafio é: fazê-
-lo de que maneira e com quais 
recursos? 

Por definição escassos, em 
face das infinitas necessidades 
humanas, os meios são dados 
pela Economia; e os recursos 
públicos são juridicamente re-
grados pelo Direito Financeiro 
e pelo Direito Tributário, que 

dele evoluiu. O respectivo sis-
tema deve responder, porém, 
não apenas ao interesse estatal 
de adequada governança83, mas 
também aos valores agasalhados 
pela sociedade. Quando os valo-
res referidos se veem negligen-
ciados, subvertem-se os vetores 
constitucionais, frustram-se as 
expectativas e esgarça-se o teci-
do social, tensionado pelo desca-
so com o emprego dos recursos 
públicos em desalinho com as 
justas prioridades normativa-
mente estabelecidas.

 Com a evolução da demo-
cracia, não há lugar para recur-
sos mal geridos se esvaindo no 
superfaturamento, na fraude 
em licitações, nos desvios de 
finalidade e de comportamen-
to dos agentes públicos. E com 
a concomitante evolução das 
Finanças Públicas na direção 
do Estado de Bem-Estar o or-
çamento, como de resto a ati-
vidade financeira, deixa de ser 
um mero instrumento de or-
ganização estatal interna para 
desabrochar na sua real missão 
de veículo concretizador dos di-
reitos humanos, especialmente 
os sociais, dos quais depende, 

para as maiorias, a vida com 
dignidade.

Nesse contexto, são intole-
ráveis a carga tributária sem re-
torno em serviços públicos de 
qualidade e a insuficiência orça-
mentária acompanhada da inér-
cia administrativa, por represen-
tarem a frustração das promessas 
constitucionais fiadoras dos an-
seios mais caros da sociedade. 
Em consequência, para além de 
políticas públicas indigentes ou 
negligenciadas, é mesmo o di-
reito pessoal de cada cidadão-
-contribuinte que se vê aviltado 
e merecedor da cabível tutela 
jurisdicional.

Os Tribunais brasileiros, ven-
cendo a resistência de certas po-
sições doutrinárias de ideologia 
anacrônica, têm se comportado 
exemplarmente na vanguarda da 
implementação dos direitos so-
ciais, guardando a Constituição 
em nome dos valores nela aga-
salhados, os quais, em última 
análise, dependem do exercício 
solidário do Poder Financeiro, 
cujos desvios seja na Legislação, 
seja na Administração, cabe ao 
Poder Judiciário reparar, como 
lhe compete e impende.  

Considerações finais

com a integridade física e moral dos presos (RE 592.581); possibilidade de bloqueio de verbas públicas para garantia do fornecimento 
de medicamentos, ratificando-se ou não a sua jurisprudência (RE 607.582 e RE 549695); obrigatoriedade, ou não, de o Estado fornecer 
medicamento não registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (RE 657.718) – cf., por todos, acórdão no RE 684.612, de 6 
de fevereiro de 2014, publicado em 6 de junho de 2014 (in http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?inciden-
te=4237089; file:///C:/Users/Usu%C3%A1rio/Downloads/texto_230677751.pdf.), no qual a Relatora, Ministra Cármen Lúcia, afirmou 
que “A discussão sobre os limites do princípio da independência entre Poderes, quanto à adoção de providências relativas a políticas 
públicas para implementação de direitos e garantias previstos na Constituição da República, tem sido submetida, de forma reiterada, à 
análise deste Supremo Tribunal Federal”, destacando: “Presente, portanto, a necessária relevância jurídica e social da matéria versada, 
além da transcendência da questão, sabido como é que, no Estado brasileiro, a inexistência condições satisfatórias na prestação 
do serviço de saúde, notadamente para as camadas sociais menos favorecidas, não é peculiaridade deste caso...” – grifa-se.

83 “A sinceridade e a transparência dos documentos orçamentários e financeiros são, segundo os novos padrões fixados nas normas 
internacionais, condições essenciais à boa governança e à boa gestão” (cf. PANCRAZI, Laurent. Le príncipe de sincérité budgétaire. 
Paris: L’Harmattan, 2012, p. 193).
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Controle: Novas Tendências

Controle interno tende a 
ser proativo e preventivo

Antes de assumir a Secretaria de Estado de Governo do Espírito 
Santo, Ângela Silvares foi presidente do Conselho Nacional de 
Controle Interno, cuja gestão foi pautada em defesa de um contro-
le proativo e de ações preventivas, alinhadas a um gerenciamento 
de riscos. Auditora aposentada do TCE/ES e ex auditora-geral ad-
junta da Auditoria-Geral daquele estado, Ângela conta, na entre-
vista abaixo, o que considera ser a tendência de atuação ideal para 
o controle interno no País.

REVISTA DO TCMRJ - A senho-
ra sempre defendeu um controle 
proativo. Como é isto? 

Ao iniciar minha atua-
ção no controle interno, na 
Secretaria de Estado de Controle 
e Transparência do Espírito Santo 
(Secont), em 2003, logo percebi 
que a forma de atuação então ado-
tada pelos órgãos de controle in-
terno não apresentavam a efetivi-
dade que eu esperava, em relação 
à prevenção de erros e falhas. Os 
órgãos de controle interno atua-
vam de forma semelhante aos de 
controle externo, ou seja, realiza-
vam auditorias após a execução 
da despesa pública, verificando os 
registros contábeis, os processos 
administrativos e a observância a 
normas legais pertinentes. Além 
da sobreposição da atuação entre 
estes órgãos, o máximo de resul-
tado obtido seria a correção das 

Foto: romero mendonça

falhas detectadas, para as próxi-
mas ações e, de forma mais one-
rosa e pouco eficiente, a respon-
sabilização dos agentes. Ou seja, 
a atuação constatava o fato ocor-
rido. Em decorrência das limita-
ções de recursos, tanto de pessoal, 
quanto de materiais, procuramos 
adotar uma estratégia de atuação 
que pudesse maximizar os re-
sultados esperados e minimizar 
a incidência de erros e fraudes, 
extrapolando a verificação tradi-
cional, assumindo uma postura 
proativa, com ações preventivas 
capazes de evitar e corrigir rumos 
de situações que pudessem acar-
retar prejuízos à Administração 
Pública. Entendo o controle in-
terno desempenhando um papel 
proativo, antecipando-se na pre-
venção da ocorrência dos desvios, 
atuando juntamente com a ges-
tão, num ciclo de difusão forte da 

cultura de gerenciamento de risco 
e  verificação do alinhamento do 
planejamento da atuação do ges-
tor, na mitigação dos riscos. Neste 
contexto, o controle interno im-
plica na aptidão de identificar as 
situações propiciadoras de inefi-
ciência para enxergar possibilida-
des e fazer uma avaliação entre as 
alternativas existentes, intervindo 
tempestivamente para alteração 
dos processos e, com isso aumen-
tar a eficiência. O controle interno 
deve integrar o planejamento e a 
gestão, impulsionando a gestão do 
conhecimento, a boa governança, 
a transparência e o controle social. 

REVISTA DO TCMRJ - Em sínte-
se, quais são as principais ações 
para implementar um controle 
interno proativo?

São, basicamente, a difusão for-
te da cultura de Gerenciamento de 
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do planejamento com a atuação 
do gestor; supervisão da gestão de 
risco e a aderência dessa gestão ao 
nível de propensão ao risco previa-
mente estabelecido; e mitigação do 
risco, associado ao erro humano, 
pelos controles internos represen-
tados por: capacitação, normas 
e procedimentos, programas de 
contingência e comunicação com a 
sociedade. 

REVISTA DO TCMRJ - Como 
foi a experiência de ter estado 
à frente do Conselho Nacional 
de Controle Interno (Conaci)? O 
que pôde trazer daquela vivência 
para a sua nova função como 
gestora? 

Foi uma experiência muito en-
riquecedora. Uma excelente opor-
tunidade de perceber e interagir 
com os diversos órgãos de controle 
interno; buscar maior uniformida-
de na forma de atuação e assimilar 
boas práticas aplicadas nos diver-
sos estados e nos municípios das 
capitais. 

As experiências vivenciadas, 
na presidência de um conselho de 
elevado nível técnico, em que estão 
representados todos os estados bra-
sileiros e o Distrito Federal foi, sem 
dúvida, uma oportunidade ímpar 
de aprimoramento profissional de 
amplo aspecto. 

O maior aprendizado, segu-
ramente, relaciona-se com a per-
cepção da importância de bons 
sistemas de controle interno para a 
efetivação da transparência públi-
ca e para a boa gestão, no contexto 
da moderna administração pública 
brasileira em que a eficiência e a 
tempestividade das ações são de-
mandadas pela sociedade.   

REVISTA DO TCMRJ - O que é 
necessário para se estabelecer 

uma relação auditor-gestor 
mais harmônica e com melhor 
sinergia? 

Acredito em uma parceria 
com confiança mútua, em que 
tanto o gestor e quanto o auditor 
atuem em conjunto, buscando as 
melhores alternativas para a via-
bilização dos programas e ações 
governamentais.  

REVISTA DO TCMRJ - Na sua 
perspectiva, como o controle 
interno no País evoluiu e como 
ainda pode evoluir? 

Percebo que evoluímos mui-
to. Mas ainda há muitos resquí-
cios da administração patrimo-
nial e burocrática. Acredito que 
com a efetiva implantação da 
administração gerencial, priori-
zando-se o alcance dos resulta-
dos, alavanca-se a melhoria do 
controle interno. A tecnologia 
e o amadurecimento da demo-
cracia também têm contribuído 
bastante para o avanço dos me-
canismos de controle interno 
e para a participação da socie-
dade, que já vem exercendo o 
controle social. Outro aspecto 
que se observa na evolução do 
controle interno é a ampliação 
do âmbito de atuação. A pro-
moção da transparência públi-
ca, que pressupõe a existência e 
efetividade de um bom sistema de 
controle interno; e a prevenção 
e combate à corrupção, que, 
recentemente, com a edição 
da Lei nº 12.846/2013 (Lei 
Anticorrupção) trouxe mais 
possibilidades de ação para os 
órgãos de controle interno, 
expandindo o alcance para as 
empresas privadas. Vale res-
saltar que o Estado do Espírito 
Santo se destaca na implementa-
ção das condições necessárias à 
aplicação da Lei Anticorrupção. 

A lei já foi regulamentada e a 
Secont teve sua estrutura organi-
zacional alterada, em 2015, para 
absorver as novas funções, crian-
do a Subsecretaria de Estado 
de Integridade Governamental 
e Empresarial especificamente 
para atuar na aplicação da Lei 
Anticorrupção no estado. 

REVISTA DO TCMRJ - A seu 
ver, que desafios as novas 
tecnologias impõem na atu-
ação dos órgãos de controle 
público? 

Vejo, como maior desafio, a 
mudança de cultura. A Lei de 
Acesso à Informação é um bom 
exemplo para ilustrar este desa-
fio. A informação deverá estar 
acessível, on line, e os sistemas in-
formatizados são essenciais para 
viabilizar a disponibilização do 
acesso. Mas, ainda temos muitas 
limitações na organização e trata-
mento das informações. Ainda é 
muito forte a cultura do processo 
em meio físico (papel impresso), 
além da resistência por parte de 
alguns segmentos de gestores/ser-
vidores públicos, na gestão docu-
mental e no uso das novas tecno-
logias. No entanto, as mudanças 
impostas pelas novas tecnologias 
ocorrem muito rapidamente. Os 
órgãos de controle público vêm 
buscando boas alternativas para 
apresentar as respostas que o mo-
mento exige. O Conaci tem feito 
um bom trabalho na socialização 
de boas práticas, empreendidas 
nos diversos órgãos de controle 
interno, e na intermediação de 
parcerias, com o Banco Mundial, 
por exemplo, para viabilizar a 
capacitação dos profissionais de 
controle, em consonância com os 
padrões internacionais. Sou oti-
mista, acho que os desafios são 
estimulantes e transponíveis.  
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Tribunais em Ação

Como um controle 
efetivo pode promover 
transformação social

Responsáveis pela efetivi-
dade dos direitos funda-
mentais sociais, as polí-
ticas públicas são objeto 

de controle concreto em muitas 
instâncias. Há uma diversidade de 
iniciativas de acompanhamento e 
avaliação acontecendo, seja no ní-
vel central, seja no nível local, que 
verificam o grau de efetividade das 
políticas implementadas.

O presente trabalho preten-
de estudar o controle das políticas 
públicas dentro do arcabouço do 
Estado Democrático de Direito, 
estabelecer a correlação desse com 
os Direitos Fundamentais Sociais, 
analisar o controle das políticas pú-
blicas sob os aspectos jurídico e pe-
dagógico, apresentar a estrutura de 

O Programa de Visitas às Escolas 
e o Sistema Estatístico de Dados, 
desenvolvidos pelo TCMRJ, de-
monstram como os órgãos de 
controle podem ser capazes de fa-
zer uma leitura acurada das políti-
cas executadas pela administração 
pública, dialogar com a comunida-
de e oferecer acesso à informação. 

Christiano Lacerda
Auditor de controle externo do 
TCmrJ, engenheiro e advogado

Mirina Carrara
matemática e pedagoga

financiamento público de educação, 
rever o processo histórico de des-
centralização do ensino e apresentar 
o Programa de Visitas às Escolas e o 
Sistema Estatístico de Dados desen-
volvidos pelo Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro.

O enfoque principal é iden-
tificar o importante papel que o 
Tribunal de Contas exerce na uni-
versalização do ensino básico. O 
trabalho aborda como as iniciati-
vas da Corte de Contas são capazes 
de fazer uma leitura aprofundada 
dos resultados das políticas execu-
tadas pela Administração Pública e 
ainda de dialogar com a comuni-
dade, colhendo opiniões e deman-
das e, em contrapartida, oferecen-
do acesso à informação. 

No primeiro capítulo, a edu-
cação é identificada como Direito 
Fundamental Social dentro do 
Estado Democrático de Direito. 
Também é tratado o financiamen-
to público da educação e o contro-
le das políticas públicas pela ótica 
jurídica. No segundo capítulo, é 
apresentado um breve histórico da 
educação, relatando a luta pela des-
centralização do ensino através da 
municipalização. No terceiro capí-
tulo, são apresentadas as iniciativas 
de acompanhamento e avaliação 
que estão acontecendo nos diver-
sos níveis. O quarto capítulo trata 
do papel do Tribunal de Contas na 
universalização do ensino básico, 
apresenta o Programa de Visitas às 
Escolas e o Sistema Estatístico de 
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Dados, para depois analisar suas 
adequações para o controle de po-
líticas públicas. Por fim, o último 
capítulo foi destinado às conside-
rações finais.

A Constituição de 1988 rein-
troduziu no Brasil o Estado 
Democrático de Direito. No Estado 
de Direito existe a obrigatorie-
dade de se submeter a todo um 
ordenamento jurídico, o Estado 
Democrático de Direito dá um 
passo adiante, buscando um de-
senvolvimento social, marcado 
pelo profundo respeito à dignidade 
da pessoa humana e pela promoção 
dos Direitos Fundamentais.

A elaboração da atual Carta 
Magna foi marcada não só pelo fim 
do regime militar e retomada da 
democracia como também pela in-
tenção de se orientar o Estado para 
a construção do bem estar social. 
Tal fato se revelou pela inserção 
de certos valores e opções políticas 
no texto constitucional, compondo 
a chamada Constituição dirigen-
te. Foram criados dispositivos de 
baixa densidade normativa, asse-
melhados a princípios. Tais dispo-
sitivos estabeleceram finalidades 

sem definir a forma como deve-
riam ser atingidas. Construir uma 
sociedade livre, justa e solidária e 
a dignidade da pessoa humana são 
normas de envergadura constitu-
cional, mas não havia uma certeza 
sobre a aplicabilidade obrigatória 
desses valores.

O movimento constitucionalis-
ta atual, denominado de neoconsti-
tucionalismo, veio reforçar a supe-
rioridade da Constituição, realçar 
sua posição central no ordenamen-
to jurídico e propor que todas suas 
normas tenham força vinculante. 
Dessa forma, as “normas progra-
máticas”, que tratavam, entre ou-
tros, de Direitos Fundamentais, 
não seriam mais intenções, passan-
do a serem, de fato, normas jurídi-
cas imperativas.

Barcellos (2005) realça 
que a efetividade dos Direitos 
Fundamentais se fundamenta justo 
pelo reconhecimento constitucio-
nal de valores e opções políticas: 

As constituições contemporâneas, 
sobretudo após a Segunda Guerra 
Mundial, introduziram de forma 
explícita em seus textos elementos 

normativos diretamente vinculados 
a valores – associados, em particular, 
à dignidade humana e aos direitos 
fundamentais – ou a opções políticas, 
gerais (como a redução das desigual-
dades sociais) e específicas (como a 
prestação, pelo Estado, de serviços de 
educação). (BARCELLOS, 2005, p.85)

A educação pública, tema des-
ta monografia, se enquadra dentro 
dos Direitos Fundamentais Sociais. 
Esses Direitos estão previstos no 
Título II, Capítulo II, art. 6.º da 
Constituição Federal: “são direitos 
sociais a educação, a saúde, o traba-
lho, a moradia, o lazer, a segurança, 
a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assis-
tência aos desamparados, na for-
ma desta Constituição” (BRASIL, 
1998).

Para serem executadas e con-
ferirem efetividade aos Direitos 
Fundamentais, as políticas públicas 
dependem de recursos financeiros, 
que são disponibilizados de acordo 
com uma estrutura de orçamento 
e financiamento público definida 
na Constituição Federal – CF que 
abordaremos a seguir.

Orçamento e financiamento

Os instrumentos legais de or-
çamento público, definidos na 
nossa Lei Maior, são: o Plano 
Plurianual – PPA, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias – LDO e a Lei 
Orçamentária Anual – LOA.

O PPA faz um planejamento das 
políticas públicas e programas de go-
verno para o período de quatro anos. 
A LDO orienta ano a ano como es-
sas políticas e programas devem ser 
realizados e a LOA aloca os recursos 
necessários anualmente para a con-
cretização de metas estabelecidas. 

Além disso, algumas leis tra-
zem regras especificas a respeito da 

realização de despesas. Essas regras 
estão contidas, principalmente, na 
Lei das Finanças Públicas, a Lei n.º 
4.320/1964, na Lei das Licitações, 
a Lei n.º 8.666/1993 e na Lei de 
Responsabilidade Fiscal, a Lei 
Complementar n.º 101/2000.

Com relação à despesa com a 
educação, a Constituição Federal 
prevê expressamente:

Art. 212 - a União aplicará, anual-
mente, nunca menos de dezoito, e 
os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios vinte e cinco por cento, 
no mínimo, da receita resultante de 

impostos, compreendida a prove-
niente de transferências, na manu-
tenção e desenvolvimento do ensino. 
(BRASIL, 1988)

O parágrafo 5.º do mesmo arti-
go relaciona como fonte adicional 
de financiamento da educação bá-
sica a receita decorrente do salário-
-educação, que constitui uma con-
tribuição tributária social recolhida 
pelas empresas.

Para assegurar a manutenção 
e desenvolvimento do ensino, o 
artigo 214 prevê um percentual 
do Produto Interno Bruto, a ser 
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definido em Plano Nacional de 
Educação. 

A Emenda Constitucional 
n.º 14/1996 estabeleceu a cria-
ção do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do 
Magistério – FUNDEF. A Lei n.º 
9.424/1996, que regulamentou o 
FUNDEF, determinou a reserva 
de 15% do valor total do Fundo 
de Participação dos Estados e 
do Fundo de Participação dos 
Municípios, do Imposto sobre 
Produtos Industrializados e do 
Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias para serem aplicados 
no ensino fundamental, de acor-
do com os alunos matriculados 
em cada sistema. Sendo que a Lei 
das Diretrizes Básicas da Educação 
Nacional – LDB estabelece o que 
compõe e o que não compõe des-
pesas com a manutenção e o desen-
volvimento do ensino. 

Outro destino específico de re-
alização de despesas, preconizado 
pelo FUNDEF foi a aplicação de no 
mínimo 60% para o pagamento de 
profissionais do magistério. 

Em dezembro de 2006, foi apro-
vado, pela Emenda Constitucional 
n.º 53/2006, o Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento da Edu-
cação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – FUN-
DEB em substituição ao FUNDEF. 

O FUNDEB ampliou o alcance 
da ação anterior, estendendo-se 
para toda a educação básica. Entre 
outras mudanças, a reserva de re-
ceitas saltou de 15% para 20% e foi 
criada a possibilidade de a União 
complementar os recursos de ou-
tras esferas de modo a ser assegu-
rada a aplicação do percentual mí-
nimo obrigatório em educação. 

No campo da legislação infra-
constitucional, apenas para ilus-
trar, podemos citar algumas ações 

relacionadas à educação organiza-
das e/ou financiadas por programas: 
Programa Nacional de Transporte 
Escolar (Lei n.º 10.880/2004); 
Programa Dinheiro Direto na 
Escola (Lei n.º 11.947/2009); 
Programa Nacional do Livro 
Didático e Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (criados nas 
décadas de 1920 e 1940, respectiva-
mente, sendo regulados por diver-
sas legislações posteriores).

No Município do Rio de Janeiro, 
a Lei Orgânica reproduziu, no seu 
artigo 323, o conteúdo do artigo 
212 da CF e ampliou o percentu-
al mínimo a ser aplicado em edu-
cação para 35%. Posteriormente, 
esse dispositivo foi declara-
do inconstitucional pelo Órgão 
Especial do Tribunal de Justiça, 
de acordo com a Representação de 
Inconstitucionalidade n.º 61/1998.

A existência pura e simples 
de um instrumento de financia-
mento, seja um percentual cons-
titucional, seja uma lei específica, 
seja um programa ou um fundo, 
não garante a transformação so-
cial na área da educação. A efeti-
vidade dos Direitos Fundamentais 
Sociais ainda depende da quali-
dade e quantidade das ações que 
compõem as políticas públicas 
relacionadas. Para que a verdadei-
ra transformação social comece a 
ocorrer é preciso haver controle 
dessas políticas.

De nada adiantaria a disponi-
bilidade de recursos públicos, que 
ainda são escassos, se forem utili-
zados em ações que se revelem ine-
ficientes ou ineficazes. É necessário 
haver parâmetros para que a ação 
administrativa seja direcionada aos 
resultados máximos. 

A Constituição Federal, no 
caput do artigo 37, prevê princípios 
que devem reger a Administração 
Pública:

A administração pública direta e 
indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá 
aos princípios de legalidade, impes-
soalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência [...] (BRASIL, 1988, gri-
fos nossos)

Mais adiante, o artigo 70 prevê 
que a fiscalização do Congresso 
Nacional, auxiliado pelo Tribunal 
de Contas, abordará a óti-
ca da legalidade, legitimidade e 
economicidade:

A fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patri-
monial da União e das entidades 
da administração direta e indireta, 
quanto à legalidade, legitimidade, 
economicidade, aplicação das sub-
venções e renúncia de receitas, será 
exercida pelo Congresso Nacional, 
mediante controle externo, e pelo 
sistema de controle interno de cada 
Poder. (BRASIL, 1988, grifos nossos)

É possível perceber que a vincu-
lação decorrente dos dispositivos 
constitucionais citados é muito ge-
nérica e a exigência de se atender 
a princípios é vaga, principalmente 
ao se escolher a linha que uma ação 
de política pública venha ter. Da 
mesma forma, um programa pode 
ser realizado satisfazendo a lega-
lidade, a legitimidade e a econo-
micidade sem, contudo, efetivar o 
Direito Fundamental relacionado.

Com intuito de esclarecer as 
previsões constitucionais a res-
peito, Barcellos (2005) propõe 
uma dogmática de controle das 
políticas públicas. Essa dogmática 
estaria sustentada em três temas: 
a identificação dos parâmetros de 
controle; a garantia de acesso à in-
formação; e a elaboração dos ins-
trumentos de controle.
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Dentro do primeiro tema e na 
tarefa de identificar os parâme-
tros de controle, a autora classifica 
três tipos deles. O primeiro tipo 
de parâmetro seria o puramen-
te objetivo, que é aquele em que a 
Constituição define expressamente 
a quantidade de recursos que deve-
rão ser aplicados em certas políti-
cas públicas (BARCELLOS, 2005, 
p.94). Trata-se do art. 212, citado 
anteriormente.

A utilização desse parâmetro é 
bem simples, pois basta apurar em 
valores absolutos o montante de re-
cursos correspondente aos percen-
tuais definidos pela Constituição e, 
em seguida, verificar se tais recur-
sos estão efetivamente sendo inves-
tidos em políticas públicas vincula-
das aos fins determinados.

O segundo tipo de parâmetro 
se define em relação ao “resultado 
final esperado da atuação estatal” 
(BARCELLOS, 2005, p.96). Nesse 
caso, o que se busca é saber quais 
são os bens jurídicos mínimos que 
devem ser ofertados pelo Estado no 
que diz respeito à promoção dos 
Direitos Fundamentais e da digni-
dade da pessoa humana.

A autora cita como exemplo 
desse parâmetro o inciso I do artigo 

208 da Constituição Federal, o qual 
dispõe que “o Estado brasileiro está 
obrigado a, prioritariamente, ofe-
recer educação fundamental a toda 
a população, sem qualquer custo 
para o estudante”.

A utilização desse parâmetro 
implica analisar se o resultado final 
da atividade do Estado foi efetiva-
mente alcançado. A autora destaca 
que, em caso negativo, impõe-se 
a aplicação de mais recursos nas 
políticas públicas vinculadas a tal 
finalidade estatal, de modo que ou-
tros gastos terão que esperar.

O terceiro tipo de parâmetro se 
refere à escolha em si de determina-
da política pública. O que se busca 
na utilização desse parâmetro é eli-
minar as políticas marcadamente 
de baixa eficiência. Não se trata de 
intervir na autonomia política da 
Administração, mas apenas de se 
assegurar uma eficiência mínima 
(BARCELLOS, 2005, p.98).

Esse último parâmetro traz uma 
dificuldade intrínseca, pois o apli-
cador dificilmente dispõe de todo 
o conhecimento técnico necessário 
para avaliar o grau de eficiência da 
política adotada.

O segundo tema referen-
te à dogmática de controle das 

políticas públicas é a garantia do 
acesso à informação. Para que os 
parâmetros construídos tenham 
aplicação efetiva deve-se dispor de 
informações sobre os recursos pú-
blicos disponíveis, a previsão orça-
mentária e sua execução. 

A disponibilidade de informa-
ções viabiliza não só o controle das 
políticas públicas, mas também o 
exercício do controle social, na me-
dida em que a população fiscaliza a 
atuação do Estado.

O terceiro e último tema é a ela-
boração de instrumentos de contro-
le. Esses instrumentos devem tratar 
das sanções aplicáveis ao agente res-
ponsável, da vedação de produção 
de efeitos dos atos que violem os 
parâmetros e a obrigatoriedade de 
atuação estatal imposta pelo judi-
ciário (BARCELLOS, 2005, p.101).

Para se analisar as iniciativas de 
controle de políticas públicas no 
Brasil e no Município do Rio de 
Janeiro, preliminarmente, precisa-
mos rever os diversos momentos 
históricos do contexto educacio-
nal. A análise passa pelas previsões 
constitucionais, as relações de po-
der e o movimento pela municipa-
lização através da descentralização 
financeira e organizativa.

Breve histórico da Educação

A presença da família real por-
tuguesa no Brasil modificou o pa-
norama educacional brasileiro. No 
que se refere ao currículo das es-
colas, antes planejado pela Igreja, 
torna-se planejado pelo Estado 
Português, através das aulas-ré-
gias. O currículo já vinha pronto, 
ou seja, não era elaborado no âm-
bito nacional.

Com a Independência do Brasil, é 
outorgada a primeira Constituição. 
Segundo esta, as escolas primárias 
ficariam a cargo das Províncias e 

das Câmaras Municipais sendo, 
portanto, gratuitas e devendo ser 
oferecidas a todos os cidadãos. Na 
prática, houve pouca inauguração 
de escolas primárias e estas não 
foram oferecidas a negros e a mu-
lheres. A elite da época não foi pre-
judicada, uma vez que tinha acesso 
ao conhecimento a partir de aulas 
particulares por preceptores .

A partir da aprovação do ato 
adicional de 1834, as escolas primá-
rias e secundárias, com exceção do 
Pedro II, ficaram descentralizadas 

e a cargo das províncias, possuin-
do “liberdade” no planejamento 
de seu currículo. Mas tal liberdade 
era frívola, uma vez que o aluno, 
para ingressar no ensino superior 
(Academias do Império), necessi-
taria ter o título de bacharel, sen-
do que este título era dado apenas 
àqueles aprovados pelos exames do 
Colégio Pedro II. Como consequên-
cia, as escolas primárias e secundá-
rias precisariam ter o seu currículo 
centralizado e padronizado ao do 
Pedro II (CUNHA, 2009, p. 9).
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A Constituição de 1934 esta-
beleceu a criação de um Plano 
Nacional de Educação e reconhe-
ceu, pela primeira vez, a educação 
como dever do Estado e direito do 
cidadão. Nesse período, passou a 
existir o Conselho Nacional e os 
Conselhos Estaduais de Educação, 
constituindo-se em uma evo-
lução no que tange ao contexto 
educacional.

Poderia se supor um avanço 
democrático, porém, tal fato não 
ocorreu e as reformas educacionais 
que poderiam ser realizadas foram 
inviabilizadas pelo Golpe de Estado 
de 1937.

A educação nesse momento 
histórico voltou a ser centralizada. 
O controle e as regras passaram a 
ser válidos para todo o território 
brasileiro sem levar em conside-
ração as particularidades de cada 
região. O currículo planejado pelo 
Governo é único e se reforça o 
controle sobre as instituições de 
ensino através das Leis Orgânicas 
da Educação. 

O papel da escola pública estava 
ligado à ordem econômica, que ne-
cessitava de uma formação de mão 
de obra adequada à crescente in-
dustrialização do país e, dessa for-
ma, culminava na formação profis-
sional e pré-vocacional das classes 
menos favorecidas. As elites, en-
quanto isso, recebiam uma forma-
ção mais geral em escolas particu-
lares (CUNHA, 2009, p. 16). 

Ocorre, ainda, a ausência do 
dispositivo da Constituição de 
1934 que previa “a educação é di-
reito de todos”.

A partir da Constituição de 
1946, o controle é menos direto e se 
retoma o movimento de descentra-
lização, na qual seria competência 
da União legislar sobre Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional, 
mas ressalvando o direito de cada 

Estado e do Distrito Federal orga-
nizarem, com base naquelas dire-
trizes, seus próprios sistema de en-
sino (CUNHA, 2009, p. 18).

A Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – LDB, de 1961, 
começou, timidamente, a descen-
tralização do currículo, atribuindo 
às escolas responsabilidades mais 
diretas de planejamento. Com a 
LDB, foram introduzidas algumas 
disciplinas optativas, à escolha das 
escolas, tornando os currículos um 
pouco diversificados.

Dentro da vigência da 
Constituição de 1967, foi sancio-
nada a segunda Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional, Lei 
n.º 5.692/1971. A conjuntura que 
precede sua elaboração é desprovi-
da de mobilização e de demandas 
organizadas em favor da ampliação 
das oportunidades de escolariza-
ção e de verbas para a educação ou 
qualquer outra reivindicação subs-
tancial nesse campo da vida social. 
O contexto econômico que antece-
de essa nova lei se caracterizava por 
um clima de repressão do Estado, 
porém de grande euforia em de-
corrência do crescimento da eco-
nomia. Nesse sentido, houve uma 
centralização dos recursos no nível 
central para a realização de grandes 
obras (CUNHA, 2009, p. 20).

No campo da educação, a refor-
ma educacional da LDB de 1971 era 
mais uma forma de ajuste ao mer-
cado de trabalho. A proposta da 
educação oficial era uma absorção 
da mão de obra ociosa, supérflua, 
assim como, atender uma maior 
exigência por parte das empresas, 
em relação ao conteúdo/habilida-
des dos educandos. 

A constituição de 1988 reto-
mou a descentralização e reforçou 
o papel dos municípios na gestão 
e implementação das políticas pú-
blicas educacionais. Seu artigo 211 
previu a organização de seus siste-
mas de ensino em regime de cola-
boração com a União e os Estados. 
Da mesma forma, o inciso VI do 
artigo 30 previu que os municípios 
devem manter cooperação técnica 
e financeira com a União e com 
os Estados, através dos programas 
de educação infantil e de ensino 
fundamental. 

A LDB de 1996 reforçou o di-
reito de o município criar seu sis-
tema de ensino, definindo normas 
e metodologias pedagógicas que se 
adaptassem melhor às suas pecu-
liaridades, não se submetendo mais 
a relações hierárquicas com as ou-
tras esferas.

No entanto, o sistema de ensino 
municipal se tornou relativamente 
distante em relação aos sistemas 
estaduais e federal, apesar da pre-
visão constitucional do regime de 
colaboração. Quando o ideal seria 
haver uma articulação maior entre 
as diferentes esferas de poder.

Após esse breve histórico, pode 
se perceber a contínua alternância 
entre centralização e descentraliza-
ção na evolução da educação bra-
sileira, muita das vezes conforme 
a tendência democrática ou auto-
ritária do contexto político sen-
do regida pelas relações de poder. 
Observa-se também que, mesmo 

“Na verdade, a expectati-
va que se deve ter sobre a 
descentralização da educa-
ção é a possibilidade dela 
permitir a efetiva transfor-
mação social, tornando-se 
um verdadeiro exercício da 
democracia.”
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nas ondas de descentralização, esta 
nunca se implementou totalmente, 
seja pela curto período de demo-
cracia, seja pela existência de con-
trole indiretos que camuflavam a 
centralização do poder federal.

Nos últimos anos, a descentra-
lização também veio ao encontro 
da proposta neoliberal. A trans-
ferência de recursos financeiros 
acompanha também a transfe-
rência de encargos e problemas. 
Assim, o deslocamento de re-
cursos para o nível local, embora 
traga autonomia, acaba por re-
presentar a eliminação de respon-
sabilidades da União. Segundo 
Libâneo (2008):

[...] a descentralização e a autono-
mia das escolas seria um forma de 
o Estado livrar-se de suas responsa-
bilidades públicas, difundindo-se a 
idéia de que as responsabilidades do 
governo e da sociedade civil se equi-
valem, dentro de uma estratégia de 
diminuir o papel do Estado na socie-
dade. (LIBÂNEO, 2008, p. 159)

O papel do município é rele-
vante na questão da descentrali-
zação. Devido à sua proximidade, 
essa é a esfera de poder mais sen-
sível às demandas e às oportuni-
dades da comunidade. A descen-
tralização estimula a participação 
e, nesse sentido, o poder local 

exerce uma função diferenciada na 
proteção e efetivação dos Direitos 
Fundamentais Sociais. Na verdade, 
a expectativa que se deve ter sobre 
a descentralização da educação é a 
possibilidade dela permitir a efeti-
va transformação social, tornan-
do-se um verdadeiro exercício da 
democracia.

A transformação social depen-
de de diversas iniciativas, dentre 
elas o controle de políticas pú-
blicas. Nesse sentido, passamos 
a apresentar e tecer observa-
ções sobre algumas das iniciati-
vas existentes de avaliações e/ou 
acompanhamento das políticas 
educacionais.

Acompanhamento das políticas educacionais

O Sistema de Avaliação da 
Educação Básica – SAEB é uma 
avaliação externa em larga escala 
que vem sendo aplicada desde 1990. 
Atualmente, ele é composto de 
duas avaliações complementares: 
a Avaliação Nacional da Educação 
Básica – ANEB e a Avaliação 
Nacional do Rendimento Escolar 
– ANRESC, também conhecida 
como Prova Brasil. A primeira é 
aplicada de maneira amostral com 
os estudantes das redes públicas e 
privadas do país, enquanto a se-
gunda é censitária, o que permite 
uma análise pontual de cada escola.

As avaliações são feitas a cada 
dois anos e abrangem apenas 
Língua Portuguesa e Matemática 
dos alunos do 5.º e 9.º anos. Além 
disso, alguns questionários são 
respondidos pelos alunos, profes-
sores, diretores, e um específico é 
preenchido pelos aplicadores. Os 
temas abordam aspectos da vida 
escolar, do nível socioeconômi-
co, do capital social e cultural dos 
alunos, da formação profissional, 
das práticas pedagógicas, do nível 

socioeconômico e cultural dos pro-
fessores, dos estilos de liderança e 
formas de gestão. Os questionários 
preenchidos pelos aplicadores le-
vantam dados sobre as condições 
de infra-estrutura, segurança e 
condições dos recursos pedagógi-
cos disponíveis na escola.

O Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira – INEP, órgão responsável 
pelo SAEB, aponta que as conclu-
sões do sistema:

[...] podem definir ações voltadas 
ao aprimoramento da qualidade da 
educação no país e a redução das 
desigualdades existentes, promoven-
do, por exemplo, a correção de dis-
torções e debilidades identificadas e 
direcionando seus recursos técnicos 
e financeiros para áreas identificadas 
como prioritárias. (MEC, 2012)

Além disso, “os dados também 
estão disponíveis a toda a sociedade 
que, a partir dos resultados, pode 
acompanhar as políticas imple-
mentadas pelas diferentes esferas de 

governo” bem como “pode ser ob-
servado o desempenho específico das 
escolas públicas urbanas do País” e, 
ao longo do tempo, “pode-se acom-
panhar a evolução dos desempenhos 
das escolas, das redes e do sistema 
como um todo” (MEC, 2012).

Contudo, a avaliação do SAEB 
inibe o desenvolvimento de prá-
ticas alternativas e inovadoras na 
medida em que o questionário pa-
dronizado não valoriza as especi-
ficidades regionais, as qualidades 
das inovações e tampouco conse-
gue difundi-las para outros terri-
tórios. Outrossim, é comum que 
determinadas escolas, em busca 
de alguns ganhos, como melhores 
equipamentos e reconhecimento, 
orientem seus alunos para um bom 
desempenho nas provas em detri-
mento de seu currículo específico.

O Censo Escolar faz um levan-
tamento de dados estatístico-edu-
cacionais em todo o Brasil. Ele é 
realizado com a colaboração das 
secretarias estaduais e municipais 
de Educação e coordenado pelo 
INEP.
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As informações coletadas abran-
gem dados sobre estabelecimentos, 
matrículas, funções docentes, mo-
vimento e rendimento escolar. A 
questão da infra-estrutura disponí-
vel nas escolas também é avaliada. 
As conclusões obtidas permitem 
traçar um panorama nacional da 
educação básica e são referências 
para a formulação de políticas pú-
blicas e execução de programas na 
área da educação (MEC, 2012).

Em 2009, a Prefeitura do 
Município do Rio de Janeiro lançou 
a Prova Rio. A avaliação externa foi 
inicialmente aplicada aos alunos do 
3.º e 7.º anos com testes de Língua 
Portuguesa e Matemática. Em 2010, 
a avaliação foi estendida aos alunos 
do 4.º e 8.º anos. O objetivo era me-
dir a evolução da aprendizagem ano 
a ano, uma vez que esses alunos se-
rão avaliados, no ano seguinte, pela 
Prova Brasil. Os resultados contri-
buem para a geração do Índice de 
Desenvolvimento da Educação do 
Rio – IDE-Rio. O índice serve de 
base para a premiação de professores 
e funcionários das escolas, no intuito 
de melhorar a qualidade do ensino.

Deve-se notar que a premiação de 
profissionais da educação conduz à 
individualização das relações e orga-
nização do trabalho de professores, 
fragilizando-os socialmente. Souza 
(2011) aponta que a “vinculação en-
tre salários e performances leva a in-
dividualização sistemática da gestão 
de trabalho dos profissionais de edu-
cação, encoraja a competição entre 
professores, enfraquece as ações co-
letivas, atomizando os professores”.

A autora destaca:

O trabalho dos profissionais da edu-
cação pode ser valorizado, segundo 
o poder público, na medida em que 
pode explicar o sucesso e o fracasso 
dos alunos na provas públicas, deno-
minadas de avaliação (Prova Brasil e 

provas locais). A introdução de bônus 
salarial anual para professores pú-
blicos tem como objetivo aumentar 
a produtividade e a competitividade 
do sistema educacional, atribuindo, 
exclusivamente, aos professores a res-
ponsabilidade pela qualidade do ensi-
no. (SOUZA, 2011, p. 12)

Souza (2011) ressalva que os 
“próprios professores reconhecem 
que não é o mérito pessoal que ga-
rante justiça social”.

Outra avaliação do município do 
Rio de Janeiro teve início em 2011 
quando a Secretaria Municipal de 

Educação – SME começou a aplicar 
a prova AlfabetizaRio, tendo como 
objetivo identificar o percentual de 
alunos alfabetizados no final do 1.° 
ano do Ensino Fundamental. Os 
alunos que não estivessem plena-
mente alfabetizados participariam 
de programas de reforço escolar de 
forma que nenhuma criança alcan-
çasse ao final do 2.° ano sem a alfa-
betização concluída.

Conforme apontado anterior-
mente, o artigo 70 da CF dispõe 
sobre a competência dos órgãos de 

controle interno e do Congresso 
Nacional, com auxílio do Tribunal 
de Contas da União – TCU 
para a fiscalização das ações da 
Administração Pública, inclusive 
quanto ao aspecto operacional.

Desde 1999, o TCU realizou 
diversas iniciativas de fiscalização 
que se materializaram, entre ou-
tras, em auditorias operacionais no 
Programa Nacional de Alimentação 
Escolar, no Programa Nacional 
do Livro Didático, no Programa 
Nacional de Informática na 
Educação, no Programa TV Escola, 
no Programa Nacional Biblioteca 
na Escola, na Ação Alfabetização 
Solidária e no Programa de 
Valorização e Formação Continuada 
de Professores (TCU, 2012).

Todas as auditorias passaram 
por revisões, sendo que algumas 
delas chegaram a receber quatro 
monitoramentos, que encerraram o 
ciclo no máximo cinco anos depois.

Deve se destacar que o inciso 
IV do artigo 71 revela que a com-
petência para iniciativa de ações 
de fiscalização é da própria Corte 
Contas e das Casas Legislativas. No 
entanto, o dispositivo não estabele-
ce uma rotina com relação a isso. 
A existência de algum fato pontual 
ou uma vontade política pode de-
flagrar uma ação. Mas essa será um 
projeto, e não uma atividade, que 
não se prolongará no tempo. 

A educação corresponde a um 
dos Direitos Fundamentais Sociais 
mais importantes e recebe o equi-
valente a 25% dos recursos orça-
mentários do município. A univer-
salização do ensino básico é uma 
meta do Estado brasileiro e para 
haver um controle maior dessa 
ação de governo tão primordial, o 
Tribunal de Contas do Município 
do Rio de Janeiro desenvolveu uma 
prática constante relativa à fiscali-
zação da educação municipal.

“A universalização do ensi-
no básico é uma meta do 
Estado brasileiro e para 
haver um controle maior 
dessa ação de governo 
tão primordial, o Tribunal 
de Contas do município do 
rio de Janeiro desenvolveu 
uma prática constante rela-
tiva à fiscalização da edu-
cação municipal.”



Tr
iB

uN
Ai

S 
Em

 A
ÇÃ

o

50 Setembro de 2015 • Nº 62 • Revista TCMRJ

No papel de contribuir para 
a universalização do ensino bá-
sico, em 2003, o Tribunal de 
Contas do Município do Rio de 
Janeiro – TCM/RJ instituiu o 
Programa de Visitas às Unidades 
Escolares da Rede Municipal 
de Ensino da Cidade do Rio de 
Janeiro. Sua proposta era pro-
mover um acompanhamento 
constante da realidade das es-
colas, de forma que as eventuais 
impropriedades fossem detecta-
das e solucionadas com rapidez 
e a universalização fosse efetiva-
da com qualidade. 

A cada mês é gerado um rela-
tório a respeito das unidades fis-
calizadas e, no exercício seguinte, 
um relatório consolidado das visi-
tas do ano. As irregularidades, as 
não conformidades e as oportuni-
dades de melhoria se tornam dili-
gências e recomendações da Corte 
de Contas para a Jurisdicionada. 
Para garantir a celeridade no tra-
to dos problemas, os processos 
referentes aos relatórios de visita 

têm tramitação por rito sumá-
rio, agilizando o acesso das in-
formações e determinações por 
parte da Secretaria Municipal de 
Educação.

O diferencial entre o Programa 
de Visitas e as outras auditorias 
realizadas pela Corte de Contas é 
a continuidade de suas ações ao 
longo tanto de um exercício como 
de toda a gestão dos dirigentes. 
Outra diferença sensível é o tem-
po de duração da atividade rea-
lizada pelos técnicos. Em média, 
o trabalho de campo das audito-
rias ordinárias é de 10 dias úteis, 
enquanto a Visita é realizada em 
menos de um dia. Tal fato se justi-
fica porque o município do Rio de 
Janeiro tem mais de mil escolas e 
não seria possível fazer um levan-
tamento demorado de cada uma. 
Na verdade, nem todas as escolas 
são visitadas todo ano.

A rotina do Programa é a vi-
sitação das escolas entre os me-
ses de fevereiro a dezembro, de 
maneira que todas as subdivisões 

regionais da SME sejam contem-
pladas no ano. Ao final do exer-
cício, as escolas que não sanaram 
as impropriedades detectadas são 
listadas para monitoramento no 
ano seguinte, enquanto outras 
escolas, ainda não visitadas, são 
selecionadas. A cada exercício, o 
procedimento se repete, possibi-
litando uma avaliação abrangente 
das gestões quadrianuais de go-
verno na área de educação (TCM/
RJ, 2011).

No dia de execução da Visita 
são utilizadas várias técnicas de ob-
tenção de informações. A equipe 
visitante realiza entrevistas, distri-
bui questionários para alunos, pro-
fessores e pais e profere um check-
-list de 68 itens.

As fontes para realização do 
check-list são os diretores, as me-
rendeiras e os próprios técnicos, 
através de sua observação direta. 
A tabela a seguir ilustra alguns 
dos pontos de acompanhamento 
constantes do check-list utilizado 
pelas equipes:

Tabela 1: Check-list
Condições da Escola Segurança Merenda Escolar

Estrutural Ronda Escolar Recebimento

Hidráulica Assaltos/Furtos Qualidade dos Alimentos

Elétrica Tóxicos Quantidade dos Alimentos

Limpeza Equipamentos Cardápio

Externa Sala de Leitura Percentual de Refeições Servidas

Interna Laboratório de Informática Aceitação dos Alunos

Coleta Seletiva Condições das Salas de Aula: Campanhas Nutricionais

Corpo Docente Número de Alunos Condições de Armazenamento 

Carência de Professores Mobiliário Manipulação

Dupla Regência Ventilação Cozinhas 

Compressão de Turmas Iluminação Refeitórios

Fonte: elaboração dos autores, com base no Processo TCM/RJ 040/002118/2011.

Programa de Visitas às Escolas
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Os questionários são um canal 
aberto de comunicação entre a so-
ciedade e o órgão de controle. No 
caso dos professores, é uma opor-
tunidade para esses profissionais 
relatarem a situação da unidade 
em que trabalham. As questões 
propostas abordam as condições 
de trabalho, a avaliação da parte 
pedagógica, possíveis atos de vio-
lência, etc.

Com relação aos alunos, a 
Corte de Contas aproveita a oca-
sião para fazer uma breve apre-
sentação do papel do Tribunal de 
Contas, esclarecendo como é feita 
a fiscalização dos recursos públi-
cos e o que a instituição pode fazer 
para trazer de melhorias à socie-
dade. O questionário dos alunos 
trata de diversos aspectos do uni-
verso discente, desde a carência 
de professores até a rejeição de 
merenda, perfazendo uma avalia-
ção do que os estudantes compre-
endem da sua própria escola.

O questionário dos pais é le-
vado pelos alunos. O retorno é 
via correio com tarifa paga pelo 
Tribunal de Contas. As pergun-
tas do questionário permitem 
obter informações das condições 
sócio-econômicas das famílias, 
além da visão dos respectivos 
responsáveis acerca da escola em 
que os filhos estudam (TCM/RJ, 
2010).

Por fim, é feita a parte contá-
bil, uma vez que a escola também 
é uma unidade administrativa e, 
nesse caso, é executada a audito-
ria de conformidade, na qual pre-
dominam os aspectos da legalida-
de e economicidade, através da 
verificação da execução de con-
tratos, das prestações de contas, 
dos estoques de almoxarifado, 
entre outros.

As informações levantas por 
cada Visita são inseridas em um 

Sistema Estatístico de Dados – 
SED. Através de um software de-
senvolvido pelo próprio TCM/
RJ, é possível elaborar uma visão 
geral das escolas do município 
como também uma leitura in-
dividualizada, que permite es-
tabelecer um comparativo entre 
unidades ou entre as subdivisões 
regionais da SME.

Além de registrar o histórico 
das impropriedades detectadas, o 
SED é uma ferramenta de traba-
lho dos técnicos, uma vez que per-
mite o estabelecimento de pontos 
que a equipe deseja monitorar em 
próximas visitas. Outra caracte-
rística do software é sua maleabi-
lidade, pois o programa permite 
a criação de novas estruturas de 
itens dentro do banco de dados, 
como, por exemplo, a inserção 
de um tópico com a finalidade 
de verificar uma determinada de-
núncia veiculada na imprensa ou 
uma demanda criada pela popu-
lação (TCM/RJ, 2010). 

A comunicação do sistema 
com a comunidade pode se tornar 
mais rica com a incorporação de 
novas ferramentas tecnológicas. 
Uma delas seria a possibilidade 
de denúncia pelo envio de fotos 
georeferenciadas dos celulares de 
alunos, de profissionais da edu-
cação e/ou de funcionários para 
o site do Tribunal de Contas. A 
conferência dos dados de latitude 
e longitude associados à foto com 
os dados geográficos das unida-
des da rede escolar, armazenados 
no SED, geraria a informação 
em tempo real da irregularidade 
detectada. 

A maleabilidade do software 
revela o trabalho pioneiro de-
senvolvido pela Corte de Contas, 
pois ele é capaz de adequar as 
experiências dos trabalhos an-
teriores com as demandas da 

realidade carioca e as expectati-
vas de sua população no momen-
to atual.

A cada ano é realizada a re-
formulação dos papéis de tra-
balho, dos procedimentos e do 
próprio Programa de Visitas, 
tendo como objetivo a identifi-
cação de novas oportunidades 
de pesquisa que visem à me-
lhoria dos resultados obtidos. 
Também é verificada a necessi-
dade de inclusões, supressões e 
racionalização de diversos itens 
do check-list, além da adequação 
da linguagem utilizada nos ques-
tionários, especialmente aqueles 
aplicados aos alunos. 

Uma necessidade específica 
se revelou com relação a garan-
tir respaldo técnico-científico 
para as conclusões estatísticas 
resultantes do desenvolvimen-
to do trabalho. Sendo assim, 
foi contratada a consultoria 
da Fundação COPPETEC da 
Universidade Federal do Rio de 
Janeiro – UFRJ, tendo como ob-
jetivo a definição de um plano 
amostral, a avaliação e validação 
dos questionários que vinham 
sendo utilizados, a crítica dos 
papéis de trabalho e do Sistema 
Estatístico de Dados – SED, além 
do acompanhamento do progra-
ma ao longo de um ano (TCM/
RJ, 2007).   

Após uma breve discrição do 
Programa de Visita e do Sistema 
Estatístico de Dados, podemos lan-
çar perspectivas do uso de ambos 
no controle de políticas públicas da 
educação.

Retomando a dogmática de 
controle de políticas públicas 
proposta por Barcellos (2005), 
podemos, resumidamente e com 
alguma liberdade, esquematizar 
seus temas e tipos de parâmetros. 
Conforme a seguir:
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A partir tabela proposta, po-
demos comparar separadamente 
cada item com as características 
e possibilidades do Programa de 
Visitas e do SED e analisar se essas 
ações podem ser um instrumento 
adequado de controle de políticas 
públicas da educação.  

O primeiro tipo de parâmetros 
de controle de políticas públicas 
são os chamados puramente objeti-
vos (1.a). De acordo com Barcellos 
(2005): 

[...] bastam duas operações: (i) apurar 
a quanto correspondem os percen-
tuais referidos pela Constituição em 
matéria de saúde e educação, consi-
derando a arrecadação dos impostos 
referidos nos dispositivos e o valor 
total da receita gerada pelas contri-
buições; e (ii) verificar se tais recursos 
estão efetivamente sendo investidos 
em políticas públicas vinculadas aos 
fins constitucionais referidos acima. 
(BARCELLOS, 2005, p. 95)

As apurações explicitadas por 
Barcellos (2005) se aproximam 
muito da missão constitucional das 
Cortes de Contas de executar a fis-
calização orçamentária e financeira 
da Administração Pública. Nesse 
sentido, os percentuais constitu-
cionais geralmente são verificados 
nas prestações de contas enviadas 
ao Poder Legislativo e repassadas 
aos Tribunais de Contas. 

As Cortes de Contas acabam 
ampliando o uso desse tipo de pa-
râmetro na medida em que verifi-
cam outros percentuais previstos 
em legislações infra-constitucio-
nais. Geralmente são legislações que 
tratam de dispositivos previstos de 
forma aberta na Carta Maior e que 
precisam ser regulamentados para a 
sua plena aplicabilidade. Tratam-se 
dos percentuais previstos em pro-
gramas, fundos ou planos, como o 
PNE que regulamenta o percentual 
do Produto Interno Bruto a ser apli-
cado em educação (CF, art. 214).

O Programa de Visitas e o SED 
podem contribuir quando fiscali-
zam diversas unidades adminis-
trativas, locais onde realmente se 
realiza a atividade-fim, e quan-
do verificam, de modo global, a 
efetiva aplicação do recurso. As 
prestações de contas permitem a 
conferência entre a previsão or-
çamentária e despesa financeira 
realizada. No entanto, é a visita à 
escola que atesta a existência da 
despesa, através da constatação do 
seu produto ou da observação de 
sua realização.

O segundo tipo de parâmetros, 
aqueles baseados no resultado fi-
nal esperado da atuação estatal 
(1.b), são de maior dificuldade de 
aplicação. Uma vez que sua utili-
zação implica analisar se o resulta-
do final da atividade do Estado foi 
efetivamente alcançado no que diz 
respeito à promoção dos Direitos 
Fundamentais e da dignidade da 
pessoa humana.

Tabela 2: Controle de Políticas Públicas
Controle de Políticas Públicas

1 - Identificação dos parâmetros de controle:

1.a - parâmetros puramente objetivos;

1.b - parâmetros baseados no resultado final esperado da atuação estatal;

1.c - parâmetros restritivos de escolha de políticas públicas.

2 - Garantia de acesso à informação

2.a – acerca dos recursos públicos disponíveis;

2.b – acerca da previsão orçamentária;

3.c – acerca da execução orçamentária.

3 - Elaboração de instrumentos de controle:

3.a - penalidades aos responsáveis;

3.b - vedação de produção de efeitos dos atos que violem os parâmetros; 

3.c - obrigatoriedade de atuação estatal imposta pelo judiciário.

Fonte: elaboração dos autores, com base em Barcellos (2005).
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A contribuição do Programa 
de Visitas e do SED se insere na 
possibilidade de ser um avaliador 
do grau de alcance da meta espe-
rada. É possível uma meta não ser 
de fácil verificação e depender de 
alguns elementos técnicos, que 
seriam melhor apurados por um 
procedimento especializado. É o 
caso da alimentação escolar. Os 
recursos podem ser disponibili-
zados, a despesa pode ser realiza-
da mediante a compra de gêneros 
por licitação adequada, mas, ainda 
assim, por motivos ocultos, a me-
renda não ser oferecida na escola. 
A verificação da meta esperada é 
realmente conferida quando os 
técnicos do Tribunal de Contas vi-
sitam uma parte relevante das es-
colas do município e constatam ou 
não sua realização.

O terceiro tipo de parâme-
tros é aquele em que o Programa 
de Visitas e o SED mais podem 
contribuir para o controle de po-
líticas públicas em educação. Os 
parâmetros restritivos de escolha 
de políticas públicas (1.c) buscam 
assegurar uma eficiência mínima. 
Significa excluir das possibilida-
des de escolha as alternativas que 
são claramente caracterizadas 
como de baixa eficiência, sem in-
tervir na autonomia política da 
Administração Pública. 

Barcellos (2005) aponta a di-
ficuldade intrínseca deste tipo 
de parâmetro devido a variedade 
dos diversos ramos de conheci-
mento que envolvem a avaliação 
de uma política:

É bem de ver que, salvo diante de 
situações extremas, o intérprete ju-
rídico dificilmente terá condições 
de avaliar, sozinho, se a política pú-
blica adotada pela autoridade é mi-
nimamente eficiente. Neste ponto, 
será indispensável a comunicação 

do Direito com outros ramos do 
conhecimento, que poderão forne-
cer essa espécie de informação ao 
jurista com consistência científica. 
(BARCELLOS, 2005, p. 98) 

Nesse momento, percebe-se o 
quão útil e necessário é a existência 
de um órgão especializado e fisca-
lizador, como é o caso do Tribunal 
de Contas. O seu corpo técnico 
dispõe de agentes das mais diver-
sas formações e podem levar a cabo 
investigações acuradas.

Os dados constantemente in-
seridos no SED e estatisticamente 
organizados permitem alcançar 
conclusões objetivas a respeito da 
gestão quadrienal. Além disso, a 
própria estrutura maleável do sis-
tema é capaz de avaliar especifica-
mente determinada prática desen-
volvida pela SME.

Embora neste trabalho se es-
teja apresentando a garantia do 
aceso à informação como o se-
gundo tema referente ao controle 
de políticas públicas, sua amplitu-
de é muito maior. Trata-se de um 
verdadeiro fundamento do Estado 
Democrático de Direito.

O princípio republicano prevê a 
necessidade de prestar contas sobre 
aquilo que se administra. Os bens 
da Administração Pública não são 
dela, mas de toda a coletividade. A 
transparência e o acesso a informa-
ção são instrumentos de participa-
ção, na qual o indivíduo pode exer-
cer o controle social sobre a gestão 
da coisa pública.

A garantia de acesso à informa-
ção acerca dos recursos públicos 
disponíveis (2.a), acerca da pre-
visão orçamentária (2.b) e acerca 
da execução orçamentária (2.c), 
novamente, se aproxima da atu-
ação dos Tribunais de Contas, na 
medida em que esses dão publici-
dade às prestações de contas a eles 

apresentadas e aos orçamentos 
aprovados pelo Poder Legislativo. 

O diferencial trazido pelo 
Programa de Visitas e o SED é a 
publicidade acerca dos resultados, 
em termos de políticas públicas, 
da execução orçamentária no sítio 
eletrônico do TCM/RJ. Barcellos 
(2005) aponta que os relatórios de 
execução orçamentária são pouco 
informativos e não se pode saber 
ao certo o que foi investido na ati-
vidade fim de cada órgão:

Os relatórios de execução orçamen-
tária nem sempre existem e, em geral, 
são pouco informativos. As despesas 
estão associadas a rubricas bastan-
te amplas, como, e.g., “Encargos 
Especiais”, ou aos órgãos públicos 
(e.g., Ministérios e Secretarias), sem 
que se possa saber ao certo o que foi 
investido na atividade fim do órgão, 
como saúde e educação, e o que foi 
gasto com outras despesas, como pu-
blicidade do órgão, remuneração de 
servidores, verbas de representação 
etc. (BARCELLOS, 2005, p. 99)

Deve se destacar que a contri-
buição da Corte de Contas, nesse 
caso, não se apresenta sob a forma 
de peças contábeis, mas da parte 
palpável do que os relatórios de exe-
cução orçamentária representam. 
Ou seja, dos resultados das políticas 
públicas previstas nos orçamentos.

Nesse sentido, desde o mês de 
abril de 2010, o TCM/RJ passou a 
divulgar os resultados e indicado-
res criados pelo Programa de Visita 
acerca da gestão das escolas muni-
cipais. Além da publicação dos re-
latórios consolidados dos últimos 
exercícios, foram criadas modali-
dades de consultas, com auxílio do 
software Google Earth, que permi-
tem ao cidadão visualizar todos os 
resultados obtidos pelas equipes do 
Programa de Visita.
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Em uma modalidade, o usuá-
rio poderá ter uma visão geral por 
meio de agrupamentos de esco-
las conforme o aspecto escolhido, 
como por exemplo, as condições 
estruturais das escolas, as discipli-
nas sem aula e tipos de merenda 
servida. Em outra, é possível veri-
ficar se uma determinada escola foi 
visitada e a avaliação da equipe, in-
clusive com acesso às fotos coloca-
das no SED. Ao realizar suas con-
sultas o cidadão está sendo agente 
do controle social. 

O controle social é um comple-
mento indispensável ao controle 
institucional realizado pelos órgãos 
que fiscalizam os recursos públicos. 
Sua importância no campo da edu-
cação foi reconhecida inclusive pela 
lei que criou o FUNDEB, no seu 
artigo 24, o qual prevê a criação de 
Conselhos para Acompanhamento 
e Controle Social.

A função dos membros que 
compõem esses conselhos ficaria 
mais simples com a existência de 
um instrumento que facilitasse a 
leitura sobre a efetividade das polí-
ticas públicas em educação, como é 
o caso do SED.

O terceiro tema referente ao 
controle de políticas públicas é 
a elaboração de instrumentos de 
controle, baseados na aplicação de 
penalidades aos responsáveis; na 
vedação à produção de efeitos dos 
atos que violem os parâmetros; e na 
obrigatoriedade de atuação estatal 
sendo imposta pelo judiciário.

Nesse determinado tema, per-
cebemos como o Programa de 
Visitas e o SED já se situam em um 
órgão constitucional dotado de di-
versos instrumentos de controle. 

Com relação à aplicação de 
penalidades (3.a), a Carta Magna 
prevê, no inciso VIII do artigo 
71, a possibilidade do Tribunal de 
Contas aplicar aos responsáveis, 

em caso de ilegalidade de despesa 
ou irregularidade de contas, as san-
ções previstas em lei, dentre elas, 
multa proporcional ao dano causa-
do ao erário.

 A vedação à produção de efei-
tos dos atos que violem os parâ-
metros (3.b) pode ser exercida 
pelas competências previstas no 
tanto inciso X como no parágrafo 
primeiro do mesmo artigo, que se 
referem à sustação de atos e contra-
tos impugnados.

Além disso, o Supremo 
Tribunal Federal firmou entendi-
mento, no Mandado de Segurança 
n.º 24.510/DF, sobre a possibilida-
de dos Tribunais de Contas expe-
direm medidas cautelares, impe-
dindo determinadas condutas do 
gestor público, quando verificada 
situações de urgência ou de possí-
vel frustração de deliberação final 
do órgão. As decisões no âmbito 
das Cortes de Contas fazem coisa 
julgada administrativa, só podendo 
ser revistas no judiciário e, ainda 
assim, no que se refere às ques-
tões processuais da decisão, nunca 
quanto ao mérito.

O Tribunal de Contas, embora 
receba esse nome, não faz parte da 
estrutura do Poder Judiciário. As 
exceções ao princípio da separação 
dos poderes estão reservadas aos 
tribunais judiciais. Dessa forma, 
as Cortes de Contas não dispõem 
de competência para, em situações 
ressalvadas, impor obrigatoriedade 
à atuação estatal (3.c). 

Nesse tópico e no campo do 
Direito Fundamental Social da 
educação, a contribuição que o 
Tribunal de Contas pode ter para 
induzir a Administração sair da si-
tuação de omissão estatal é sinalizar 
com possibilidades de aplicação de 
penalidades. Willeman (2002) con-
sidera que, da mesma forma que a 
constituição obriga o Estado a efe-
tivar os direitos sociais, também 
obriga à realização de políticas pú-
blicas destinadas para aqueles fins. 
Assim sendo, no caso de omissão 
estatal, existe a real possibilidade 
de responsabilização.

Outra possibilidade de contri-
buição é uma figura jurídica nova 
dentro do cenário das Cortes de 
Contas e que já vem sendo im-
plantada por algumas delas. Trata-
se da celebração de Termos de 
Ajustamento de Conduta, nos 
quais o gestor se compromete a 
tomar determinadas providências, 
postergando ou evitando-se a apli-
cação de sanções. 

O desafio da municipalização e 
universalização do ensino no Rio 
de Janeiro é medido pela eficiên-
cia que Administração Pública foi 
capaz de resolver seus problemas 
e encargos, mantendo a qualida-
de e efetividade dos serviços. O 
Programa de Visitas e o SED são 
uma rara iniciativa, no âmbito 
municipal, com a participação de 
todos os atores envolvidos na edu-
cação: diretores, professores, fun-
cionários, alunos e pais, na qual se 

“Com o Programa de Visitas 
às Escolas, a Corte de 
Contas atua não só como 
fiscalizador, mas também 
como articulador e me-
diador entre as diferentes 
unidades e diferentes sub-
divisões regionais, difun-
dindo pela rede as práticas 
positivas e as inovações 
encontradas.”
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buscou avaliar a qualidade do ser-
viço educacional.

O Programa de Visitas e o SED 
não constituem uma alternativa 
estática, mas dinâmica, pois são 
capazes de atender as demandas 
da população. É possível identifi-
car necessidades de intervenções 
durante o desenvolvimento da 
política pública, enquanto outras 
iniciativas de avaliação só verifi-
cam o comportamento de saída 
de determinado ciclo. Faz sentido, 
termina-se o ciclo e só então se ava-
lia. No caso do Programa de Visita 
e do SED, a contribuição é serem 
uma medida parcial, tomada ainda 
durante a execução.

No entanto, o Programa de 
Visita e o SED não suplantam 
nem substituem as outras inicia-
tivas de acompanhamento de po-
líticas públicas. Algumas das ava-
liações abordadas são focadas no 
aprendizado do conhecimento. O 
Programa de Visitas e o SED re-
conhecem que educação vai além 
da interação entre o professor e 
aluno. Ela alcança todo espaço 
e demais agentes educacionais. 
Isso se nota pela abrangência do 
check-list e existência de diversos 
questionários.

Cada sistema tem suas especifi-
cidades, devendo-se reconhecer in-
terseções entre eles. Na verdade, o 
SED deve se conectar com as estru-
turas de dados disponibilizadas por 
outros sistemas. O objetivo seria 
compor um todo que perfaça um 
controle holístico de políticas pú-
blicas educacionais e que seja hábil 
para transformar a realidade social.

Um desafio que se apresenta 
para o Programa de Visitas e o SED 
é evitar concluir automaticamente 
que toda e qualquer solução em 
termos de políticas públicas está 
relacionada com a qualidade do 
gasto, e se esquecer da quantidade. 

O principal empecilho relaciona-
do à concretização dos Direitos 
Fundamentais Sociais está na con-
cepção de reserva do possível, ou 
seja, somente se pode exigir pres-
tações do Estado se há recursos pú-
blicos para tanto. 

No que tange ao município 
do Rio de Janeiro, este tem uma 
característica ímpar na realidade 
brasileira, que é possuir autono-
mia financeira, não dependendo de 
fundos de participação ou transfe-
rências de outras esferas para im-
plementar sua políticas públicas 
educacionais. Portanto, uma meta 
que se apresenta para o Programa 
de Visitas é identificar demandas 
que justifiquem a ampliação ou 
realização de novos gastos. A pre-
sença do TCM/RJ nas escolas iden-
tifica novas necessidades de finan-
ciamento. Verifica o surgimento 
de demandas recentes por serviços, 
que precisam ser fornecidos pela 
Administração Pública e autoriza-
dos pelo Poder Legislativo.

Outra característica específica 
do município do Rio de Janeiro é a 
existência de um órgão tão nobre na 
sua estrutura administrativa como 
é uma Corte de Contas. Apenas as 
cidades do Rio de Janeiro e de São 

Paulo gozam do privilégio de possuir 
Tribunais de Contas do Município. 
A existência de um órgão fiscaliza-
dor tão próximo do jurisdicionado 
amplia a interação entre eles.

Com o Programa de Visitas às 
Escolas, a Corte de Contas atua não 
só como fiscalizador, mas também 
como articulador e mediador entre 
as diferentes unidades e diferentes 
subdivisões regionais, difundindo 
pela rede as práticas positivas e as 
inovações encontradas. O intuito 
não é afastar a descentralização, 
mas registrar as peculiaridades de 
cada escola e, se possível, transmi-
tir a outras escolas.

Deve se salientar que não é 
permitido avaliar qual é a melhor 
política pública, pois não se pode 
interferir na discricionariedade 
administrativa, mas é possível 
avaliar se a política pública esco-
lhida foi capaz de mudar a reali-
dade social.

Contudo, nem todo o sistema 
é perfeito. A construção de indi-
cadores e a identificação de vari-
áveis trazem o SED mais próximo 
da escola, mas não deve ser posta 
de lado a busca pela voz das pes-
soas. Um risco que o SED está su-
jeito é o de ser tornar um instru-
mento exclusivamente positivista, 
deixando de ser uma alternativa 
de transformação da realidade so-
cial. Nesse sentido, ele se destaca, 
favoravelmente em relação aos 
outros sistemas de avaliação, pois 
faz uso de entrevistas e coleta de 
dados com respostas abertas, nas 
quais é dada a possibilidade aos 
usuários de se expressarem livre-
mente, e não necessariamente em 
torno de determinados indicado-
res ou variáveis.

Outra questão que o Programa 
de Visitas e o SED apresentam de 
positivo está no campo do con-
trole social. A visibilidade do 

“Deve se salientar que não 
é permitido avaliar qual é 
a melhor política pública, 
pois não se pode interferir 
na discricionariedade ad-
ministrativa, mas é possível 
avaliar se a política pública 
escolhida foi capaz de mu-
dar a realidade social.”
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projeto reforça e destaca a neces-
sidade de uma ação continuada 
de controle de políticas públicas. 
Na medida em que, a cada ano, 
uma maior parcela da popula-
ção tomar conhecimento das 

potencialidades do sistema e sua 
importância, a ação se tornará 
vinculada para a Corte de Contas, 
além de ser uma ótima oportuni-
dade de parceria entre o controle 
institucional e o controle social. 

A redução do tamanho do estado 
reforça a importância do con-
trole social e, nesse sentido, os 
Tribunais de Contas podem fazer 
o papel de mediador com aquele 
controle.

Considerações finais

A educação é um bem indivisível e 
Direito Fundamental Social garantido 
pelo Estado Democrático de Direito, 
configurado pela Constituição 
Federal de 1988. Ela faz parte de um 
tipo de direitos que são implementa-
dos por políticas públicas decorrentes 
de atuação obrigatória e dispendiosa 
do Estado. O financiamento de políti-
cas públicas de educação é tratado por 
dispositivos constitucionais e diversas 
legislações infraconstitucionais, os 
quais buscam definir os recursos dis-
poníveis para sua aplicação. Baseados 
na força vinculante das normas cons-
titucionais, alguns doutrinadores 
propuseram uma dogmática jurídica 
para o controle de tais políticas. Essa 
dogmática serviu de base para avaliar 
as iniciativas de controle do Tribunal 
de Contas do Município do Rio de 
Janeiro.

Para a análise ficar mais completa, 
foram apresentadas, num breve pano-
rama histórico, as diferentes formas de 
organização constitucional e a compe-
tência sobre a questão educacional, a 
qual se apresentou num movimento de 
idas e vindas sobre descentralização do 
ensino e a responsabilidade dos mu-
nicípios. Nos últimos anos, algumas 
iniciativas de avaliação e acompanha-
mento de políticas públicas em edu-
cação foram estabelecidas. O Tribunal 
de Contas do Município deu sua con-
tribuição instituindo o Programa de 
Visitas às Escolas e desenvolvendo o 
Sistema Estatístico de Dados.

A análise das características do 
Programa e do Sistema permitiu ve-
rificar a adequação de ambos para 

o controle de políticas públicas, seja 
sob o aspecto jurídico, seja sob o as-
pecto pedagógico.

Com relação ao aspecto jurídico, 
verificou-se que o Programa de Visitas 
e o SED satisfazem os temas e demais 
parâmetros da dogmática apresen-
tada. Com relação ao aspecto peda-
gógico, percebeu-se que o Programa 
de Visitas e o SED inovam dentro do 
cenário de iniciativas de acompanha-
mento e não repetem eventuais im-
perfeições de outras avaliações.

A percepção principal que se alcan-
ça é a saudável atitude daquela Corte 
de Contas dentro do seu papel na uni-
versalização do ensino básico, respon-
sabilidade primordial dos municípios. 

Embora haja meios punitivos 
a sua disposição, o TCM/RJ, den-
tro de suas ações no Programa de 
Visitas, prefere buscar uma parceria 
com os fiscalizados, privilegiando 

sua função pedagógica de orientar a 
Administração Pública.

A educação continuada, inclusive 
por meio de escola de contas, ajuda-
ria a formação dos jurisdicionados, 
já que os chefes do executivo e seus 
secretários são escolhidos por de-
cisões políticas, e não por critérios 
exclusivamente técnicos. A conti-
nuidade das ações do Programa de 
Visitas irá consolidar os resultados 
alcançados, atendendo um dos prin-
cípios mais próximos aos Direitos 
Fundamentais que é a vedação ao 
retrocesso.

Portanto, o Programa de Visitas 
e o SED são um instrumentos de 
controle das políticas públicas com 
adequação constitucional e aptidão 
pedagógica, sendo meios hábeis 
para o controle social das políticas 
públicas e efetivadores do Direito 
Fundamental Social da educação.  
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Segurança da informação 
e o controle externo

Oportunidades e riscos são, na mesma proporção, as consequências do 
mundo digital. É neste contexto que a segurança da informação, aplicada 
ao controle externo, merece destaque, com ênfase no aspecto humano. 
O autor, aqui, apresenta recomendações práticas e pontos relevantes na 
adoção das novas tecnologias.

Sui Teixeira Braga
Auditor de Controle Externo do TCMRJ – Especialização em TI 
Pós-graduado (MBA) em Gestão Estratégica da Tecnologia da 
informação pela FGV

A digitalização em curso 
no mundo tem trazido 
inúmeros benefícios em 
termos de comunicação, 

criação de redes e cooperação, trans-
formando o ambiente social e de 
negócios, criando oportunidades e 
inovação. O mesmo se aplica à atua-
ção governamental, da qual se espera 
maior transparência e accountability1. 
A explosão de tecnologias móveis, 
serviços e aplicativos hospedados na 

internet, traz, no entanto, riscos e 
questões.

A mesma tecnologia que nos 
permite realizar transações bancá-
rias da palma da mão, transmitir 
um vídeo em tempo real para a in-
ternet ou jogar em rede, pode ser 
usada para fins ilícitos como captu-
ra de dados pessoais e senhas, des-
vio de fundos, controle remoto do 
seu dispositivo para formar redes 
de ataque, entre outros.

Neste contexto digital, a infor-
mação ganha destaque, sendo um 
ativo importante e fundamental 
para as pessoas e organizações, 
especialmente para o governo, 
devido a custodiar dados sensí-
veis dos cidadãos, necessidade 
de transparência e uso cada vez 
maior dos dados para defini-
ção de políticas públicas e como 
base para os controles interno e 
externo. 

1 “Accountability é um termo da língua inglesa, sem tradução exata para o português, que remete à obrigação de membros 
de um órgão administrativo ou representativo de prestar contas a instâncias controladoras ou a seus representados. Outro 
termo usado numa possível versão portuguesa é responsabilização.Accountability pode ser traduzida também para o por-
tuguês, deficientemente, por ´prestar contas.´” ACCOUNTABILITY. In: WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre. Flórida: Wikimedia 
Foundation, 2015. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Accountability&oldid=42871981>. Acesso em: 
22 ago. 2015.
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O avanço tecnológico beneficia 
tanto o cidadão de bem quanto o 
mal-intencionado, já que por natu-
reza a informação digital é facilmen-
te reproduzida e pode ser acessível 
remotamente. Atualmente, é possí-
vel encontrar facilmente na Internet 
ferramentas de ataque que, mesmo 
sem necessidade de conhecimento 
técnico aprofundado, possibilita a 
invasão de computadores e sistemas 
e a captura de informação sensível, 
quando estes não estão protegidos. 

Gostaríamos de destacar os se-
guintes riscos relacionados à uti-
lização das tecnologias digitais 
atuais:

Pessoais
• Perda de privacidade, nos 

casos de invasão de compu-

tador pessoal ou captura de 
senhas de serviços na nu-
vem;

• Danos financeiros por fraudes 
bancárias, oriundas de captura 
de senhas nos sistemas de inter-
net banking;

• Se tornar alvo de criminosos 
a partir do compartilhamen-
to descuidado de informa-
ções e fotos que permitam 
identificar o estilo de vida e 
hábitos.

Institucionais (Tribunais de Contas)
• Vazamento de dados sigilosos, 

internos ou obtidos nas audito-
rias, tais como dados pessoais e 
fiscais.

• Compartilhamento indevido 
ou descuidado em redes sociais 
de assuntos internos ou que ex-
põem a organização.

• Danos financeiros por fraudes 
bancárias, oriundas de captura 
de senhas nos sistemas de inter-
net banking;

• Danos à imagem por indisponi-
bilidade ou alteração de site na 
Internet (pichação virtual).

• Perda de integridade da infor-
mação utilizada nas auditorias.

• Riscos relacionados a conti-
nuidade do negócio, tais como 
indisponibilidade da rede e de 
sistemas críticos.

Riscos pessoais e institucionais

Segurança da informação no controle externo 

No âmbito do Controle 
Externo, a informação tem gran-
de relevância, já que grande parte 
do trabalho de auditoria é reali-
zado sobre dados informados ou 
obtidos junto aos jurisdiciona-
dos. A estes devem ser dados os 
tratamentos para que os atributos 
fundamentais da informação se-
gura, integridade, confidencia-
lidade e disponibilidade, sejam 

mantidos. Observe que não se 
trata apenas de controlar o aces-
so, mas também garantir que a 
informação permaneça íntegra e 
acessível a quem de direito. Isto 
implica em que os ambientes nos 
quais a informação é disponibili-
zada e utilizada devam ser igual-
mente protegidos.

Dada a sua importância, a in-
formação demanda sua gestão e 

proteção em todo o seu ciclo de 
vida. Para Sêmola (2003), o ciclo de 
vida compreende quatro momen-
tos em que a informação é utilizada 
e sujeita a risco: manuseio, arma-
zenamento, transporte e descarte. 
Não é suficiente manter um rela-
tório sigiloso protegido na rede se 
uma cópia impressa está exposta 
numa mesa de trabalho ou é des-
cartada na lixeira sem tratamento. 

Oportunidades para o controle externo

Diversas são as oportunida-
des que o mundo digital oferece 
para o Controle Externo, muitas 
delas provenientes das ferra-
mentas de comunicação e gover-
no digital:

• O aumento da disponibilização 
de dados públicos, possibilitan-
do melhor acompanhamento 

dos resultados das ações gover- 
namentais.

• Uso das novas tecnologias como 
canal de comunicação com o cida-
dão e de estímulo ao controle social. 

• Uso das ferramentas de comuni-
cação e mobilidade para dar su-
porte aos trabalhos de auditoria 

realizados in loco nas inspeções e 
demais atividades de campo.

• A utilização de tecnologias de 
análise de dados, permitindo 
o cruzamento de informações, 
previsão de problemas, identi-
ficação de pontos de atenção e 
apoio à inteligência no planeja-
mento e ações de auditoria.
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No tocante à atividade do audi-
tor, segundo as Normas de Auditoria 
Governamental – NAGs (IRB, 2011, 
p. 42), “O profissional de auditoria 
governamental deve manter, res-
peitar e assegurar o sigilo relativo 

às informações obtidas em razão do 
seu trabalho, não divulgando para 
terceiros, salvo quando houver obri-
gação legal ou judicial de fazê-lo”.

Isto implica em ter espe-
cial cuidado e proteção para 

os papéis de trabalho, achados, 
acessos a sistemas de informa-
ção das jurisdicionadas e inte-
grações de dados entre os ór-
gãos de Controle Externo e as 
jurisdicionadas.

Considerando a importância dos aspectos humanos, selecionamos algumas recomendações práticas que 
auxiliam na proteção e redução da exposição aos riscos.

Recomendações práticas

COMPORTAMENTO SENHAS

 � O comportamento do usuário é peça chave, tenha senso 
crítico quanto aos sites visitados e cuidado especial quando 
houver uso por crianças.

 � Use o bom senso e não acredite em ofertas exageradas, são 
iscas para golpes e infecção por vírus e outros malwares2.

 � Cuidado com a privacidade, você sabe para quem 
compartilhou e por onde sua informação trafegou ou está 
guardada?

 � Ao receber um email suspeito, passe o mouse sobre os links 
antes de clicar, para verificar para que endereço da internet 
apontam.

 � Cuidado com arquivos recebidos por e-mail, pen drive ou 
outras mídias. Se for importante abri-los, faça antes uma 
varredura com o antivírus. 

 � Não compartilhe suas senhas, especialmente as de 
acesso à rede e sistemas corporativos (pense na 
responsabilidade profissional)

 � O compartilhamento de senhas pode trazer 
transtornos e responsabilização para os envolvidos, 
especialmente para o titular do login, na hipótese 
de incidente de segurança envolvendo o login em 
questão.

 � Utilize senhas fortes, compostas de números, letras 
e símbolos, utilizando maiúsculas e minúsculas.

 � A senha não deve conter informações pessoais 
como data de nascimento, nome do filho, etc.

DISPOSITIVO: COMPUTADOR, SMARTPHONE, TABLET INTERNET

 � Mantenha seu computador ou outro dispositivo e 
respectivo antivírus atualizado.

 � Instale um firewall pessoal em seu computador.

 � Instale um antivírus em seu smartphone/tablet, 
especialmente se for Android.

 � Somente instale aplicativos das lojas oficiais (Apple Store, 
Play Store e Windows Phone Store) nos smartphones e 
tablets. 

 � Utilize os serviços da internet por conexões 
seguras (https).

 � Sites que disponibilizam ilegalmente músicas, 
vídeos e outros conteúdos que estão sobre 
propriedade intelectual costumam ser fontes de 
malware.

 � Bancos não pedem dados pessoais por e-mail.

 � Antes de fazer compras on-line, verifique se a loja 
é confiável.

2  “(...)software destinado a infiltrar-se em um sistema de computador alheio de forma ilícita, com o intuito de causar alguns danos, 
alterações ou roubo de informações (confidenciais ou não).” In: WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre. Flórida: Wikimedia Foundation, 2015. 
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Malware&oldid=43295549>. Acesso em: 10 set. 2015.
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No desafio de viabilizar a utili-
zação das novas tecnologias den-
tro de um nível de risco aceitável 
para a organização, a Gestão da 
Segurança da Informação deve 
atuar sobre três pilares: pessoas, 
processos e tecnologia. O aspec-
to humano tem grande relevância, 
já que o comportamento sofre di-
versas influências e não pode ser 
controlado diretamente. Os histó-
ricos pessoais e diferentes níveis 
de conhecimento, percepção de 
risco e comprometimento com 
políticas e regras afetam a forma 
como o usuário utiliza a tecnolo-
gia, potencialmente aumentando 
os riscos.

Por exemplo, a exigência de senha 
fortes para acesso à rede e sistemas 
pode ter sua eficácia comprometida 
se um usuário mantiver a senha ano-
tada em um post-it em seu monitor.

Para Nakamura e De Geus 
(2007, p. 73) “(...) a segurança é 
muitas vezes um problema social, 
e não apenas um problema tecno-
lógico. (...) os aspectos humanos, 
sociais e pessoais não podem ser 
esquecidos na definição da estraté-
gia de segurança.”

A responsabilidade pela segu-
rança da informação e do ambiente 
tecnológico deve ser de toda a orga-
nização, sendo fundamental a parti-
cipação do usuário e o entendimento 

dele de que as medidas de segurança 
são para autoproteção. Afinal, nin-
guém gosta de perder um trabalho já 
realizado ou ter sua senha bancária 
comprometida, não é mesmo?

Além da implementação de 
uma Política de Segurança da 
Informação, com respectivas 
normas e procedimentos, que 
explicitem o comportamento es-
perado, é importante que sejam 
realizadas ações periódicas volta-
das para os usuários, no sentido 
de promover o uso consciente dos 
recursos tecnológicos, para que, 
no dia a dia das atividades profis-
sionais, sejam tomados os cuida-
dos necessários.

Conclusão

Referências

Pessoas: o elo mais importante

Vimos acima que as tecnolo-
gias disponíveis no que chama-
mos de mundo digital trazem di-
versos benefícios para o Controle 
Externo e para a Sociedade. No 
entanto, junto com as mesmas, 
surgem riscos, para os quais 
as pessoas, organizações e sis-
temas muitas vezes não estão 
preparados.

Além dos controles físicos e lógi-
cos (tecnologia) e a forma de trabalho 
(processos), as pessoas são de grande 
relevância para redução dos riscos.

O desafio maior é encontrar 
o equilíbrio entre as medidas de 
segurança da informação e as ne-
cessidades de troca e compartilha-
mento de informação, bem como 
a produtividade do usuário, de 

forma a se alcançar o nível de segu-
rança desejado.

A meta da Gestão da Segurança 
da Informação deve ser viabilizar, de 
forma segura, a utilização das novas 
tecnologias e contribuir para que a 
organização alcance os seus objetivos 
e sua missão e isto passa, necessaria-
mente, pela conscientização, educa-
ção e participação dos usuários.  

SÊMOLA, M. Gestão da Segurança 
da Informação: Uma Visão 
Executiva. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2003 

IRB - INSTITUTO RUI BARBOSA. 
Normas de auditoria governamental 
(NAG): aplicáveis ao controle externo 
brasileiro. Tocantins: IRB, 2011.

NAKAMURA, E. T.; DE GEUS, 
P. L. Segurança de Redes em 
Ambientes Cooperativos. São 
Paulo: Novatec Editora, 2007. 

Para saber mais
• http://cartilha.cert.br – excelente fonte sobre segurança na internet com dicas práticas.
• http://www.av-test.org – site independente que avalia programas antivírus (em inglês).



Rio de Janeiro

Lei de Incentivo à 
Cultura Carioca:
quatro lados de uma mesma questão

Um jornalista e produtor cultural, o 
autor da lei municipal, um membro da 
comissão de avaliação de projetos e a 
equipe de auditoria do TCMRJ montam 
o cenário da realidade de produzir 
cultura através de renúncia fiscal na 
cidade do Rio de Janeiro.
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REVISTA DO TCMRJ - Basica-
mente, o que são essas leis?

As leis de incentivo fiscal nasce-
ram com o advento da moderniza-
ção do país sob o intuito de incen-
tivar a produção cultural no Brasil. 
A primeira lei de incentivo à cul-
tura brasileira foi a Lei 7505/1986, 
de autoria do senador José Sarney, 
que deu início ao incentivo fiscal e 
a parceria público-privada ao in-
vestimento à cultura nacional. 

A chamada Lei Sarney repre-
sentou uma inovação e caráter 
original comparada às políticas 
culturais de outros países habitua-
dos ao fomento direto do Estado à 
Cultura via fundos. A de permitir 
a dedução de impostos, no caso o 

Imposto de Renda, para empresas 
e pessoas físicas que doassem ou 
patrocinassem com recursos proje-
tos culturais. Além do abatimento 
fiscal, as empresas podiam reali-
zar o chamado marketing cultural 
dentro de suas políticas de respon-
sabilidade social, atrelando a mar-
ca e a política da companhia aos 
projetos culturais que definissem 
interessantes. 

Em março de 1990, o então pre-
sidente Fernando Collor de Mello 
e seu secretário de Cultura, Ipojuca 
Pontes, extinguiram a Lei Sarney. 
O vácuo deixado acabou estimu-
lando aos estados da Federação a 
criação das chamadas LIC – Leis 
de incentivo à Cultura –, que 

deduzem percentuais do Imposto 
de Circulação de Mercadorias e 
Serviços, o ICMS. 

Os estados de São Paulo, Rio 
de Janeiro e Pernambuco foram 
os precursores, seguidos por al-
guns municípios, como foi o caso 
da Lei Mendonça da prefeitura de 
São Paulo, criada em dezembro de 
1990 e em vigor até então. Esta lei 
permite a dedução parcial para pa-
trocínios nos impostos: ISS e IPTU. 
A partir desse momento, outros 
estados e municípios brasileiros 
replicaram o instrumento, como 
Acre, Mato Grosso, Paraíba entre 
outros, estabelecendo um modelo 
que se propagou por praticamente 
todos os estados da Federação. 

Luiz Marchesini, jornalista e 
produtor cultural
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Em dezembro de 1991, 
Fernando Collor recuou da extin-
ção da Lei Sarney, com a iniciativa 
do novo secretário da Cultura, o so-
ciólogo Sérgio Paulo Rouanet, que 
instaurou o Programa Nacional 
de Apoio à Cultura (Pronac) via 
a promulgação da Lei 8.313/1991, 
mais conhecida como Lei Rouanet. 
Esta restabeleceu os princípios 
básicos da dedução fiscal da Lei 
Sarney e criou, além do mecenato 
(incentivo fiscal empresarial), ou-
tros dois instrumentos de finan-
ciamento à Cultura: o FNC (Fundo 
Nacional de Cultura) e o FICART 
(Fundos de Investimento Cultural 
e Artístico).

 O FICART nunca chegou a 
funcionar e o FNC financia apenas 
alguns poucos editais do MINC 
e destina parte dos recursos de 
emendas parlamentares para pro-
jetos culturais de cunho político.

Atualmente as leis de incentivo 
à Cultura, somadas às legislações, 
entre a federal, estaduais e munici-
pais, movimentam no país cerca de 
R$ 1 bilhão ao ano, de acordo com 
dados do Ministério da Cultura.

REVISTA DO TCMRJ - Quais as 
principais deduções e objetivos 
da Lei Rouanet?

A Lei Rouanet possui os obje-
tivos elencados em seu art. 1º, que 
são: promover a Cultura em todos 
os níveis; proteger o patrimônio 
histórico e artístico nacional; in-
centivar o livre acesso à cultura 
para todos os brasileiros; estimular 
a regionalização da Cultura; divul-
gar a cultura brasileira no exterior; 
estimular o acesso à cultura mun-
dial para os brasileiros; incentivar a 
produção cultural e estudos e pes-
quisas relacionadas ao tema. 

A empresa que investir em 
Cultura utilizando-se da lei poderá 
deduzir até 4% do imposto devido, 

calculado sob a alíquota de 15%, 
do Imposto de Renda, para aquelas 
empresas com apuração contábil 
pelo lucro real. Em setembro deste 
ano foi aprovado, pela Comissão 
de Cultura da Câmara, o projeto de 
Lei 1737/2015 que permitirá tam-
bém as empresas com apuração em 
lucro presumido de utilizarem a 
Lei Rouanet. 

A pessoa jurídica com a lei fe-
deral de incentivo à Cultura pode 
financiar 100% do valor do projeto 
que esteja aprovado no art. 18 da 
mesma. Para tanto, deverá estar 
enquadrado nos segmentos especí-
ficos de ação cultural determinados 
neste artigo, que são projetos de: 
edição de obras literárias de cunho 
artístico; peças de teatro; dança; 
música erudita e instrumental; ex-
posições de arte visual; doações de 
acervo; produção de curta e média 
metragens; preservação de acervo 
audiovisual e de patrimônio mate-
rial e imaterial (tradições artísticas 
culturais) e construção de salas de 
cinema e teatro, para municípios 
com menos de 100 mil habitantes. 

O projeto cultural que não se 
enquadrar nestas áreas do art.18 
será enquadrado no art. 26 da Lei 
Rouanet, em que as empresas só 
podem deduzir 30% do gasto que 
tiverem com o projeto cultural, 
caso este já possua uma fonte de fi-
nanciamento, ou 40% para aquele 
que não tenha patrocínio algum.  
Mas as empresas podem, diferente-
mente do art. 18, incluir o financia-
mento como despesa  operacional 
em sua contabilidade, reduzindo 
o IR a pagar, e ainda não precisam 
aplicar a alíquota de 15% do IR. 

As pessoas físicas também po-
dem abater até 6% de seu IR a pa-
gar doando recursos para projetos 
culturais incentivados, podendo 
financiar até 100% do projeto 
(art.18) ou 30% do mesmo (art. 

26), caso já tenha patrocínio, ou 
40%, caso não. 

REVISTA DO TCMRJ  - Quais ór-
gãos regulam e fiscalizam a apli-
cação da Lei Rouanet?

O órgão que realiza a gestão 
da regulamentação da Lei Federal 
de Incentivo à Cultura é o pró-
prio Poder Executivo e quem fis-
caliza são: Ministério da Fazenda, 
via o Departamento da Receita 
Federal; a Secretaria da Cultura da 
Presidência da República (SEC/PR) 
e o Tribunal de Contas da União. 

REVISTA DO TCMRJ  - Para o 
Estado do rio de Janeiro como 
funciona a Lei de incentivo à 
cultura?

No Estado do Rio de Janeiro, temos 
a Lei 1954/92 e o Decreto 42.292/10 
que a regulamentam. Esta lei estadu-
al de incentivo à Cultura é um meca-
nismo de fomento que dispõe sobre a 
concessão de benefício fiscal para re-
alização de projetos culturais, permi-
tindo que as empresas contribuintes 
do ICMS  patrocinem a produção cul-
tural do estado deduzindo percentual 
deste imposto.

 Os projetos abrangentes na LIC 
do Estado do Rio de Janeiro são para 
a área de música e dança; teatro e 
circo; artes plásticas e artesanais; 
folclore; audiovisual; informação e 
documentação; acervo e patrimô-
nio histórico-cultural; literatura e 
gastronomia.

Os projetos são apresentados 
por meio de editais públicos, pela 
Secretaria de Estado de Cultura vol-
tados aos proponentes, sejam pessoas 
físicas ou jurídicas, da área cultural. 
As empresas interessadas em deduzir 
o ICMS via esse incentivo fiscal devem 
se cadastrar antecipadamente na SEC 
para tornarem-se habilitados, após 
análise em conjunto com a Secretaria 
de Estado de Fazenda.
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Os benefícios obtidos são a dedu-
ção do valor correspondente em até 4% 
do ICMS a recolher em cada período e 
1% para o incentivo às produções cul-
turais estrangeiras, consolidando-se 
com a escrituração de crédito presu-
mido de ICMS na exata proporção dos 
valores deduzidos em cada período. 

Cabe à Comissão de Aprovação 
de Projetos (CAP), órgão colegiado 
ligado à SEC e à Secretaria de Fazenda, 
acompanhar e fiscalizar o correto uso, 
a aplicação da lei e a escrituração 
dos valores deduzidos e creditados 
pelo patrocinador, na forma da Lei 
nº. 1.954, de 26 de janeiro de 1992, 
e, quando for o caso, aplicar multa 
prevista no art. 51, sem prejuízos de 
outras penalidades previstas em legis-
lação específica.

No caso de doações a projetos cul-
turais, o incentivo corresponderá a 1% 
do ICMS a recolher em cada período 
e se destinará especificamente à con-
cessão de bolsas de pesquisa ou de 
trabalho vinculadas à produção cul-
tural. O valor do benefício fiscal con-
cedido será correspondente a 80% do 
valor patrocinado, devendo à empresa 
patrocinadora contribuir com os 20% 
restantes com recursos próprios, a tí-
tulo de contrapartida. 

No caso de projeto que tenha o 
nome do patrocinador, como Festival 
Walda de Música, por exemplo, ou 
que seja realizado com instituições 
diretamente ou indiretamente vin-
culadas à empresa, como é o caso de 
fundações como a Fundação Bradesco, 
a Fundação Roberto Marinho, a título 
de ilustração, ou o projeto tenha como 
ação principal produtos comercializa-
dos ou com acesso pago mediante bi-
lheteria, como shows musicais (exceto 
música erudita ou instrumental), a em-
presa terá o benefício fiscal de somente 
60% do patrocínio pago, estando obri-
gada a contribuir com os outros 40% 
por meio de recursos próprios, a título 
de contrapartida. 

E, por último, a PJ poderá dedu-
zir 40% do ICMS da cota de patrocí-
nio, devendo contribuir com recursos 
próprios os outros 60% do custo do 
projeto ou cota, quando se tratar de 
projeto cultural com previsão de co-
mercialização de produtos vinculados 
à própria empresa.

rEViSTA Do TCmrJ  – Como é 
fiscalizado o uso da LIC?

Tanto a empresa patrocinadora 
quanto a empresa de produção cul-
tural devem prestar contas junto às 
Secretarias de Estado de Cultura 
e de Fazenda dos recursos utiliza-
dos. Um fato interessante é que na 
lei estadual de incentivo à Cultura, 
diferentemente da Lei Rouanet, 
que cita o Tribunal de Contas em 
seu art. 20, parágrafo 3º, não há 
menção do Tribunal de Contas do 
Estado como órgão fiscalizador 
deste incentivo fiscal.

rEViSTA Do TCmrJ – E como 
funciona a Lei de incentivo à 
Cultura do  município do rio de 
Janeiro?

A cidade do Rio de Janeiro 
conta com a Lei Municipal de 
Incentivo à Cultura (Lei 5.553, 
de 14 de janeiro de 2013) e com 
o Decreto 37.031, de 12 de abril 
de 2013, que a regulamenta. A lei 
utiliza-se da dedução do Imposto 
Sobre Serviços – ISS - para a pro-
moção da cultura na cidade. O in-
centivo faz parte do Programa de 
Fomento “Viva a Cidade!”, gerido 
pela Prefeitura do Rio e tem por 
objetivo promover o desenvolvi-
mento do setor cultural e da de-
mocratização do acesso à Cultura. 

Para o ano de 2016 estão des-
tinados mais de R$ 53 milhões 
para a dedução do ISS pelas em-
presas que destinarem recursos à 
cultura carioca. O orçamento se-
gue, de acordo com a lei, baseado 

na arrecadação deste imposto no 
ano de 2014. 

São as seguintes áreas culturais 
que podem ser incentivadas: artes 
visuais; artesanato; audiovisual; 
bibliotecas; centros culturais; cine-
ma; circo; dança; design; folclore; 
fotografia; literatura; moda; mu-
seus; música; projetos em multipla-
taformas; teatro; transmídia (novas 
mídias) e preservação e restauração 
do patrimônio natural, material e 
imaterial. O interessante nesta lei 
é a inclusão de projetos que pre-
servem o patrimônio natural da 
Cidade Maravilhosa.

A empresa interessada, chama-
da de contribuinte incentivador, 
pode deduzir até 20% do ISS devi-
do em cada mês, dentro do limite 
de 20% do ISS recolhido em todo o 
ano anterior. O valor direcionado 
ao projeto cultural, efetivamente 
realizado, não será computado para 
fins de cálculo de apuração do ISS. 

A fiscalização desta lei está sob 
a responsabilidade da Secretaria 
Municipal de Fazenda e da 
Comissão Carioca de Promoção 
Cultural, ligada diretamente ao ga-
binete do Prefeito, que se incumbe 
da análise e aprovação dos projetos 
culturais, observando sua admis-
sibilidade, alcance e orçamento, 
bem como a respectiva execução e 
prestação de contas. A comissão é 
formada paritariamente por repre-
sentantes do Poder Executivo mu-
nicipal e do setor cultural da socie-
dade civil, escolhidas dentre pessoas 
de comprovada idoneidade e de re-
conhecia notoriedade na área cul-
tural, com mandato de um ano, de 
acordo com a lei e o decreto regula-
dor.  A mesma ausência de inclusão 
do Tribunal de Contas do Estado na 
LIC estadual acontece com a Lei de 
Incentivo à Cultura do Município, 
não há menção alguma ao Tribunal 
de Contas do Município.  
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Vereador Paulo Messina, 
autor da Nova Lei de Incentivo 
Cultural do Rio

Em seu terceiro ano de vi-
gência, já podemos di-
zer que a Nova Lei de 
Incentivo Cultural do Rio 

(Lei 5.553/2013) foi um importante 
avanço para a cidade. Se nos limi-
tássemos a comparar o valor repas-
sado para os produtores, em 2012 
(R$ 18 milhões), e o valor que será 
captado pelos produtores, em 2016 
(R$ 53,5 milhões), só isto já seria 
suficiente para sustentarmos tal 
afirmação. Mas, ao esmiuçarmos 
esses valores em termos de pro-
dução cultural, percebemos que o 
ganho para a cidade com a lei su-
perou todas as expectativas. Então, 
vamos aos números, ou melhor, às 
obras.

Nos últimos três anos, o núme-
ro de projetos aprovados pulou de 
651 para 906, enquanto o número 
de contribuintes inscritos (ou seja, 
pessoas jurídicas que demonstra-
ram interesse em patrocinar a cul-
tura de nossa cidade) pulou de 304 
para 752, dos quais 362 foram ha-
bilitados. E tudo isso, obviamente, 
reflete diretamente no crescimento 
da produção cultural do municí-
pio. No mesmo período, para se ter 
uma ideia, o número de produções 
teatrais incentivadas na cidade au-
mentou de 131 para 207, enquanto 
o número de produções musicais 
subiu de 12 para 26.

A explicação para tamanho 
avanço não se limita, no entanto, 
ao aumento no valor do repasse (a 
lei fixou-o em 1% do ISS arrecada-
do pelo município, contra 0,35% da 

lei anterior), mas passa, também, 
pelo aprimoramento da forma de 
distribuição do mesmo. Antes, o 
recurso era distribuído por ordem 
cronológica, mas, com a nova lei, a 
prefeitura passou a adotar o crité-
rio da proporcionalidade. Tal mu-
dança ajudou a humanizar o pro-
cesso de distribuição, pondo fim à 
triste fila de produtores nas ruas à 
espera do lançamento do edital.  O 
critério de proporcionalidade da lei 
beneficiou também a todos os con-
tribuintes incentivadores, que pas-
saram a ter participação garantida 
no patrocínio às produções. 

Outro avanço da lei foi o esta-
belecimento de um calendário úni-
co para todo o processo. Antes, o 
cronograma era estabelecido a cada 
ano; agora, o calendário é fixo na lei, 

com prazos muito bem definidos 
para cada etapa, desde a apresenta-
ção dos projetos até o recolhimento 
do recurso. Isto representou uma 
grande vitória para o produtor, 
pois garantiu a captação total dos 
recursos destinados à sua obra. O 
mesmo não se dava na lei anterior, 
já que o ISS tinha seu recolhimento 
mensal iniciado em março, logo, os 
produtores eram prejudicados, pois 
recebiam só nove das doze parcelas 
(9/12) a que tinham direito. A nova 
lei pôs fim a esta discrepância. 

Os resultados são animadores, 
mas vamos continuar trabalhando 
para que a Nova Lei de Incentivo 
siga avançando, garantindo, assim, 
que o Rio de Janeiro volte a ocupar 
o posto que sempre lhe pertenceu: 
o de capital cultural do Brasil.  
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Eduardo Marques,  
secretário-executivo  
da Comissão Carioca

REVISTA DO TCMRJ - Quantos 
projetos foram contemplados no 
último ano e qual foi o valor total 
destinado à renúncia fiscal para 
o incentivo a projetos culturais 
no último ano? 

Em 2014, foram incentivados, 
via Lei Municipal de Incentivo à 
Cultura, 207 projetos culturais para 
realização em 2015. O montante 

disponível foi de R$ 47.955.706,53, 
sendo que cada projeto cultural esta-
va limitado a captar R$ 959.114,14. 
Temos conseguido ampliar não ape-
nas o volume do montante investi-
do como a quantidade de empresas 
que participam como contribuinte 
incentivador, o que acreditamos ser 
muito saudável, por descentralizar e 
democratizar o investimento.

REVISTA DO TCMRJ - Quais os 
pontos avaliados nos projetos 
para que os proponentes pos-
sam captar recursos usando os 
benefícios da lei de incentivo? 

O projeto cultural deve ser 
relevante para o município do 
Rio de Janeiro pelo enfoque, pela 
temática e/ou por sua execução 
ocorrer em caráter majoritário no 
município. São observados aspec-
tos de admissibilidade, alcance e 
orçamento. Além disso, o produ-
tor cultural deve estar constituído 
no município do Rio de Janeiro 
há dois anos ou mais e possuir fi-
nalidade cultural definida em seu 
objeto social.

REVISTA DO TCMRJ - Em que 
a Lei municipal de incentivo à 
Cultura carioca difere de outras 
leis de incentivo à cultura?

A Lei Municipal de Incentivo 
à Cultura abrange 19 áreas cultu-
rais e é operacionalizada em dois 
editais, sendo um para selecionar 
projetos culturais e outro para ha-
bilitar empresas contribuintes do 
Imposto sobre Serviços –ISS - para 
patrocinar projetos.

REVISTA DO TCMRJ - Que be-
nefícios socioeconômicos a con-
cessão de incentivo fiscal à cul-
tura traz para o município? 

A Lei Municipal de Incentivo à 
Cultura contribui para movimen-
tar, de maneira efetiva, a economia 
criativa. Os mais de duzentos espe-
táculos e iniciativas incentivados 
no ano passado geraram emprego e 
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renda para uma quantidade consi-
derável de pessoas no Rio. 

Temos que ter este compromisso 
para manter a centralidade do Rio no 
cenário cultural do país e do mundo. 
Perdemos a condição de capital fe-
deral em 1960, mas não deixamos de 
ser a capital cultural do país. 

REVISTA DO TCMRJ - Como a 
Secretaria municipal de Cultura 
tem atendido a áreas, da cidade 
do rio de Janeiro, carentes de 
produtos culturais?

O foco das ações da Secretaria 
Municipal de Cultura é nas zonas 
Norte e Oeste, que têm uma cena 
cultural vibrante e que muitas ve-
zes carece de um diálogo com o 
poder público. Para atender a essa 
demanda, a Comissão Carioca 

de Promoção Cultural trabalha 
em parceria com a Subsecretaria 
de Articulação, Cidadania e 
Diversidade Cultural em iniciativas 
voltadas para a democratização do 
acesso, não apenas aos bens cul-
turais, como também aos meca-
nismos de financiamento público. 
Realizamos caravanas para divul-
gar a Lei Municipal de Incentivo à 
Cultura, por exemplo, para os pro-
dutores culturais de todas as áreas 
de planejamento da cidade. As ca-
ravanas do ISS são um exemplo do 
esforço de democratização do aces-
so e fomento, para que mais produ-
tores e projetos, de todas as regiões 
do município, sejam contemplados. 

REVISTA DO TCMRJ - Qual o 
valor máximo de inscrição para 

o incentivo a projetos culturais, 
por patrocinador?

No momento da inscrição, 
cada contribuinte do ISS pode-
rá inscrever até, no máximo, R$ 
2.676.179,26, o que equivale a 
5% da renúncia disponível. No 
caso de grupo econômico, pode-
rão inscrever até, no máximo, R$ 
5.352.358,52, o que equivale a 10% 
da renúncia disponível. Porém, o 
valor máximo a ser inscrito, em 
ambos os casos acima, não pode-
rá ser superior a 20% (vinte por 
cento) do total do ISS apurado, 
na empresa/grupo econômico, 
no exercício anterior. Lembrando 
que o limite que um projeto cul-
tural poderá receber de incentivo, 
para execução em 2016, é de R$ 
1.070.471,70.  

Calendário das etapas da seleção de projetos culturais inscritos no Rio

AÇÃO DATA

Abertura do Edital do Produtor Cultural 01 a 31 de maio

Divulgação do resultado das análises dos 
Projetos Culturais inscritos julho

Abertura do Edital do Contribuinte Incentivador 01 a 31 de agosto

Divulgação do resultado da habilitação dos Contribuintes Incentivadores setembro

Divulgação do resultado da proporcionalidade e valor total do incentivo 
fiscal dos Contribuintes Incentivadores até 15 de outubro

Entrega do Termo de Adesão pelos Contribuintes Incentivadores até 31 de outubro

Entrega dos Termos de Compromisso assinados entre Produtor Cultural e 
Contribuinte Incentivador até 15 de dezembro
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Auditoria do TCMRJ

Ao longo do 2º semestre 
de 2014, a Coordena- 
doria de Auditoria e 
Desenvolvimento do 

Tribunal de Contas do Município 
do Rio de Janeiro realizou audito-
ria na concessão de incentivo fiscal 
a projetos culturais de que trata a 
Lei nº 5.553/2013, com vistas à ava-
liação da legalidade, legitimidade, 
eficácia e seus reais benefícios so-
cioeconômicos. Os exames foram 
realizados com base em testes, 

referentes ao período de janeiro 
de 2013 a junho de 2014. Veja os 
resultados da avaliação realizada 
pelos auditores de controle externo 
Beatriz Dianin Ribeiro de Sousa, 
Diogo de Sousa Pereira Marques e 
Fabio Pellizzaro Centurione Scotto.
Sobre renúncia de receita:

De acordo com Furtado 
(2012)1, renúncia de receita é o be-
nefício fiscal concedido à pessoa 
física ou jurídica, consubstanciado 

em dispensa ou redução de paga-
mento de tributo ou multa, trata-
mento diferenciado ou subsídio, 
mediante lei específica. Por meio 
da renúncia, o poder público abre 
mão de parte das receitas que po-
deria arrecadar, ou incorre em 
despesas mediante auxílios finan-
ceiros, promovendo justiça fiscal, 
em face da capacidade contributi-
va do contribuinte, ou executando 
políticas econômicas, institucio-
nais ou administrativas, através do 

1 FURTADO, J.R. C. Direito Financeiro. 3 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012.
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fomento de determinados setores 
da economia, do incentivo ao de-
senvolvimento de certas regiões ou 
do estímulo à competitividade em 
determinados setores.

A Lei de Responsabilidade Fiscal 
define que a renúncia compreende 
a anistia, remissão, subsídio, crédi-
to presumido, concessão de isenção 
em caráter não geral, alteração de 

alíquota ou modificação de base de 
cálculo que implique redução dis-
criminada de tributo ou contribui-
ções, e outros benefícios que corres-
pondam a tratamento diferenciado.

Incentivo fiscal a projetos culturais no município do Rio de Janeiro

No município do Rio de Janeiro, 
a instituição de incentivo fiscal em 
benefício da produção de projetos 
culturais teve como protagonista a 
Lei nº 1.940/1992, que vigorou por 
20 anos, até a edição da atual Lei nº 
5.553/2013, que inovou a operacio-
nalidade da antecessora. Dentre as 
inovações, nota-se a iniciativa de 
ampliar o acesso de contribuintes 
incentivadores ao incentivo fiscal, 
independentemente de sua capa-
cidade contributiva. Igualmente, 
houve a criação de um calendário 
fixo anual a fim de se possibilitar a 
análise dos projetos, bem como a 
habilitação dos contribuintes em 
exercício anterior ao do efetivo 
incentivo, dando maior celeridade 
ao processo. Também verificou-se 
a ampliação das áreas temáticas 
abrangidas na nova lei.

A Lei nº 5.553/2013 instituiu 
incentivo fiscal a pessoas jurídicas, 
contribuintes do ISS do municí-
pio, denominadas Contribuintes 
Incentivadores, em benefício do 
apoio à realização de projetos 
culturais que tenham recebido 
Certificados de Enquadramento.

A Lei Orçamentária Anual fixa-
rá o montante, que deverá ser no 
mínimo correspondente a um por 
cento da receita de ISS no ano ante-
rior do referido tributo, a ser ado-
tado para a concessão do incentivo 
fiscal de que trata esta lei.

Para a consecução do incenti-
vo, os contribuintes incentivadores 
consignarão até 20% do ISS devido 
ao município, durante o exercício, 
a projetos culturais certificados, 

tendo como limite individual de 
adesão 20% do ISS próprio recolhi-
do por ele no exercício anterior.

Anualmente, a Secretaria 
Municipal de Cultura – SMC pu-
blica edital para que os produ-
tores culturais possam inscrever 
os projetos entre os dias 01 e 31 
de maio, cujos resultados são di-
vulgados em julho. A Comissão 
Carioca de Promoção Cultural 
– CCPC, instituída pelo art. 3º da 
Lei nº 5.553/2013, dotada de cará-
ter consultivo e deliberativo e for-
mada por membros da SMC e da 
sociedade civil, efetua a análise dos 
projetos inscritos, especialmen-
te quanto a sua admissibilidade, 
alcance e orçamento, aprovando-
-os ou não. Após a publicação do 
resultado final, são expedidos os 
Certificados de Enquadramento 
para os projetos culturais habilita-
dos a receber recursos dos contri-
buintes incentivadores.

Posteriormente, a SMC di-
vulga o Edital dos Contribuintes 
Incentivadores, que deverão se 
inscrever entre os dias 01 e 31 de 
agosto. Este edital tem por objeto 
autorizar contribuintes do ISS a 
destinar parcela do ISS próprio de-
vido à realização de projetos cultu-
rais. Com vistas a ampliar a partici-
pação, cada contribuinte só poderá 
se inscrever com valor de até 5% do 
total do incentivo anual.

Após a análise da documenta-
ção dos contribuintes inscritos, e 
o seu aceite como contribuinte in-
centivador, a Secretaria Executiva 
da CCPC deve proceder verificação 

do cumprimento por cada contri-
buinte do limite individual de 20% 
do ISS recolhido no ano anterior, 
cujos valores são fornecidos pela 
Secretaria Municipal de Fazenda 
- SMF. Caso necessário, são efe-
tuados os ajustes dos valores para, 
em seguida, aplicar as fórmulas 
de proporcionalidade, adequando 
o montante inscrito por todos os 
contribuintes incentivadores ao 
valor total da renúncia no ano, a 
fim de que todos os contribuintes 
aptos possam ser contemplados, 
independentemente da ordem 
cronológica de inscrição. A par-
tir da publicação do resultado dos 
contribuintes habilitados com seus 
respectivos valores aprovados, o 
contribuinte incentivador firma, 
perante a SMC e a SMF, o Termo 
de Adesão, documento que for-
maliza a adesão do contribuinte 
incentivador à gestão dos recursos 
provenientes dos recolhimentos 
fiscais do ISS para a realização dos 
projetos culturais certificados.

Cabe aos contribuintes incenti-
vadores a livre escolha dos projetos 
que irão beneficiar, dentre aque-
les certificados. Feita a escolha, o 
contribuinte incentivador firma 
com o produtor cultural de cada 
projeto selecionado o Termo de 
Compromisso, documento no qual 
o produtor se compromete a reali-
zar o projeto incentivado na forma e 
condições propostas, e o contribuin-
te a destinar os recursos necessários 
ao desenvolvimento do projeto, nos 
valores e prazos pactuados. Esse 
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deve ser entregue até o dia 15 de 
dezembro para que os contribuin-
tes incentivadores possam iniciar o 
recolhimento para fins do benefício 
no princípio do ano seguinte.

O fluxo financeiro inicia-se no ano 
do efetivo incentivo com a utilização 
pelo contribuinte do valor do incenti-
vo autorizado para abatimento de até 
20% do ISS próprio recolhido mensal-
mente, enquanto houver saldo. 

No campo da execução da des-
pesa, após a assinatura do Termo 
de Compromisso e seu cadastro no 
FINCON (sistema contábil), prosse-
gue-se com as fases orçamentárias até a 
emissão do empenho global da despesa.

O contribuinte incentivador 
tem um prazo de 180 dias conta-
dos da data de cada recolhimen-
to, respeitado o exercício fiscal, 
para indicar, por meio de Carta 
de Direcionamento, a distribui-
ção dos valores entre os projetos 
para os quais firmou Termo de 
Compromisso. Após recebimen-
to da Carta de Direcionamento, 
a Secretaria Executiva da CCPC 
inicia o processo de liquidação da 
despesa, com retenção de 20%, a 
ser liberada após a prestação de 
contas parcial. Após a liquidação, o 
Tesouro Municipal efetua o paga-
mento ao produtor cultural.

O produtor cultural, após re-
cebimento de 80% dos recursos 
incentivados, deve apresentar 
prestação de contas parcial em um 
prazo de 90 dias da última trans-
ferência. Caberá à SMC julgar a 
conformidade das contas apre-
sentadas. A liberação da parcela 
equivalente aos 20% retidos de 
cada transferência fica condicio-
nada à aprovação da prestação de 
contas parcial. Por fim, o produtor 
cultural deve apresentar a última 
prestação de contas em até 90 dias 
da data em que a transferência de 
recursos alcançar 100% do valor 
do incentivo.

Edital dos Produtores 
Culturais

(01 a 31 de maio)

Edital dos Contribuintes 
Incentivadores

(01 a 31 de agosto)

Certificado de 
Enquadramento

(expedido pela CCPC)

Termo de Adesão
(Contribuinte Incentivador, 

SMC e SMF)

Termo de Compromisso
(Produtor Cultural,

Contrib. Incentivador e SMC)

Carta de Direcionamento
(180 dias, respeitado o 

exercício f iscal)

Liquidação e Pagamento
(retenção de 20%, liquidado 
após prestação de contas)

Solicitação de Despesa, 
Reserva, NAD e
Empenho Global

2 Art. 14 da LOA/2014: O Poder Executivo concederá como incentivo fiscal a projetos culturais, nos termos da Lei nº 5.553, de 14 de 
janeiro de 2013, no mínimo, um por cento da arrecadação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS no exercício de 2013.

Impacto financeiro do incentivo cultural

A Lei Orçamentária Anual do 
exercício de 2014 determinou, em 
seu art. 142, que o Poder Executivo 
concederá como incentivo fiscal a 
projetos culturais, no mínimo, 1% 

da arrecadação do ISS no exercício 
de 2013, conforme estipula o §5º 
do art. 1º da Lei nº 5.553/2013.

No entanto, o Edital nº 04/2013, 
que teve por objetivo cadastrar 

contribuintes incentivadores para 
o exercício seguinte, fixou o valor 
do incentivo em R$ 42.922.505,00, 
equivalente a 1% da arrecadação de 
ISS no exercício de 2012.
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Para fins de verificação do aten-
dimento às disposições contidas 
na Lei nº 5.553/2013, foram reque-
ridos documentos e informações 
que possibilitassem a análise quan-
to à aceitação dos valores de incen-
tivo inscritos pelos contribuintes, 
aos cálculos de proporcionalidade, 
bem como à legalidade dos proce-
dimentos de concessão de incenti-
vo fiscal do ISS a projetos culturais.

A execução dos trabalhos obe-
deceu à seguinte metodologia:

• análise das informações forne-
cidas pela Secretaria Executiva 
da CCPC frente às publicações 
no Diário Oficial do Município;

• cruzamentos das informações 
da SMF e da CCPC, identifican-
do possíveis inconsistências;

• aplicação das fórmulas de pro-
porcionalidade dispostas na Lei 
nº 5.553/2013, com vistas à ade-
quação do valor total inscrito 
pelos contribuintes incentiva-
dores aprovados ao montante 
do incentivo em cada ano;

• análise dos processos de con-
tribuintes incentivadores sele-
cionados frente à legislação em 
vigor.

Foram identificadas as seguin-
tes fragilidades:

• inconsistência entre os dados 
dos contribuintes incentiva-
dores fornecidos pela CCPC e 
as informações publicadas no 
Diário Oficial;

• não cumprimento ao limi-
te mínimo fixado na Lei 
Orçamentária Anual do exercí-
cio 2014, em obediência ao art. 
1º, § 5º da Lei nº  5.553/2013, 
para a aplicação em incentivo 
fiscal a projetos culturais;

• ausência de verificação do cum-
primento do limite individual 
de 20% do ISS recolhido no ano 
anterior, disposto no art. 6º, §6º 
da Lei nº 5.553/2013;

• inconsistência nos valores de in-
centivo calculados pela CCPC, 

em função da não observância 
aos limites individuais dos con-
tribuintes habilitados;

• Termos de Adesão, Termos 
de Compromisso e Cartas de 
Direcionamentos sem data ou 
com data rasurada;

• valor do Termo de Adesão 
superior ao limite individual 
(20% do ISS recolhido no ano 
anterior);

• Cartas de Direcionamento an-
teriores à data constante dos 
Termos de Compromisso;

• Cartas de Direcionamento 
após o encerramento do exer-
cício, em discordância ao dis-
posto no art. 6º, §8º da Lei nº 
5.553/2013;

• liquidação de incentivo sem 
comprovação do recolhimento 
do tributo pelo contribuinte;

• Termo de Adesão com valor su-
perior ao aprovado pela CCPC.

Legalidade na seleção e análise dos contribuintes incentivadores

Legalidade, legitimidade, eficácia e efetividade dos projetos culturais

Com vistas à avaliação da lega-
lidade, legitimidade, eficácia e reais 
benefícios socioeconômicos decor-
rentes da concessão de incentivos 
fiscais a projetos culturais, foram 
verificados: o atendimento às legis-
lações correlatas quando da análise 
dos projetos a serem certificados, 
notadamente quanto aos requisitos 
estabelecidos ao produtor cultural, 
à área de abrangência do projeto, 
aos objetivos, alcance, resultados 
esperados e recursos humanos e 
financeiros envolvidos; e o alcan-
ce dos objetivos e resultados dos 

projetos culturais, a abrangência 
do público-alvo e o cumprimento 
de contrapartidas assumidas pelos 
produtores culturais.

Para tanto, foram solicitados 
processos administrativos de pro-
jetos culturais concluídos e respec-
tivas prestações de contas, com o 
objetivo de proceder análise quan-
to ao cumprimento das legislações 
em vigor, confrontando os objeti-
vos e resultados esperados frente 
aos alcançados.

Da análise processual, destacou-
-se o projeto Gaby Estrella, série 

televisiva descrita pelo produtor 
cultural Panorâmica Comunicação 
Ltda. como sendo um projeto com 
grande potencial comercial e de 
interesse para canais no Brasil e no 
exterior, para o mercado publicitá-
rio e para o mercado de licencia-
mento de produtos. Tal fato destoa 
da descrição, objetivos e resulta-
dos esperados dos demais projetos 
analisados.

Destaca-se que a Globosat 
Programadora Ltda., contribuinte 
incentivador deste projeto, tam-
bém figura como responsável pela 
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transmissão da série televisiva em 
seu canal infantil “Gloob”. Desta 
forma, utiliza-se de recursos do ISS, 
Receita Tributária da Prefeitura 
da Cidade do Rio de Janeiro, para 
apoiar um projeto com potencial 
retorno financeiro e ganhos diretos 
para si ou empresa de seu grupo 
econômico, por meio de audiência, 
comercias e produtos relacionados 
com a serie televisiva.

Apesar de não haver qualquer 
impeditivo legal, como no caso do 
art. 7º, § 7º da Lei nº 5.553/2013, 
que prevê que o contribuinte não 
poderá incentivar projetos de em-
presas em que tenha participação 
societária ou que seja do mesmo 
grupo econômico, não é moral-
mente aceitável que um contri-
buinte habilitado incentive um 
projeto, com recursos próprios 
do ISS, que lhe traga benefícios 
decorrentes do retorno financeiro 
gerado pelo produto cultural. Esta 
situação difere dos outros projetos 
analisados, nos quais os contri-
buintes incentivadores obtêm ape-
nas ganhos indiretos, como a ex-
posição de sua marca no produto 
cultural incentivado.

Ressalte-se, ainda, que a Lei nº 
5.553/2013 proíbe a concessão de 
incentivo fiscal a obras, produ-
tos, eventos ou outros decorren-
tes, destinados ou circunscritos a 
coleções particulares ou circuitos 
privativos. Quanto ao tema, a au-
ditoria questionou o possível con-
flito com a legislação citada, uma 
vez que a série televisiva é exibida 
somente no canal infantil “Gloob”, 
cujo acesso é pago e necessita de 
adesão cadastral a uma opera-
dora de TV por assinatura, não 
sendo possível acessá-lo de forma 
individualizada.

Não se vizualiza semelhança 
entre esse projeto e os livros ou 
peças teatrais incentivadas pela Lei 
nº 5.553/2013, uma vez que tais 
produtos são adquiridos de forma 
individualizada, não associados 
a um “pacote” de mais produtos, 
culturais ou não. Cabe destacar que 
o acesso aos mesmos não prescin-
de, a priori, da análise de crédito, 
bastando pagar e acessá-los dire-
tamente, não configurando uma 
“venda casada”.

Mesmo com todas as carac-
terísticas apresentadas, o projeto 

cultural foi aprovado pela CCPC 
no valor de R$ 858.450,10.

Em relação aos demais projetos 
analisados, foram verificadas as se-
guintes fragilidades:

• Praça da Leitura: além do atra-
so no envio da prestação de 
contas parcial, constatou-se o 
seu recebimento e aprovação 
em montante inferior a 90% do 
valor recebido pelo produtor, 
em discordância ao disposto no 
item IV, subitem 6, do Anexo I 
da Resolução SMC nº 259/2013;

• COPAFEST VI: Além do pro-
dutor cultural com crédito no 
material gráfico não ser o pro-
ponente do projeto, foi verifica-
da a aprovação da prestação de 
contas parcial, sem a observân-
cia do cumprimento das con-
trapartidas propostas;

• Pacto Visual 1: em consulta físi-
ca do produto cultural em livra-
ria, constatou-se a ausência da 
logomarca da prefeitura, con-
trariando o disposto no art. 35 
do Decreto nº 37.031/2013.

Efetividade das renúncias de receita

A Lei de Responsabilidade 
Fiscal exige, para as renúncias 
de receita, certo grau de trans-
parência em sua concessão, 
divulgação, seus impactos or-
çamentários, financeiros e sua 
quantificação, com o objetivo de 
dar publicidade para que a socie-
dade analise os efeitos benéficos 
e sociais que a renúncia poderá 
gerar, como o fomento de deter-
minados setores da economia, o 
incentivo ao desenvolvimento 
de certas atividades ou regiões 
do município e iniciativas para o 
bem comum social.

As análises efetuadas durante 
a auditoria nos incentivos fiscais 
a projetos culturais demonstram 
a carência de mecanismos de ava-
liação dos resultados, alcances e 
atendimento de contrapartidas, 
com o intuito de subsidiar a análise 
e aprovação da prestação de contas 
dos projetos culturais.

As legislações que tratam do 
incentivo a projetos culturais, no 
âmbito do município, embora dis-
ponham acerca da aprovação dos 
projetos levando-se em considera-
ção sua admissibilidade, alcance, 
objetivos e resultados esperados, 

não privilegiam a aferição dos re-
ais benefícios socioeconômicos 
decorrentes dos projetos culturais 
incentivados, por meio da criação 
de indicadores ou mecanismos de 
estudos e pesquisas.

Adicionalmente, constata-se 
que, em detrimento do fomento a 
áreas carentes de produtos cultu-
rais, os projetos analisados, em sua 
maioria, beneficiaram áreas que já 
são mais atendidas e conhecidas 
por produtos culturais, como a 
Zona Sul e Centro da cidade.

Cabe destacar, ainda, que o incen-
tivo fiscal concedido pela Prefeitura 
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do Rio de Janeiro é, muitas vezes, 
percebido pela mídia e sociedade ca-
rioca como um patrocínio realizado 
exclusivamente pela empresa, que, 
na realidade, é um contribuinte in-
centivador que se utiliza de recursos 
financeiros da prefeitura.

O fomento à atividade cultural 
em comento utiliza-se apenas dos 
recursos oriundos da receita tribu-
tária da prefeitura, não existindo 
qualquer previsão de contrapar-
tida financeira por parte dos con-
tribuintes incentivadores na Lei nº 

5.553/2013. Assim, pode-se con-
cluir que o incentivo direcionado 
pelos contribuintes aos projetos 
culturais nada mais é que uma pro-
paganda gratuita do contribuinte 
incentivador financiada com re-
cursos públicos.

Conclusão

Após decisão preliminar para 
que as jurisdicionadas se mani-
festassem quanto às fragilidades 
apontadas, o relatório de audito-
ria encontra-se em tramitação no 
Tribunal de Contas do Município 
do Rio de Janeiro, ainda sem deci-
são definitiva.

Tendo em vista que a Prefeitura 
da Cidade do Rio de Janeiro é, de 
forma fática, o incentivador dos 
projetos culturais, uma vez que a 
fonte do incentivo é a receita mu-
nicipal proveniente do ISS, não se 

observou, na seleção dos projetos 
culturais incentivados, consonân-
cia com as políticas públicas do 
município.

Ainda, a equipe de auditoria 
formulou recomendação no sen-
tido de que sejam criadas normas 
que permitam ao município do 
Rio de Janeiro implementar me-
canismos de estudo, avaliação e 
acompanhamento do incentivo 
a projetos culturais de que trata 
a Lei nº 5.553/2013, que privile-
giem a aferição dos reais benefícios 

socioeconômicos decorrentes dos 
projetos culturais incentivados.

Por fim, diante da relevância do 
tema, a Coordenadoria de Auditoria 
e Desenvolvimento do TCMRJ vem, 
desde 2012, apontando a necessida-
de de que o município do Rio de 
Janeiro implemente mecanismos de 
estudo, avaliação, implementação e 
acompanhamento das renúncias de 
receitas, por área de fomento, sob a 
ótica socioeconômica, de forma a 
possibilitar a análise da efetividade 
das mesmas.  
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Bate-papo carioca com...  
Hildegard Angel

A jornalista Hildegard 
Beatriz Angel Jones de 
Bogossian gosta de dar 
suas opiniões, “espor-

te” a que se dedicou firmemente 
quando tornou-se colunista social 
em dois dos principais jornais do 
País, até hoje, através do seu blog. 
Perspicaz, esquadrinha com lu-
cidez ímpar a vida dos cariocas e 
prevê, a léguas de distância, o que 
será tendência ou não na cidade. 
Ela aposta na Zona Portuária do 
Rio, na indústria criativa carioca e 
em “duas, três, 10 pitadas de ousa-
dia”. Confira:

rEViSTA Do TCmrJ – o rio 
está passando por um processo 
de revitalização de algumas áre-
as, notadamente, no Centro e 
na Zona Portuária. Você acredita 
que, tal como ocorreu em outras 
cidades do mundo, estas áreas 
passarão a concentrar grande 
parte das atividades culturais do 
Município? Moradias também?

Esperamos que sim. É uma 
nova conquista de espaço para o 
Rio de Janeiro, com o adicional 
de ser uma área impregnada com 
história; o peso do nosso passado 
colonial, a presença da Família 
Real, os primeiros passos da nossa 
vida comercial. A Zona Portuária 
guarda a memória de nosso de-
senvolvimento e também fatos 
políticos de forte expressão, como 
a Revolta dos Marinheiros. Tudo 
isso envolve a região que a pre-
feitura de Eduardo Paes agora de-
volve à cidade, para dela fazer um 
espaço efervescente de realizações 
culturais, vida ativa empresarial e 
também residências. Creio que, se 
esses diversos setores tiverem tino 
e alguma paciência, futuramente 
teremos ali o que é atualmente a 
nova margem do Tâmisa londrino, 
com sua contemporaneidade ar-
quitetônica, mesclado ao pujante 
movimento criativo do SoHo de 
Nova York. Basta acreditar e apos-
tar. Todos os ingredientes para 
isso lá estão.

rEViSTA Do TCmrJ – Há al-
gum tempo atrás você identifi-
cou e descreveu o surgimento 
de uma alta classe média na 
Barra da Tijuca (os “emergen-
tes”) que se caracterizaria por 
práticas de consumo e visões 
de mundo diferentes daquelas 
observadas na Zona Sul do rio. 
De lá pra cá, “os emergentes”, 
com suas características pecu-
liares, foram assimilados pela 
elite carioca? Ou se fortalece-
ram como grupo social?

Os emergentes se consolida-
ram, na Barra da Tijuca, como 
um grupo social de forte poder 

aquisitivo, oriundo, sobretudo, do 
comércio, vindo de bairros mais 
distantes não banhados pelo mar, 
e que ali se fixou nos novos con-
domínios. Alguns, inicialmente, 
apenas nos finais de semana, pos-
teriormente, fixando residência 
definitiva. Com forte poder de 
consumo, ele garantiu ao bairro a 
criação de grandes shoppings e de 
centros médicos; a presença de fi-
liais dos mais tradicionais colégios 
do Rio, de universidades, redes de 
cinema, restaurantes da moda etc. 
Com a garantia da segurança nos 
condomínios e a violência cres-
cente na Zona Sul, moradores mais 
jovens dos bairros da orla do Rio, 
sobretudo os com filhos peque-
nos, transferiram-se para a Barra, 
sendo promovida uma interação 
muito eficiente entre os diferentes 
“mundos” ali estabelecidos. Esta 
é, em breves palavras, uma aná-
lise do que seriam os emergentes 
hoje na Barra da Tijuca: um grupo 
social novo, com bom poder aqui-
sitivo, em ascensão, já em fase de 
interação com moradores egres-
sos da Zona Sul, com o diferencial 
que, todos juntos, têm uma noção 
“associativa” não existente nos 
demais bairros do Rio de Janeiro. 
Ou seja: os moradores da Barra 
assumem as questões condomi-
niais como uma causa necessária, 
pagam as taxas como uma rotina 
indiscutível. E os condomínios são 
um sucesso. Quanto à aceitabilida-
de pela elite, o que de fato se esfa-
celou foi a própria elite, que tinha 
como bússola no Rio de Janeiro o 
colunismo social. Com a abolição 
do gênero nos maiores jornais em 
circulação na cidade, O Globo e  
O Dia, as referências, informações 



ri
o

 D
E 

JA
NE

ir
o

Setembro de 2015 • Nº 62 • Revista TCMRJ 75

e critérios que envolvem tal grupo 
se diluíram e ficaram restritos aos 
Instagrams, Facebooks, Whatsapp 
e afins. Não há mais um pon-
to agregador da elite do Rio de 
Janeiro, a não ser as promoters de 
lojas, marcas e shopping centers ou 
blogs sabidamente comerciais que 
divulgam personalidades de sua 
conveniência com o objetivo de 
garantir patrocínios; com uma ou 
duas exceções.

rEViSTA Do TCmrJ – A pre-
paração para realização das 
olimpíadas no rio vem mo-
bilizando uma enorme soma 
de recursos públicos, sobre-
tudo, no que diz respeito à 
construção de equipamentos 
esportivos e alojamentos para 
atletas. Qual o legado que 
este grande evento esportivo 
deixará para a cidade e, por 
que não, para o país?

O Rio de Janeiro se trans-
forma. É impressionante, é 
alentador, provoca entusiasmo 
mesmo. De Madureira, onde 
sabiamente o prefeito instalou 
os Anéis Olímpicos, ao Centro, 
à Zona Portuária, à Barra da 
Tijuca, São Conrado, tudo é no-
vidade! VLTs, túneis, viadutos, 
canteiros, praças, a cidade ga-
nha uma nova face de modo ex-
traordinário. As calçadas estão 
sendo discutidas e deverão pas-
sar por reformulação. Teremos, 
enfim, a chamada mobilidade 
urbana, em todos os campos; 
seja sobre quatro rodas, seja de 
bicicleta ou a pé. E nosso foco 
não é mais apenas o futebol 
(também, depois daquele fias-
co!). Contemplamos todas as 
modalidades esportivas, valori-
zamos atletas de vários esportes. 
O Brasil se civiliza neste cam-
po, com as Olimpíadas. E fica 

mais culto, generoso e fraterno. 
A Fundação Cesgranrio levará, 
numa parceria com o município 
e o Comitê Olímpico, o Teatro 
Grego para a rede municipal de 
ensino do Rio, através de ence-
nações com crianças das escolas. 
Tudo vibra, ferve, é entusiasmo, 
no Rio de Janeiro, com a proxi-
midade das Olimpíadas. E acre-
dito que, também, no Brasil.

rEViSTA Do TCmrJ – moda, 
gastronomia, design, arqui-
tetura (dentre outros) consti-
tuem segmentos importantes 
da indústria da criatividade. 
No rio, esta indústria vem re-
cebendo o reconhecimento 
e apoio necessários para seu 
desenvolvimento?

A Firjan acaba de anunciar a 
criação de um centro para a in-
dústria criativa. Federação man-
tida pelos recursos das indústrias 
de todo o estado, o prospecto 
entusiasma. A Firjan, quando se 
envolve, faz bem feito. Ela pas-
sou a fazer forte concorrência à 
indústria de ensino do Estado, 
ao destinar aporte pesado de re-
cursos a uma escola de gradua-
ção em moda e design de dentro 
“da casa”, o Senai Cetiqt. Acho 
bem intencionado, porém, dis-
cutível. Espero que este Centro 
da Indústria Criativa não funcio-
ne como exclusivo dos “da casa”, 
mas, aberto a todos os que lutam 
por esta indústria criativa. Não 
vejo qualquer apoio no Rio de 
Janeiro para o desenvolvimento 
de entidades que pretendam, efe-
tivamente, realizar um trabalho 
construtivo desinteressado pela 
indústria criativa, por sua memó-
ria, seus valores humanos, seus 
talentos, abrindo espaço e trans-
mitindo conhecimentos para a 
formação de novos profissionais. 

Há alguns apoios pontuais, raros, 
depois de muito empenho, à custa 
de enorme esforço pessoal e mui-
tas articulações. Falando franca-
mente, o político brasileiro ainda 
não percebeu que moda pode dar 
voto. A ficha não caiu.

rEViSTA Do TCmrJ – Quais os 
ingredientes que fazem de uma 
coluna social uma leitura atraen-
te e sedutora? Estilo, comporta-
mento, poder?

O principal ingrediente é gen-
te. O que nos dias de hoje, confor-
me relatei acima, anda escasso. O 
colunista social é um cronista de 
costumes. O primeiro a atuar no 
Brasil foi Pero Vaz de Caminha, 
em sua famosa Carta da Primeira 
Missa, e seguiram-se os demais. 
Além de cronista, o colunista 
deve ter a responsabilidade de 
apontar caminhos, direções, so-
bretudo, aos “debutantes sociais” 
sem noção. Há muitos. Como a 
elite é, por essência, conservado-
ra, cabe ao colunista consciente, 
em vez de reforçar, amenizar esse 
aspecto. Abrir espaços para certas 
aragens liberalizantes, renovado-
ras do pensamento vigente nesses 
setores mais reativos às mudan-
ças. Uma pitada de transgressão 
é sempre argumento sedutor 
numa coluna social. Às vezes, 
duas, três, 10 pitadas de ousadia 
contra a corrente também é bom 
adicionar. O colunista social, o 
bom colunista social, é um reno-
vador. Jamais deve ser um “Maria 
vai com as outras”. Ele não deve 
ser aquele que carrega a cauda 
da corte. Este papel é do bobo 
da corte. O colunista caminha, 
de nariz empinado, digno, com 
charme, humor, espírito, simpa-
tia e certo necessário esnobismo, 
junto com a corte. Algumas ve-
zes, à frente dela.  
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TRILHANDO
PELO RIO

Trilha do Perigoso

Fotos: Iegor Borgeat 

A primeira de uma série que será apresentada ao longo 
das edições da Revista do TCMRJ, a Trilha do Perigoso 
é o ponto de partida do projeto Trilha Transcarioca, 
corredor ecológico que ligará a Zona Oeste à Zona 
Sul, com cerca de 180 quilômetros de extensão, que 
promete ser a maior trilha urbana do mundo. 
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O acesso à Trilha do 
Perigoso fica dentro de 
uma colônia de pesca-
dores, no final de Barra 

de Guaratiba. O visitante terá que 
subir escadas e passar por íngremes 
vielas para chegar ao seu início. Sua 
extensão é de 1,5 quilômetro, que 
equivalem a cerca de 40 minutos de 
caminhada, com grau de dificulda-
de moderado.

Durante o percurso, a vista para 
o mar é permanente e as belezas na-
turais encantam, como a Pedra da 
Tartaruga , uma formação rochosa 

de 101 metros de altura, que é utili-
zada para a prática de rapel. No fi-
nal, chega-se às Praias do Perigoso 
e dos Búzios. Quem tiver disposi-
ção para enfrentar um caminho 
mais difícil, pode estender a trilha 
e conhecer outras praias ainda sel-
vagens do Rio, como Meio, Funda 
e do Inferno.

Há mais de 20 anos, a Trilha do 
Perigoso, no entanto, não possuía 
a vegetação que hoje é apreciada 
por seus visitantes. Graças ao pro-
jeto Mutirão de Reflorestamen-
to, coordenado pela Prefeitura e 

utilizando mão de obra totalmen-
te local, as áreas até então degra-
dadas pelas culturas da cana de 
açúcar e da banana foram plena-
mente restauradas e, atualmen-
te, abrigam centenas de espécies 
nativas.

No entanto, um dos agentes 
do grupo de reflorestamento, Luiz 
Cesar Lopes Paiva conta que o tra-
balho de roçagem, capinagem e 
plantio, feito diariamente, é espe-
cialmente dificultado pela quanti-
dade de lixo deixado no caminho 
pelos trilheiros.  

Praias selvagens e praticamente desertas, dentro do rio de Janeiro
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Pedra da Tartaruga favorece a prática do rapel
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Luiz Cesar Paiva é morador local e faz parte do Mutirão de Reflorestamento de Barra de Guaratiba

“Gostaria de pedir às pessoas que vêm 
visitar este lugar tão lindo: respeitem a 
natureza e mantenham a trilha limpa”  
clama Luiz.

Pedra da Tartaruga favorece a prática do rapel
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Bráulio Ferraz

Morador de Santa Cruz 
desde dezembro de 
1989, quando eu ti-
nha 13 anos de ida-

de, aproveitei tudo que uma crian-
ça de bairro pouco habitado pode 
aproveitar como rios, lagos, cam-
pos de várzeas, plantações, árvores 
frutíferas etc.; o ideal para qualquer 
jovem fazer artes.

Sair de Santa Cruz fica mais difícil 
a cada ano, por conta do crescimento 

Meu bairro, minha vida
Santa Cruz

do bairro, com a construção de sho-
pping, áreas de lazer, novas praças, 
o avanço do comércio e, principal-
mente, com a descoberta da histó-
ria de Santa Cruz, começando pela 
chegada dos jesuítas ao bairro. Logo, 
construíram a Ponte dos Jesuítas, 
em 1752, que era uma ponte-represa 
com a finalidade de regular o volu-
me das águas do rio Guandu, e fun-
daram o primeiro conservatório de 
música no Brasil, composto por uma 
orquestra e um coral formados por 
escravos, que tocavam e cantavam 

em missas, em festas na Fazenda, 
e, também, na capital da Capitania, 
transformando Santa Cruz no berço 
da organização musical do Brasil.

Com a chegada da Família 
Real ao Brasil, em 1808, no Rio de 
Janeiro, a fazenda de Santa Cruz 
foi escolhida como local de vera-
neio, transformando o antigo con-
vento (dos jesuítas) em Paço Real 
- Palácio de Santa Cruz. Tudo era 
muito favorável: o clima, a posição 
geográfica e as terras, o que fazia 
com que o príncipe regente Dom 

Braulio Ferrraz com Braulio Filho, Maria Clara, Felipe, Leo Victor e Ana Laura, seus filhos e sobrinhos, na praça do bairro onde 
foi criado
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João VI ficasse por vários meses 
na Fazenda. Ali cresceram e foram 
educados os príncipes Dom Pedro 
e Dom Miguel.

Atividades de cultivos agrícolas 
fizeram da Fazenda de Santa Cruz 
o grande celeiro da cidade, in-
cluindo o cultivo de chás, feito pe-
los chineses, que vieram somente 
para esta finalidade. Os chás eram 
tão bons que toda a produção era 
comercializada. 

Ao  retornarem, uma grande festa 
foi realizada em comemoração à 
Independência do Brasil.

Após Dom Pedro I abdicar do 
trono, seus filhos Dom Pedro II 
e as princesas realizavam bailes 
e saraus no Palácio Imperial. A 
Fazenda de Santa Cruz tinha be-
líssimas paisagens que eram apre-
ciadas, do Mirante de Santa Cruz, 
por Dom Pedro I, seus familiares 
e amigos, que fazia da Fazenda o 

Correios do Brasil. O imperador 
também escolheu a Fazenda para 
a instalação da primeira linha tele-
fônica do Brasil, que se interligava 
com o Paço de São Cristóvão.

Em 1878, foi inaugurada a 
estação de trem, e, no final de 
1881, Dom Pedro II inaugurou o 
Matadouro de Santa Cruz, tido, à 
época, como o mais moderno do 
mundo, que era servido por um 
ramal circular da Estrada de Ferro 

Dom João VI retorna à Portugal 
em 1820, ficando, em seu lugar, 
Dom Pedro, que, inclusive, passou 
sua lua de mel, com a Imperatriz 
Leopoldina, na Fazenda de Santa 
Cruz, transformando o Palácio 
Real em Palácio Imperial. 

Antes de iniciar a histórica 
viagem da Independência, o prín-
cipe regente realizou uma grande 
reunião na Fazenda, no dia 15 de 
agosto de 1822, inclusive com a 
presença de José Bonifácio – [o 
“Patriarca da Independência”], 
para estabelecer as suas bases. 

lugar mais retratado da cidade, 
através de pinturas.

Em Santa Cruz, foi assinada, 
pela princesa Isabel, a lei que dava 
alforria a todos os escravos do go-
verno Imperial. Na promulgação 
desta lei, estiveram presentes os 
ilustres convidados Visconde do 
Rio Branco e Conde d´Eu.

Por sua posição político-eco-
nômica e por sua localização (de 
frente para o mar e fundos para o 
caminho dos sertões de Minas), 
a Fazenda de Santa Cruz teve, 
em 1842, a primeira agência dos 

Central do Brasil e abastecia de car-
ne toda a cidade do Rio de Janeiro. 
No Matadouro, foi instalado um 
moderno gerador, fazendo, assim, 
de Santa Cruz o primeiro bairro do 
subúrbio a ter iluminação elétrica.

Com a chegada da República, 
Santa Cruz perdeu prestígio; o 
bairro foi sendo esquecido, até 
que, na era Vargas, década de 
1930, grandes intervenções foram 
realizadas, principalmente na área 
de saneamento, aumentando seu 
potencial de produção, atraindo 
diversos imigrantes, fazendo com 

A Ponte dos Jesuítas, construída em 1752, regulava o volume das águas do rio Guandu
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que houvesse um grande desenvol-
vimento agrícola. Em poucos anos, 
Santa Cruz abastecia toda a cidade.

Santa Cruz foi escolhida para a 
construção do hangar que abrigaria 
os dirigíveis Zeppelin. Atualmente, 
existem poucos no mundo, e o de 
Santa Cruz ainda está em atividade, 
não mais para dirigíveis, claro, mas 
para os caças supersônicos da FAB.

A Zona Industrial de Santa 
Cruz foi implementada em 1975, 
fomentando a  urbanização do 
bairro. Hoje, estão em funciona-
mento a Casa da Moeda do Brasil, a 
Cosigua, a White Martins, Glasurit 
e a Usina de Santa Cruz, uma das 
maiores termoelétricas a óleo com-
bustível da América Latina, com 
950MW, entre outras indústrias.

Tenho orgulho em ter passado 
a maior parte da minha vida nes-
se bairro lindo, histórico e pro-
missor. Santa Cruz tem uma área 
territorial de 163,73 Km², sendo 
2.456.509 m² de área construída (a 
cada dia aumentando), com 1406 
logradouros e população aproxi-
mada de 310.000 habitantes. Sedia 
a 19ª RA, a Base Aérea, 97 esco-
las municipais, o Hospital Pedro 
II (referência em atendimento a 

queimaduras e maternidade), o 
Batalhão de Escola de Engenharia 
do Exército, o 27º Batalhão da PM, 
a 36ª Delegacia de Polícia, um des-
tacamento de Bombeiros, um fó-
rum, 67 praças, 4 largos, a Cidade 
das Crianças Leonel Brizola, a Vila 
Olímpica Oscar Schmidt, e a Lona 
Cultural Santa de Sá. Ainda dos 
tempos áureos, podemos visitar 
a Ponte dos Jesuítas, as ruínas do 
Matadouro, o hangar do Zeppelin, 
o Palacete Princesa Isabel, o Marco 

Onze, a Casa do Sal, e a  Fonte 
Wallace, a mais contemporânea. 
Com inúmeras opções de lazer e 
cultura, a diversão com a família 
e amigos, nos finais de semana, é 
garantida. Mas, quando tratamos 
de transporte público em nosso 
bairro, não temos muitos motivos 
para festejar: a instalação do pon-
to final do BRT no centro de Santa 
Cruz criou grande tumulto no 
trânsito; os trens da Supervia são 
muito instáveis, causando atrasos 
e, consequentemente, confusão. 
Com ruas estreitas e apenas uma 
entrada e uma saída do bairro, o 
trânsito é caótico em qualquer 
hora do dia. Precisamos de inter-
venções urgentes, principalmente, 
na construção de acessos alterna-
tivos para melhor circulação no 
bairro.

Santa Cruz - um lugar bom de 
viver, onde ainda temos o privilé-
gio de conviver com algumas espé-
cies de pássaros nos visitando pela 
manhã; podemos desfrutar de ár-
vores frutíferas, criar bichos e ter a 
paz de um bom piquenique.

Santa Cruz, meu bairro, mi-
nha vida.  

Atrás do caça supersônico da FAB, o hangar que abrigou o dirigível Zeppelin

o antigo Palacete imperial era onde D. João Vi passava vários meses por ano, por 
conta do clima favorável
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Os bondes de Santa 
Teresa voltaram a cir-
cular pelo bairro, de-
pois de quatro anos 

parados, após acidente em que 56 
pessoas ficaram feridas. Eles fun-
cionarão de 2ª a sábado, apenas das 
11h às 16h, do Largo da Carioca, 
no Centro, até o Largo do Curvelo, 
passando pelos Arcos da Lapa.

Após adiamentos causados 
por erros de execução do proje-
to e descumprimento do progra-
ma pelo consórcio vencedor para 

Ele voltou!

realizar as obras, o primeiro tre-
cho de trilho, com apenas 1,7 km, 
foi reaberto. Ainda restando cerca 
de 9 km para a conclusão total do 
trajeto, o pequeno percurso aten-
derá, principalmente, aos turis-
tas, já que os moradores do bairro 
ainda terão que usar ônibus para 
se deslocarem para outros locais 
mais distantes.

Os bondes do Rio antigo fo-
ram criados em 1877 e, após uma 
grande enchente na cidade, em 
1966, apenas o bonde de Santa 

Teresa permaneceu em funcio-
namento. Segundo o historiador 
Milton Teixeira, foram os pró-
prios moradores do bairro e os 
funcionários da companhia que 
recolocaram os bondes de Santa 
Teresa para funcionar e, por isto, 
somente esses sobreviveram até 
os dias atuais.

A previsão é de que a obra só 
esteja completamente terminada 
no primeiro semestre de 2017, de 
acordo com o governo do estado 
do Rio.  
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O Rio ganhou veículo 
anfíbio que roda em 
terra como ônibus e 
navega como um bar-

co. O objetivo é proporcionar ao 
turista mais uma opção com um 
passeio que começa em terra fir-
me e segue viagem pelas águas da 
Baía de Guanabara.O passeio dura 
1h30m, numa velocidade máxima 

Um passeio anfíbio 
pelo Rio

de oito quilômetros por hora, sen-
do 40 minutos navegando pela Baía 
de Guanabara. Foram investidos  
R$ 2 milhões no projeto, que trans-
forma um ônibus convencional mo-
vido a diesel, com tração nas quatro 
rodas, em um transporte anfíbio.

O embarque, desembarque 
e venda de tickets é na Urca, 
na Praça General Tibúrcio, 

próximo ao bondinho do Pão 
de Açúcar. O Duck Copacabana, 
como é chamado o ônibus anfí-
bio, parte a cada 2 horas, a par-
tir das 10h30m até às 16h30m. O 
trecho terrestre passa pela Urca, 
Aterro do Flamengo e Marina da 
Glória, onde entra nas águas da 
Baía de Guanabara e começa o 
passeio aquático.  
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Frescor da juventude 
nos 75 anos da OSB
À frente da Orquestra Sinfônica Brasileira, que a cidade do Rio de Janeiro sedia desde seu 
início, o maestro Roberto Minczuck fala sobre a vibração da plateia carioca, a qualidade 
das salas de música da Cidade das Artes, como a tecnologia pode ser associada à música 
erudita e sobre o pioneirismo da OSB, que comemora 75 anos de vida justamente num mo-
mento em que o frescor da juventude está, mais do que nunca, presente em seus músicos, 
repertório e público.

Foto: Agência Febre



ri
o

 D
E 

JA
NE

ir
o

86 Setembro de 2015 • Nº 62 • Revista TCMRJ

rEViSTA Do TCmrJ – É surpreendente 
constatar que a oSB é composta por mú-
sicos jovens, em sua maioria. Isto reflete, de 
alguma forma, a tentativa de levar a música 
erudita para um público mais jovem?

Nosso critério de seleção dos músicos é a 
qualidade, e muitos jovens se dedicam inte-
gralmente à música de concerto. Claro que te-
mos a preocupação de atrair um público mais 
novo, e, para isto, temos um departamento 
educacional que desenvolve um trabalho jun-
to às escolas e aos seus professores, que cul-
mina com as apresentações dos Concertos da 
Juventude.

rEViSTA Do TCmrJ – Qual é o público 
que a OSB almeja? De que forma pretende 
alcançá-lo?

A OSB tem um público cativo, que são os 
assinantes, mas sempre temos que estar atentos 
ao que ele pede e precisa. Além deles, temos os 
jovens e as crianças, e também aqueles que não 
têm o hábito de frequentar salas de concerto, a 
quem queremos sensibilizar. Gostamos muito de 
fazer concertos ao ar livre, porque são gratuitos 
e extremamente democráticos: todos os tipos de 
pessoas, idades, formações, padrões sociais, cur-
tem nossas apresentações de maneira igual, e vi-
bram muito. É muito bom ver pessoas que nun-
ca estiveram em um concerto de uma orquestra 
descobrirem assim, em uma apresentação ao ar 
livre, que simplesmente adoram a música que 
tocamos.

rEViSTA Do TCmrJ – Como é o público ca-
rioca? O que o difere dos públicos de outros 
estados e países?

É muito caloroso! O público daqui vibra 
muito, e, para nós que estamos no palco, é mui-
to legal.

rEViSTA Do TCmrJ – Como estamos em 
termos de equipamentos musicais na cidade 
do Rio? A Cidade das Artes, a seu ver, tem 
uma localização adequada?

Ainda faltam equipamentos culturais de 
qualidade. A Cidade das Artes tem suas sa-
las maravilhosas - a Grande Sala e a Sala de 
Câmara -, com altíssima qualidade acústica, 
que as coloca dentre as melhores de nosso país. 
Sua localização é ótima, em um eixo urbano 
que une diferentes regiões da cidade. Temos 
tido muito sucesso lá, com um grande públi-
co. O equipamento é fundamental importân-
cia para a cidade, porque abre as portas para 
uma região que não dispõe de tantos espaços 
culturais, como no Centro da cidade. Os pú-
blicos da Barra e do Recreio têm sede de lo-
cais como a Cidade de Artes, um lugar onde se 
pode ouvir boa música sem ter que se deslocar 
até o Centro. O espaço tem enorme potencial, 
ainda em desenvolvimento, e, tenho certeza, 
de que quando isto acontecer, vai se tornar 
mais um marco em nossa cidade, a exemplo 
do que ocorre nas grandes capitais da Europa 
e Estados Unidos.

rEViSTA Do TCmrJ – A inovação tem es-
paço na música clássica? Como ela pode ser 
introduzida numa orquestra como a OSB?

A OSB é uma instituição cultural e tam-
bém uma empresa, que precisa estar atenta às 
novidades e a tudo aquilo que traz benefícios 
para uma boa performance. Recentemente, lan-
çamos um aplicativo que apresenta os naipes 
de uma orquestra, usando o tema do desenho 
Popeye. Então, unimos um clássico da anima-
ção, que tem como veículo uma música muito 
conhecida, para que o usuário do app passeie 
pelos naipes. 

REVISTA DO TCMRJ – Pode-se afirmar que 
a oSB é uma orquestra pioneira em nosso 
país? 

Sem dúvida, foi a primeira a excursionar no 
exterior, a primeira a fazer concertos didáticos 
e apresentações ao ar livre, a primeira a ter sé-
ries de concertos, a primeira a ter um esquema 
de trabalho semelhante ao dos grandes centros 
mundiais etc. 
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Nestor Rocha

O Médio Paraíba, que hoje conhecemos como 
o Vale do Café e abrange vários municípios 
do Estado do Rio, era originalmente domi-
nado por densa floresta de Mata Atlântica e 

habitada por índios, até ser cortada por caminhos que 
levaram à extração do ouro das Minas Gerais e, mais 
tarde, já no encontro dos séculos XVIII e XIX, quedar-
-se à monocultura do café.

Do apogeu que transformou o local no maior pro-
dutor mundial da rubiácea até o declínio provocado 
pela evasão da mão de obra escravizada, restaram ca-
sarões colossais, as carecas de suas montanhas, agora 
dominadas por rebanhos, e a urgente necessidade de 
uma política capaz de reflorestar e de proteger nascen-
tes e olhos d’água.

O Código Florestal Brasileiro (lei 4771/1965, apro-
vada em substituição ao decreto 23.793 — este da dé-
cada de 1930 — e revogada pela lei nº 12.651/2012) 
diz que toda vez que uma nascente é descoberta, o lo-
cal imediatamente passa a ser uma Área de Proteção 
Permanente (APP). Incrível que, passados 50 anos 
de sua aprovação, não tenhamos ainda números que 
apontem aproximadamente a quantidade de nascentes 
no país.

Outra resolução tão importante quanto a da pro-
teção das nascentes é a que aponta para a recupera-
ção das matas ciliares, que ficam às margens dos rios. 
Temos um exemplo no Vale do Café, com o Paraíba 
do Sul. A crise hídrica de 2014 mostrou o esgotamento 
daquela fonte, que baixou quase um metro, deixando à 
vista ilhas de areia.

A partir dos anos 90, representantes de todos os 
setores firmaram o compromisso de trabalhar para 

Patrimônio de água
Poder público deve alertar para o mapeamento das nascentes no Vale do Café

resgatar a autoestima da região, pela restauração de 
sua memória imaterial e com iniciativas que visam a 
preservar o seu patrimônio.

Hoje é fundamental que se evolua das ações isola-
das para uma parceria que envolva governos, ONGs e 
empresas interessadas. As nascentes e olhos d’água lo-
calizados em área rural devem ser protegidos, através 
do replantio, diz, ainda, o Código Florestal.

O ideal é que os governos federal, estadual e 
municipais incentivem campanhas para conscienti-
zação da importância do mapeamento das nascen-
tes em todo o Vale do Café para que a natureza ali 
seja protegida através do plantio de mudas de Mata 
Atlântica. O replantio — o trabalho de semear, plan-
tar, produzir — é uma grande contribuição para o 
meio ambiente.

Devido ao grande crescimento econômico, no sé-
culo retrasado, os cafeicultores construíram ali ca-
sarões grandiosos, que agora são abertos à visitação 
para programações turísticas, desde que a região foi 
redescoberta por comerciantes, pesquisadores e ami-
gos da ecologia do futuro. Em 2016, o Rio abrigará as 
Olimpíadas. Atrair visitantes para o Vale do Café é 
importante para que todos conheçam o trabalho de 
preservação dos rios. A água é para todos, democrá-
tica. E a tarefa de fazer com que ela seja abundante 
é coletiva.

Preservar a área verde é dever de todos; e a troca de 
experiências e conhecimentos sobre a educação am-
biental, fundamental.

Nestor Rocha é presidente do Instituto Preservale e 
Conselheiro Vice-presidente do TCMRJ

(Publicado originalmente em 24 de setembro de 2015)

Vale a pena ler de novo
Opinião
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Um dos pontos altos do 
II Seminário Interna-
cional de Controle Ex-
terno do TCE/BA, rea-

lizado em Salvador (BA), entre os 
dias 19 e 21 de agosto, a palestra do 
ministro Carlos Ayres Britto, ex-
-presidente do Supremo Tribunal 
Federal, lançou luzes sobre o cená-
rio dos três poderes e do Sistema 
Tribunais de Contas, convidando 

Ministro Ayres Britto 
defende a proatividade 
nos tribunais de contas

o público a fazer importantes refle-
xões sobre a atual crise do país. Ao 
discorrer sobre o tema “Os Tribu-
nais de Contas como Instrumentos 
de Fortalecimento da Democracia 
Brasileira”, Ayres Britto tomou por 
base a Carta Magna de 1988 e tra-
çou a linha histórica de formação 
do Estado brasileiro.

Com muito bom humor, o ju-
rista encantou a plateia ao mesclar 

o conhecimento jurídico a propo-
sições filosóficas, históricas, an-
tropológicas e da cultura popular. 
As análises serviram para dar mais 
nitidez à radiografia de um país 
em crise. “O Brasil dos nossos dias 
experimenta certa dificuldade de 
superação desta crise, que é eco-
nômica, política, de credibilidade 
das instituições. O principal pon-
to de fragilidade estrutural do país 

Ministro Carlos Ayres de Britto, ex-presidente do STF, no segundo dia do II Seminário Internacional de Controle Externo 
Crédito: Ascom TCE/BA
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é a corrupção endêmica, capilari-
zada, sistêmica”.

Na avaliação do ministro Ayres 
Britto, a Constituição de 1988 ge-
rou uma dicotomia ao dividir as 
instituições públicas entre institui-
ções de governo e instituições im-
peditivas do desgoverno. No que 
diz respeito às primeiras, a Carta 
Magna hipotetizou, segundo o ju-
rista, um tipo disfunção, mas não 
fez o mesmo com as instituições 
impeditivas de desgoverno, como 
as polícias, os tribunais de contas e 
o Ministério Público. “O segundo 
bloco de instituições há de ter com-
petência, devoção e coragem para 

recolocar o primeiro bloco (de ins-
tituições) nos trilhos da legalidade 
e da constitucionalidade. Assim as 
coisas funcionam e, permitam-me, 
‘a vaca não vai para o brejo’”.

Em relação aos tribunais de 
contas, o palestrante entende que 
estas instituições jamais podem se 
eximir do seu papel fiscalizador, 
jamais devem ficar aquém do seu 
potencial normativo. Para tanto, 
diz o ex-presidente do STF, é pre-
ciso proatividade. “O ativismo é 
proibido, mas a proatividade é um 
dever. Mas, o que nos impulsiona 
para a proatividade? O espírito cí-
vico, a sentimentalidade, o senso 

de justiça, a assunção da indepen-
dência como exercício fundamen-
tal do cargo”.

Ayres Britto encerrou a palestra 
com uma mensagem de otimismo 
para os TCs: “É preciso indepen-
dência; é preciso cortar rente o cor-
dão umbilical. É dever ser ingrato! 
É preciso separar as coisas. No pla-
no pessoal é uma coisa, no plano 
funcional é outra. O que eu desejo 
para os tribunais de contas, senho-
res conselheiros, amigos e ouvin-
tes, é que eles se assumam cada vez 
mais como protagonistas centrais 
da vida institucional brasileira.  
O Brasil anseia por isto!”.

OCDE destaca papel da fiscalização para garantir níveis de confiança

Ministro diz que problema maior do Brasil é de governança

No painel “Governança 
Pública”, mediado por Carlos 
Moraes Antunes, vice-presidente 
do Tribunal de Contas de Portugal, 
Gavin Morrisson Ugale, repre-
sentante da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), destacou 
que um dos papéis fundamentais 
das instituições fiscalizadoras das 
contas públicas é garantir que os 
cidadãos mantenham seu nível de 
confiança nas autoridades. Depois 
de elogiar o trabalho do Tribunal 
de Contas do Estado da Bahia, 

citado por ele como pioneiro na 
parceria com a OCDE para o tra-
balho de auditorias, observou que 
as crises econômicas normalmen-
te fazem cair o nível de confiança 
nos governos.

Numa referência direta ao tema 
de sua palestra, “Contribuição 
das Entidades de Fiscalização 
para a Boa Governança Pública”, 
Gavin Morrisson acrescentou 
que, se a boa governança pode 
ser resumida como a otimização 
do uso dos recursos dos órgãos e 
instituições, com transparência 

e bom nível de retorno para a 
sociedade, a ação das entidades 
fiscalizadoras é essencial, pois 
a governança é, também, uma 
questão de confiabilidade. Mas 
destacou que as entidades fisca-
lizadoras precisam ser capazes de 
dar respostas relevantes e de cre-
dibilidade à sociedade e, para isto, 
as entidades fiscalizadoras devem 
ser capazes de criar mecanismos 
para aumentar e potencializar a 
sua própria transparência, para 
que possam dar as respostas que 
o público necessita.

Ao falar sobre “Os desafios do 
Brasil”, no painel “Governança 
Pública”, o ministro Augusto 
Nardes, do Tribunal de Contas da 
União (TCU), começou fazendo 
uma avaliação da economia na-
cional e da situação das contas do 
governo, para chegar à conclusão 
de que um dos maiores proble-
mas do Brasil é justamente a falta 
de uma boa governança pública, 

o que provoca a perda de credibi-
lidade e de investimentos, tanto 
internos quanto externos, contri-
buindo para a queda da competiti-
vidade em relação a outros países. 
Esta queda de competitividade, de 
acordo com o ministro, aconte-
ce especialmente no segmento de 
logística, a exemplo dos transpor-
tes, ferrovias e rodovias, sendo um 
dos importantes componentes do 

elevado “Custo Brasil”, o que gera 
enormes dificuldades para a econo-
mia nacional.

Relator das contas do gover-
no da gestão de 2014, o ministro 
Augusto Nardes destacou o papel 
dos órgãos de fiscalização, como o 
TCU, para serem “impeditivos de 
desgoverno”, e referiu-se à ques-
tão das chamadas “pedaladas fis-
cais”, o uso de recursos da Caixa 
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Econômica e do Banco do Brasil 
sem a autorização do Congresso 
Nacional. Mesmo sem poder emitir 
opinião sobre possíveis irregulari-
dades nas contas governamentais, 
informou que as “pedaladas” mais 
a falta de contingenciamento de re-
cursos representaram um valor to-
tal de R$ 108 bilhões, item que está 
entre os que foram encaminhados 
para que o governo federal faça a 
defesa do seu comportamento, até 
o próximo dia 28.

O ministro observou que, 
em razão destas fragilidades na 

governança pública, fica claro que 
o problema maior do Brasil é in-
terno e não externo, como alguns 
afirmam. Para Augusto Nardes, 
apesar das dificuldades, existem 
saídas para o país e a principal 
delas é justamente a implantação 
de práticas de boa governança. E 
informou que já existe um grande 
projeto para transformar o Brasil, 
com indicadores gerais de boa go-
vernança. Ele observou que falta, 
especialmente, investimentos ma-
ciços em qualificação de pessoal, 
em tecnologia de informação e em 

segurança, entre outros itens. Ele 
destacou a importância de se pro-
mover um novo pacto federativo, 
corrigindo-se os graves desequi-
líbrios atuais, salientando que a 
estrutura do país e a do governo 
estão mal formatadas.

– O sistema presidencialista é 
altamente centralizador de poder 
– afirmou o ministro  Nardes, para 
acrescentar que, quando não há 
um líder que consiga direcionar as 
políticas públicas, a consequência 
é, novamente, a perda de credibili-
dade e de investimentos.

Palestrantes destacam contribuição do controle externo para o futuro da sociedade

O II Seminário Internacional 
de Controle Externo, principal 
evento do cronograma comemo-
rativo do centenário do Tribunal 
de Contas do Estado da Bahia 
(TCE/BA), prosseguiu com pales-
tras proferidas por Aroldo Cedraz 
(presidente do Tribunal de Contas 
da União), Valdecir Fernandes 
Pascoal (presidente da Associação 
dos Membros dos Tribunais de 
Contas do Brasil) e Sebastião 

Helvécio Ramos de Castro (pre-
sidente do Tribunal de Contas 
do Estado de Minas Gerais e do 
Instituto Rui Barbosa). O ministro, 
que fez a explanação “Panorama 
das Entidades de Fiscalização no 
Mundo Contemporâneo”, saudou 
a plateia destacando os “excelentes 
serviços prestados pelo TCE/BA à 
sociedade baiana”. “Merecem igual 
reconhecimento todos os mem-
bros e servidores que, ao longo dos 

anos, participaram ativamente do 
processo de estabilização e amadu-
recimento do centenário do TCE/
BA”, acrescentou.

O ministro demonstrou preo-
cupação com um processo definido 
por ele como uma transferência de 
responsabilidades da Organização 
das Nações Unidas (ONU) para 
o sistema de controle mundial. 
“Entendemos que a ONU não está 
mais tão preocupada com conflitos 
bélicos porque entende que os seus 
esforços, inteligência e capacidade 
de trabalho devem estar voltados 
para onde a democracia pode estar 
mais ou menos fragilizada em re-
lação à questão econômica”, avalia.

“É bom que as cortes esta-
duais e municipais possam am-
pliar a cooperação com a Olacefs 
(Organização Latino-americana 
e do Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores)”, re-
comendou, ressaltando a atuação 
destacada da corte de contas baiana 
como membro regional da Olacefs, 
que é presidida por Aroldo Cedraz. 
O ministro também chamou a 
atenção dos participantes para a 
importância do estímulo ao envol-
vimento da sociedade nas ações de 

Valdecir Pascoal, presidente da Atricon, fala sobre o marco de medição dos 
Tribunais de Contas
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governo. “É exatamente isto que 
fortalece o sistema de controle e 
amplia o controle social”.

Em sua exposição, o presidente da 
Associação dos Tribunais de Contas 
do Brasil, Valdecir Pascoal, destacou 
como ponto prioritário para o fu-
turo dos TCs  o Marco de Medição 
de Desempenho dos Tribunais de 
Contas, ferramenta desenvolvida pela 
Atricon em parceria com universida-
des. O marco possui 500 indicadores 
de boas práticas visando à evolução 
do Sistema Tribunais de Contas.  
“O Marco de Medição trata desde o 
planejamento estratégico, fiscaliza-
ção, controle interno, prazo para jul-
gamento de processos e auditoria pre-
ventiva”, informou o presidente do 
Tribunal de Contas de Pernambuco.

O conselheiro destacou, ainda, 
temas relativos aos TCs que de-
pendem de reforma constitucio-
nal, a exemplo da criação de um 
Conselho Nacional dos Tribunais 
de Contas. “A criação deste 

organismo é fundamental para dar 
mais integração ao Sistema, cuidar 
de questões éticas, disciplinares e, 
também, dotar os indicadores de 
mais poder coercitivo”. Outro pon-
to abordado por Valdecir Pascoal 
foi a composição dos TCs. “Os 
tribunais têm recebido várias críti-
cas em relação ao seu provimento. 
Podemos até discutir a questão da 
composição, mas o atual modelo 
tem de ser cumprido fielmente. A 
Atricon tem atuado junto a entida-
des parceiras para evitar provimen-
tos que não cumpram os requisitos 
constitucionais, como a idoneidade 
moral e o notório conhecimento”, 
concluiu o presidente da Atricon.

O conselheiro Sebastião 
Helvécio Ramos de Castro, presi-
dente do TCE de Minas Gerais e do 
Instituto Rui Barbosa, convidou o 
público do seminário a uma refle-
xão “sobre o futuro da humanidade 
sob a ótica do controle”. “Tenhamos 
todos, no controle externo, o rigor 

para analisar a questão do endivi-
damento e às suas roupagens mais 
modernas, talvez travestidas de 
parceria público-privada (PPP). 
Precisamos ter ferramentas para 
medir o impacto dessas ações no 
futuro de gerações. São contratos 
de 28, 30, 35 anos que merecem, do 
controle, este rigor”, afirmou.

Outro ponto destacado pelo 
conselheiro como essencial “para 
garantir a segurança do futuro” 
é a análise dos regimes próprios 
de previdência, uma auditoria 
coordenada que envolve todos 
os tribunais de contas. “Se não 
tivermos o rigor desde a atuária 
até a gestão de ativos, poderemos 
decepcionar muito quem se apo-
sentar a partir de 2028, pois eles 
poderão correr o risco de não 
encontrar o valor de suas apo-
sentadorias”, alertou Sebastião 
Helvécio, que destacou, também, 
a necessidade da preocupação 
com questões ambientais.  

Frases de Carlos Ayres Britto:

“Tenho muita honra cívica e acadêmica de participar desta solenidade de cem anos do Tribunal de Contas 
do Estado da Bahia”.

“É preciso encarar as situações de crise para sair engrandecido dessas situações”.

“É preciso descer à zona do Pré-Sal de nós mesmos. Quem sabe o nosso lado mais doce, mais imaginativo, 
mais criativo esteja nessa zona do Pré-Sal”.

“É preciso acionar os dois lados do cérebro e evitar, na vida, uma trajetória saci, que é desequilibrada”.

“Um coração rodado vale muito mais do que um coração zero quilômetro”.

“A nossa história é ruinzinha; o nosso DNA coletivo não é dos melhores. Enquanto nos Estados Unidos 
a sociedade civil chegou antes do Estado, aqui, no Brasil, o Estado chegou antes da sociedade civil. Somos 
sequelados política e juridicamente por causa desta chegada do Estado em primeiro lugar, assumindo a 
estrutura de todo o processo colonizador e civilizatório”.

“Pena que os índios não nos catequizaram nem um pouco. Seríamos bem melhores se a cultura indígena 
nos houvesse influenciado até espiritualmente… e até culturalmente”.

“Temos resquícios de um Estado imperial, como a prepotência, a arrogância, a confusão entre tomar posse 
no cargo e tomar posse do cargo”.
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O auditor de controle 
externo do TCMRJ 
Rômulo Ferreira da 
Silva, lotado na 2ª 

Inspetoria-Geral, apresentou o 
artigo técnico intitulado “Análise 
de tensões e deformações de pa-
vimento ferroviário submeti-
do a carregamento estático” no 
congresso que englobou a 44ª 
Reunião Anual de Pavimentação, 
o 18º Encontro Nacional de 

Auditor do TCMRJ expõe 
alternativa para projetos 
de pavimentação

Conservação Rodoviária e a 4ª 
Expopavimentação, organizado pela 
Associação Brasileira de Pavimentação 
(ABPv), realizado no Hotel Bourbon, 
em Foz do Iguaçu, entre os dias 18 a 21 
de agosto de 2015.

O trabalho apresentado des-
taca a importância do trans-
porte ferroviário para o desen-
volvimento econômico do país, 
uma vez que representa, apro-
ximadamente, 21% da matriz de 

transportes brasileira, e expõe 
uma metodologia alternativa, 
através de simulação computa-
cional com o método dos ele-
mentos finitos, para avaliação 
de esforços mecânicos atuantes 
em pavimentos de ferrovias, com 
o objetivo principal de fornecer 
uma ferramenta para auxiliar e 
otimizar atividades de projeto, 
implantação, recuperação e ma-
nutenção.  
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Emocionado e grato”. 
Assim definiu-se Fer-
nando Bueno Guima-
rães em sua despedida, 

durante a sessão plenária de 04 de 
agosto. O conselheiro, que foi o 
primeiro presidente da Casa, que 
ajudou a criar e consolidar em 
seus 34 anos de existência, apo-
sentou-se por completar a idade 
máxima permitida para exercer o 
cargo. 

Conselheiro Fernando 
Bueno Guimarães 
aposenta-se do TCMRJ

Lamentando a aposentadoria 
ainda em pleno vigor de sua capa-
cidade intelectual, seus pares pre-
sentes no plenário registraram a 
tristeza do momento. “É uma pena 
ter feito 70 anos tão cedo”, falou o 
conselheiro Nestor Rocha. “Por que 
ter de se afastar quando ainda pro-
duz tanto e tão bem?”, questionou o 
conselheiro Luiz Antonio Guaraná.

A marca de sua simplicidade 
e do seu caráter equilibrado foi 

recorrente nos discursos proferi-
dos na ocasião. Um “esteio” para 
as dúvidas dos colegas, segundo 
Nestor Rocha; aquele que “apagava 
os grandes incêndios”, de acordo 
com o procurador Carlos Henrique 
Amorim; quem “sempre ajudou 
o Executivo a ajudar a cidade, 
com um rigor justo”, para José de 
Moraes; Fernando Bueno dedicou 
sua vida de trabalho a construir a 
imagem do TCMRJ como um 

“
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órgão pedagógico, como ele mes-
mo salientou em sua despedida:

– Atuar didaticamente, mais do 
que punitivamente; esta é a pos-
tura ideal dos órgãos de controle. 
Ajudar, quando é possível e corre-
to; sem estrépito - disse ele.

O presidente Thiers Montebello 
encerrou as saudações, lasti-
mando a “perda de um grande 
companheiro”:

– Fernando foi meu melhor 
conselheiro ao longo destes anos 
na presidência. Nunca deixei de 

seguir seus conselhos e advertên-
cias, que sempre foram pautados 
com base no pensamento institu-
cional e no bom senso, e centra-
dos na cidade. Esse vazio que fica 
nunca será preenchido - finalizou 
Thiers.  

em plenário, ao longo das mais de três déca-
das de tribunal, são o testemunho dos seus 
esforços para ajudar a construir uma cidade 
cada vez melhor e mais autônoma. Não can-
sava de criticar a fusão dos estados do Rio e da 
Guanabara, que impôs, à esta cidade tão im-
portante histórica, cultural e financeiramente, 
um tratamento igual ao de qualquer outro mu-
nicípio brasileiro. 

E foi com esta premissa de que o Rio merece 
um tratamento especial que, entre 2006 e 2008, 
a partir de um estudo da Fundação Getúlio 
Vargas, realizado em convênio com o TCMRJ, 
orientou a realização de painéis de discussão 
sobre autonomia municipal, no auditório do 
Tribunal, reunindo diversos estudiosos em bus-
ca de alternativas para o fortalecimento do po-
der local. 

Outro alvo de interesse de Fernando Bueno 
sempre foram os critérios de seleção e nome-
ação de conselheiros para tribunais de contas. 
“É chegada a hora do Sistema Tribunais de 
Contas tomar as rédeas desse debate e, em ini-
ciativa própria, pensar alternativas que aper-
feiçoem e contribuam para legitimar a escolha 
de membros do corpo deliberativo das insti-
tuições de controle externo no país”, escreveu, 
em artigo publicado na Revista do TCMRJ, em 
setembro de 2008, declarando sua preferência 
pela ascensão funcional como alternativa que 
“se coaduna com os objetivos de moralidade e 
impessoalidade pretendidos”.

A cidade em primeiro lugar

O jovem advogado de 35 anos Fernando 
Bueno Guimarães já era um experiente servidor 
e gestor público quando foi convidado a integrar 
o primeiro time de conselheiros do TCMRJ, em 
1980. Tinha passado pela Secretaria de Ciência e 
Tecnologia do antigo estado da Guanabara; pelo 
Ministério da Educação e Cultura, em Brasília; 
pela Funarte, no Rio; pela Secretaria Municipal 
de Indústria e Comércio, como subsecretário; e 
na prefeitura carioca, como chefe de gabinete do 
prefeito. Ao inaugurar o tribunal de contas ca-
rioca, assumiu a primeira presidência da Casa. 
“Foi um começo heróico”, lembrou Fernando, 
certa vez.

Regimento interno, lei orgânica, formação 
do quadro de funcionários, tudo teve que ser 
criado em sua gestão. E foi, naquele tenro iní-
cio, que também nasceu a Revista do TCMRJ, 
por iniciativa sua. Dedicada a publicar relató-
rios, votos, jurisprudência, questões do próprio 
tribunal de contas, “mas com uma grande janela 
voltada para a administração da cidade”, segun-
do Fernando Bueno.

“Não é preciso muita imaginação nem co-
nhecimento para que se considere a cidade do 
Rio de Janeiro dotada de características singu-
lares dentre todas as cidades brasileiras (...)”. 
São estas as palavras inaugurais do texto es-
crito por Fernando Bueno na primeira Revista 
do TCMRJ, edição de setembro de 1981. O 
forte sentimento de apreço pelo Rio sempre 
guiou a atuação do conselheiro. Seus votos 
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Candidatos ao concurso 
do TCMRJ realizam prova 
discursiva

A segunda fase do concur-
so público para procu-
rador da Procuradoria 
Especial e para audi-

tor substituto de conselheiro do 
Tribunal de Contas do Município 
do Rio de Janeiro realizou-se no 
dia 06 de setembro, com a partici-
pação de 119 candidatos, sendo 67, 
para o cargo de procurador, e, 52, 
para o cargo de auditor substituto.

Para vistoriar essa etapa, que 
compreendeu a prova discursiva, 
todos os integrantes da Comissão 
de Concursos do TCMRJ, bem 
como o procurador-chefe da 
Procuradoria Especial, o repre-
sentante designado pela OAB-RJ e 

dois outros servidores do departa-
mento pessoal do Tribunal estive-
ram presentes. A equipe reuniu-se 
antes da abertura dos portões do 
Colégio Zaccaria, no Catete, onde 
foi realizada a prova, a fim de deli-
berar sobre a melhor metodologia 
para o exame do material trazido 
pelos candidatos para consulta, 
conforme previsto no edital.

A comissão presenciou, tam-
bém, a abertura do lacre de todos 
os pacotes contendo as provas que 
foram aplicadas, bem como as me-
didas de segurança adotadas para o 
trânsito dos candidatos ao entrar e 
sair das salas de prova, e a guarda 
de objetos pessoais. 

O resultado definitivo do con-
curso está previsto para o dia 13 de 
novembro deste ano.   
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O Tribunal de Contas 
do Município do Rio 
de Janeiro e o Minis-
tério Público do Esta-

do, por intermédio do Centro de 
Estudos e Aperfeiçoamento Fun-
cional, celebraram o convênio de 
cooperação educacional, técnica 
e científica, visando a uma maior 

Convênio entre 
TCMRJ e MP visa 
maior integração

Foto: Vivian Fernandez/MPRJ

integração institucional entre os 
dois órgãos de controle. Estão 
previstos no contrato a utilização 
dos recursos humanos, físicos e 
materiais, o intercâmbio de in-
formações e experiência e, ainda, 
a realização de eventos, estudos e 
pesquisas a respeito de temas de 
interesse comum. A assinatura do 

convênio foi realizada na sala da 
presidência do TCMRJ, no dia 24 
de agosto. O termo, que tem pra-
zo de cinco anos, foi assinado pelo 
presidente Thiers Montebello e 
pelo procurador-geral de Justiça 
do Estado, Marfan Martins Vieira 
(na foto, com o sub-procurador 
José Eduardo Guffen).   
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A cerimônia de entrega do 
Troféu Dom Quixote da 
Imprensa foi realizada no 
dia 11 de agosto de 2015, no 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro. O prêmio, concedido pela 
Revista Justiça e Cidadania, representa, 
segundo o presidente do Tribunal de 
Justiça, desembargador Luiz Fernando 
Ribeiro de Carvalho, a democracia e 
o ideal republicano. Para Ribeiro, os 
jornalistas, assim como Dom Quixote, 
“são os rebeldes que oferecem resistên-
cia a todos os tipos de mazelas sociais 
em busca da cidadania”.

“Não há povo livre sem impren-
sa livre e Poder Judiciário indepen-
dente”, disse o magistrado, que já 
recebeu a honraria do troféu Dom 
Quixote em outra edição do prêmio.

Troféu Dom Quixote é 
entregue a profissionais 
da imprensa

Os profissionais da impren-
sa que receberam o troféu Dom 
Quixote foram Roberto Marinho 
(in memorian), Jorge Antonio 
Barros, Zuenir Ventura (O Globo), 
Lélis Marcos Teixeira (Revista 
Ônibus), Thiers Montebello 
(Revista do TCM/RJ), Luis 
Fernando Verissimo (O Globo), 
Guilherme Fiuza (Revista Época), 
Glória Alvarez (Eletronuclear), 
Geraldo Pereira, Fabio de Salles 
Meirelles (Revista FAESP/SENAR 
– AR/SP), Claudia Cataldi (O 
Fluminense), Aziz Filho (O 
Dia), Ascanio Seleme (O Globo), 
Arnaldo Niskier, Adolfo Martins, 
Octavio Guedes (CBN), Sérgio 
Maciel (Rede Record) e Ricardo 
Lyra Ribeiro (Jornal Corporativo).

O Troféu Dom Quixote foi 
criado há 16 anos, pelo jornalis-
ta Orpheu Santos Salles, editor da 
Revista Justiça e Cidadania. Orpheu 
dedicou a cerimônia de entrega do 
prêmio ao Tribunal de Justiça e ao 
presidente do TJRJ, Luiz Fernando 
Ribeiro de Carvalho, e disse que se 
sente recompensado pela luta em 
favor da sociedade e em defesa da 
cidadania.

Também participaram da mesa 
de cerimônia a 1ª vice-presidente 
do TJRJ, desembargadora Maria 
Inês da Penha Gaspar, a correge-
dora – geral da Justiça, desembar-
gadora Maria Augusta Vaz, e o de-
sembargador Thiago Ribas Filho, 
presidente do Tribunal de Justiça, 
no período de 1997 a 1999.  

Fotos: Brunno Dantas - TJRJ
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Conselheira do 
TCE de Tocantins é 
empossada no IAB

A conselheira do 
Tribunal de Contas 
do Tocantins, Doris 
de Miranda Coutinho, 

foi empossada, no dia 05 de 
agosto, como membro honorá-
rio do Instituto dos Advogados 
Brasileiros (IAB). O título foi 
entregue pelo vice-presidente 

do IAB, Cândido Luiz Maria de 
Oliveira Bisneto (foto), em so-
lenidade realizada no Rio de 
Janeiro.

O IAB é formado por um gru-
po de renomados juristas brasi-
leiros, ao longo de seus 172 anos 
de criação. Sua história é marcada 
por acolher o melhor pensamento 

jurídico pátrio e pela organização 
dos advogados como entidade de 
classe. Foi o instituto que redigiu 
a primeira Constituição republi-
cana (1891).  Com a criação da 
OAB, na década de 30, passou a 
direcionar esforços em sua vo-
cação precípua: pensar juridica-
mente o Brasil. 
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com humildade e desprovida de qualquer vaida-
de, reconhecendo-me intelectualmente minúscula 
diante dos grandes, insuperáveis e inolvidáveis no-
mes que compõem ou compuseram este Instituto, 
muitos dos quais verdadeiros ícones do mundo ju-
rídico, acadêmico e cultural do Brasil, respeitados 
mundo afora. 

Agradecida pela indicação do meu nome pelo 
insigne Dr. Técio Lins e Silva e a aprovação do co-
lendo conselho do IAB, não medirei esforços para  
honrá-la, buscando aliar à incontestável e imensu-
rável intelectualidade daqueles que dão corpo a esta 
Casa, a vivência que adquiri aos longos dos quase 
30 anos que se passaram desde que me bachare-
lei em Direito, no Paraná, minha terra natal, dos 
quais, 25, trabalhando no planejamento, instalação 
e consolidação do Poder Judiciário e do Tribunal 
de Contas do Tocantins,  estado caçula da nação,  o 
qual nasceu do anseio de um povo sofrido e esque-
cido, cujo sonho libertário despertou  no início do 
século XVIII, quando o desembargador de carrei-
ra e então ouvidor da Capitania de Goiás, Joaquim 
Teotônio Segurado, conseguiu, junto à coroa por-
tuguesa, a criação da Comarca do Norte, o que re-
presentou os primeiros passos da emancipação do 
estado do Tocantins, projeto este frustrado com a 
proclamação da Independência do Brasil, e, que, 
somente mais de 100 anos depois, fora retomado 
por um novo movimento autonomista de grandes 
proporções, encabeçado por outro juiz, Feliciano 
Machado Braga. 

Face ao desagrado que tal movimento causava 
à classe política e oligárquica majoritária da épo-
ca, o juiz  Feliciano Machado Braga acabou sendo 
transferido para uma Comarca na região sul do 
estado de Goiás, bem longe do norte esquecido, o 
que significou, mais uma vez, o declínio do sonho 
do estado do Tocantins, apenas consolidado com a 
promulgação da Constituição de 1988, quando ain-
da perdurava aquela mesma situação propagada ao 
país por Feliciano Braga, nos idos de 1959, de des-
caso administrativo e completa ineficácia do Poder 

Discurso de posse da conselheira Doris de Miranda Coutinho, 
no Instituto dos Advogados Brasileiros

“Quando comecei a escrever algumas palavras 
para me dirigir aos senhores neste dia, imediata-
mente pensei em ser breve, porque hoje todos cor-
rem contra o tempo, querem aproveitar o tempo, 
ninguém se permite perder tempo....

E daí me lembrei de estrofes da “Apostila” de 
Fernando Pessoa:

Aproveitar o tempo!
Mas o que é o tempo para que eu o aproveite?
Aproveitar o tempo!
Nenhum dia sem linha...
O trabalho honesto e superior...
................
Aproveitar o tempo!
Tirar da alma os bocados precisos – nem mais 

em menos – 
Para com eles juntar os cubos ajustados
Que fazem gravuras certas na história
.................
Aproveitar o tempo!
Não ter um minuto que o exame de consciência 

desconheça...
Não ter um ato indefinido nem fictício...
Não ter um movimento desconforme com pro-

pósitos ....
Assim, resolvi aproveitar meu tempo aqui, e 

tentar não desperdiçar o dos senhores, e, desde 
logo, dar-lhes conta dos meus propósitos e com-
promisso perante esta casa secular que tanto con-
tribuiu com o sistema normativo brasileiro, cujas 
atuações, nestes 172 anos de existência, marcaram 
a vida de várias gerações de brasileiros na defesa do 
estado democrático de direito e dos direitos funda-
mentais da pessoa humana.

Como bem se assevera no universo do Direito, 
o IAB representa o néctar da sua cultura, reunindo 
uma elite de juristas intelectuais a serviço da cons-
trução e do aperfeiçoamento da ordem jurídica na-
cional, que sustentados em valores éticos interfe-
rem de forma racional na sociedade.

E, diante desta constatação, estou ciente da res-
ponsabilidade que estou contraindo, e a assumo 
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Judiciário, havendo comarcas que jamais tinham 
sido providas por juízes.

E foi neste cenário de isolamento e esquecimen-
to que tocantinenses natos e outros que, como eu, 
adotaram aquela terra para viver, iniciamos, em ja-
neiro de 1989, o trabalho de construção e organiza-
ção institucional de um estado. E, como legítimos 
herdeiros do legado de dois juristas que utilizaram 
de todo poder social e credibilidade que tinham 
para liderar movimentos em prol da autonomia 
do estado, nós vencemos toda sorte de carências, 
tornando-o próspero e pujante, fazendo brotar, de 
sua terra fértil, o desenvolvimento e a produção de 
melhor condição de vida para um povo outrora hu-
milhado pela pecha da fome e do abandono.

E é com esta bagagem, aliada aos conhecimentos 
acadêmicos e técnicos que agreguei ao longo do tem-
po, fruto de muito  estudo, mas, sobretudo, da con-
vivência com os sábios do povo dos mais longínquos 
vilarejos do cerrado nortista, no exercício forense e 
na magistratura de contas, que me disponho a iniciar 
hoje, com os consócios deste notável Instituto, a traba-
lhar pelo seu lema vocacional de pensar juridicamente 
o Brasil, firmada na ética, no respeito aos direitos fun-
damentais, nos valores da democracia e pela soberania. 

Como já dito anteriormente, este Instituto re-
úne a elite da intelectualidade jurídica do país, na 
tradicional concepção da palavra, desde Zola, ou 
na de Gramsci, pouco importa, mas, certamente, 
todos se põem a serviço do mesmo projeto de em-
prestar suas mentes ao trabalho pelo bem comum, 
por uma comunidade de vanguarda, por um estado 
verdadeiramente democrático.

Tendo entre seus membros a marca da heteroge-
neidade, seja por suas origens - advogados, magis-
trados, professores-, seja por suas convicções e pon-
tos de vista, são todos envolvidos nas tarefas teóricas 
e práticas de transformação social e ligados entre si 
por um único compromisso:  com o Direito. 

Dentro desta heterogeneidade, passo a pertencer 
ao IAB como originária da magistratura atípica dos 
tribunais de contas, com a expectativa de que poderei 
somar esforços para contribuirmos todos com o apuro 
das instituições públicas brasileiras, mormente num 
momento tão delicado como o que estamos vivendo, 
de total ceticismo da sociedade. E as instituições de 
controle externo, assim como os poderes constituídos, 

desafortunadamente, não estão todos à margem deste 
conceito social de descrédito que ora predomina. 

Os valores éticos estão em crise por falta de re-
ferências e paradigmas, e a necessidade de uma vi-
rada é premente, sendo que, o primeiro passo em 
direção a novas perspectivas, a meu ver, é a busca 
por vínculos que representem uma construção co-
letiva em torno do interesse partilhado de mudan-
ça. E é com este intuito que passo a integrar o IAB: 
procurando dividir problemas, que são comuns aos 
advogados e aos juízes, sejam de direito, sejam de 
contas, e encontrar soluções que imprimam um 
sentido mais efetivo à prestação jurisdicional e ao 
sistema jurídico positivo, para que cada vez mais 
interaja com os anseios dos cidadãos, que, como 
tudo na vida, é dinâmico, mutante e invoca o novo.

O Direito, como ciência humana, tem que se 
movimentar e seus operadores precisam estar ap-
tos a desencadear, nos dispositivos legais, reações 
inéditas que correspondam à constante atualização 
da vida, fazendo do sistema normativo um ponto 
de partida e não de chegada. 

Ouso, assim, contrariar Voltaire e considerar 
que, nos dias de hoje, a mais bela das vocações é 
a de servir à justiça e não apenas ministrá-la, por-
que já nos acostumamos a conviver com o para-
doxo de H. Louis Mencken de que a injustiça é 
relativamente fácil de aturar, sendo a justiça que 
fere, pois, a injustiça causa indignação imediata e 
é verbalizada facilmente. Por outro lado, a justiça 
contraria interesses, revoluciona costumes, deixa 
de lado o discurso do inconformismo e aplica a re-
tórica da indignação, o que naturalmente lhe con-
fere uma predisposição a ferir, como outrora disse 
Veríssimo, e tanta dificuldade em servi-la.

O Instituto dos Advogados Brasileiros tem na 
sua genética o ideal de servir ao Direito. Se serve ao 
Direito, serve à Justiça.

E eu estou pronta para trabalhar nesta obra.
Concluindo, volto a Fernando Pessoa:
Aproveitar o tempo!
Desde que comecei a escrever passaram cinco 

minutos.
Aproveitei-os ou não?
Se não.....
Me perdoem.
Obrigada”. 
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De 4 a 30 de setembro, 
um trailer (foto) ficou 
estacionado na esqui-
na da Rua Santa Luzia 

com a Avenida Graça Aranha com 
a missão de colher assinaturas de 
apoio à campanha anticorrupção, 
promovida pelo Ministério Público 
Federal e apoiada pelo Sistema 
Firjan. A ação “10 medidas contra 
a corrupção” teve como missão co-
lher 1,5 milhão de assinaturas em 
todo o país para apresentar um 
projeto de lei de iniciativa popular, 
conclamando o Congresso para 

Trailer colhe assinaturas 
para ação anticorrupção

que promova as alterações necessá-
rias nas leis para prevenir e repri-
mir a corrupção de maneira mais 
rápida e firme.

Na campanha, que é uma 
ação apartidária, o Ministério 
Público propõe a criminaliza-
ção do enriquecimento ilícito 
de agentes públicos; preven-
ção à corrupção, transparência, 
proteção à fonte de informação; 
responsabilização dos partidos 
políticos e criminalização do 
caixa 2; aumento das penas e 
crime hediondo para corrupção 

de altos valores; reforma do sis-
tema de prescrição penal; celeri-
dade nas ações de improbidade 
administrativa; maior eficiência 
dos recursos no processo penal; 
ajustes nas nulidades penais; pri-
são preventiva para assegurar a 
devolução do dinheiro desviado; 
e recuperação do lucro deriva-
do do crime. O TCMRJ também 
apoiou a campanha, cedendo duas 
vagas suas, na Rua Santa Luzia, 
para que a unidade móvel pudesse 
ficar estacionada no local, durante 
todo o período.  
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Congresso de 
Direito homenageia 

ministro Barroso
Considerado um dos principais eventos 

jurídicos do País, o XV Congresso Brasileiro 
de Direito do Estado homenageou, este ano, 
o jurista, professor e ministro do STF, Luís 
Roberto Barroso. Com o objetivo de abor-
dar temas atuais referentes ao exercício 
legítimo da autoridade e às garantias bási-
cas do cidadão no Brasil, foram dedicados 
três dias, entre 23 e 25 de setembro, para 
a realização do congresso, no auditório da 
Escola de Magistratura do Estado do Rio de 
Janeiro. Na mesa de abertura (foto), esteve 
presente o presidente do TCMRJ, Thiers 
Montebello, ao lado dos ministros Ayres 
Britto e Luís Roberto Barroso.  
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Visitas | Julho 2015

Agosto 2015

Dia 17
O secretário-geral de Controle Externo, Marco Antonio 
Scovino; os assessores especiais da SGCE, Carlos 
Werneck e Jaqueline Melo, e o inspetor-geral da 7ª IGE, 
marcos mayo, recebem, em visita ao TCmrJ, o auditor 
Paulo César de Souza, conselheiro substituto do Tribunal 
de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE)

Dia 28
Thiers Montebello, Nestor Rocha, Luiz Antônio Guaraná, e 
o empresário Hermann Nachbar

Dia 10
Thiers Montebello; o secretário-geral da presidência, 
Sérgio Aranha, e a deputada estadual martha rocha
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Visitas | Agosto 2015

Setembro 2015

Dia 17
Thiers montebello e o assessor de segurança institucional, José 
renato Torres Nascimento, recebem o presidente da Federação 
Nacional dos Delegados de Polícia (Fendepol), José Paulo Pires, 
e o delegado Adilson Palácio

Dia 18
Deputados estaduais Pedro Augusto e Dica com Thiers 
Montebello e Luiz Antônio Guaraná

Dia 17
Thiers montebello, deputado Comte Bittencourt e assessores

Dia 21
Thiers Montebello, Nestor Rocha, Luiz Antônio Guaraná, e os 
desembargadores eleitorais Edson Aguiar de Vasconcelos, presi-
dente do TRE-RJ, Antônio Jayme Boente, vice presidente do TRE-
RJ, Hebert de Souza Cohn, Flávio de Araújo Willeman, Wagner 
Cinelli de Paula Freitas, marco José mattos Couto, Leonardo 
Grandmasson Ferreira Chaves e André Ricardo Cruz Fontes
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Visitas | Setembro 2015

Dia 21
Thiers montebello, desembargador José Carlos Schmidt murta 
ribeiro e Emílio Soares

Dia 28
o conselheiro presidente Thiers montebello recebeu, no gabine-
te da presidência, a visita da desembargadora renata machado 
Cotta e da juíza Renata Cabo.

Dia 28
o conselheiro presidente Thiers montebello e o assessor chefe 
da Assessoria de Segurança institucional José renato recebe-
ram, no gabinete da presidência, a visita dos peritos criminais 
dra Denise rivera e dr jairo da mata.

Dia 30
o conselheiro presidente Thiers montebello recebeu, no gabine-
te da presidência, a visita do governador do Estado de Alagoas, 
Renan Filho; do secretário de Fazenda do Estado de Alagoas, 
George Santoro; do assessor especial, Henrique Vital ; e do se-
cretário especial da receita, Helder Lima.
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Gustavo Knoplock lança 
9ª edição de Manual de 
Direito Administrativo

Ex-auditor do Tribunal 
de Contas do Município 
do Rio de Janeiro, Gus-
tavo Mello Knoplock  

lançou a 9ª edição do livro Ma-
nual de Direito Administrativo - 
2015, Editora Gen (veja resenha 
a seguir). Knoplock é, atualmen-
te, fiscal de rendas do Município 
do Rio de Janeiro, atuando na 
fiscalização do ISS - Imposto so-
bre Serviços.

O evento ocorreu na Livraria 
da Travessa, Rua Sete de Setem-
bro, Centro, no dia 13 de agosto. 
Na ocasião, cerca de 70 pesso-
as compareceram ao coquetel de 
lançamento.

A apresentação da 1ª edição 
do Manual de Direito Adminis-
trativo foi realizada em 2007, no 
auditório do TCMRJ, e 
contou com a presença de 
vários servidores, inclusi-
ve a do presidente Thiers 
Montebello.

Gustavo Knoplock 
também é autor do livro 
1200 Questões Comen-
tadas Cespe/UnB, além 
de diversas matérias pu-
blicadas no site www.
gustavoknoplock.com.
br, sendo professor de 
Direito Administrativo 
desde 2001, lecionando 

em diversos cursos preparatórios 
para concursos públicos, presen-
ciais e on-line.  

Gustavo Knoplock durante o lançamento do manual

Breno dos Santos, auditor do TCmrJ; Juliana Teles, analista da Câmara; Gustavo e esposa Daniella S. de Carvalho, auditora 
do TCmrJ 
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Manual de Direito 
Administrativo –
Teoria, Doutrina e 
Jurisprudência

Autor: Gustavo Mello Knoplock
Editora método

Marcelo Luiz Oliveira de Carvalho
assistente jurídico da Secretaria de Assuntos Jurídicos do TCmrJ

O Direito Administrativo a cada dia 
mostra sua importância no ordena-
mento jurídico, dada a especialização 
dos temas a ele ligados.

A obra Manual de Direito Administrativo 
Teoria, Doutrina e Jurisprudência faz par-
te de uma coletânea intitulada “Série Provas e 
Concursos”, em que o Autor aborda vários te-
mas do direito administrativo com técnica apu-
rada e admirável didática, esmiuçando conceitos 
que facilitam o entendimento do leitor de temas 
complexos. Atendendo à finalidade da coletânea, 
ao final de cada capítulo há questões de concur-
so público com gabarito, respectivo comentá-
rio e resumo de jurisprudência consolidada por 
assunto. 

Nesta edição (9ª Edição) o Autor aumentou 
significativamente a quantidade de jurisprudên-
cias comentadas recentes do STF e do STJ sobre 
assuntos diversos relacionados ao Direito Admi-
nistrativo. Foram reescritos tópicos relacionados 
aos princípios da Administração e atos adminis-
trativos, sobretudo a parte conceitual, além de 
comentários aos efeitos atípicos dos atos admi-
nistrativos. Atualizou, ainda, a obra com análises 

detalhadas das Lei n.º 13.019/2014, que trata 
das Organizações da Sociedade Civil – (OSC) e 
da Lei nº 12.846/2013, a denominada Lei Anti-
corrupção, bem como operou importantes alte-
rações nos seguintes temas: Lei de Improbidade 
Administrativa, Estatuto Federal, sobretudo, em 
relação às pensões (Lei nº 13.135/2015) e nas 
normas de licitação pública relacionadas às mi-
croempresas e empresas de pequeno porte.

Por um encadeamento de noções e informa-
ções eminentemente lógico e técnico, e em con-
formidade com a evolução dos princípios do 
Direito, o autor desenvolveu o estudo em três 
segmentos, o primeiro dividido em dezoito capí-
tulos, iniciando com definição de direito público 
e privado, evoluindo desde elementos do Estado, 
Governo e Administração Pública, passando por 
princípios, uso e abuso do poder, Administração 
Pública e Servidores Públicos (disposições cons-
titucionais), responsabilidade dos agentes, res-
ponsabilidade civil do Estado, regime de previ-
dência dos servidores públicos, Estatuto Federal, 
improbidade Administrativa, atos administra-
tivos, licitação pública, contrato administrati-
vos, serviços públicos, processo administrativo 
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federal, controle da Administração Pública, bens 
públicos e Intervenção do Estado na Propriedade 
Privada. Já nos outros seguimentos a obra traz 
questões de concurso e gabaritos atinentes aos 
temas abordados.

A matéria, assim, é tomada por uma agradável 
leitura, capaz de orientar o leitor a uma assimila-
ção de fácil compreensão dos diversos conceitos 
expostos, abordando aspectos teóricos e expondo 
considerações doutrinárias e jurisprudenciais.

A obra é excelente não só para os candidatos 
a concurso público, como para os operadores do 

direito, destacando-se o brilhantismo do autor, 
professor meticuloso que trata os meandros do 
Direito Administrativo com maestria sem des-
cuidar dos detalhes que fazem a diferença, tan-
to na hora de uma prova de concurso como no 
aprendizado para a própria aplicação do direito.

O ilustre autor Gustavo Mello Knoplock já es-
creveu outras obras, e nesta mais recente oferece 
um trabalho primoroso, desenvolvendo uma di-
dática criativa e cheia de recursos inéditos, a fim 
de transmitir o conteúdo programático de forma 
eficaz.  
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Os Tribunais 
de Contas e o 
Controle de 
Políticas Públicas

Embora com mais de cem anos de exis-
tência, os Tribunais de Contas ainda são 
enormes desconhecidos da população em 
geral. Dada a relevância de suas atribui-

ções e o atual estágio de maturidade democrática 
da sociedade brasileira, que clama e reconhece cada 
vez mais a importância do controle externo dos 
gastos públicos, tal vazio doutrinário vem sendo 
paulatinamente preenchido com brilhantes obras, 
como é o caso da que ora se comenta.

O autor, Ricardo Schneider Rodrigues, 
Procurador Titular da 1ª Procuradoria do 
Ministério Público de Contas do Estado de 
Alagoas, Diretor Adjunto da Associação Nacional 
do Ministério Público de Contas (APCON), ex-
-Assessor do Superior Tribunal de Justiça brin-
da-nos com a publicação de sua dissertação apre-
sentada para a obtenção do título de Mestre em 
Direito Público pela Universidade Federal de 
Alagoas.

Neste livro, o  autor aborda o tratamento dado 
aos Tribunais de Contas no plano Constitucional 
atual e antigo, dado a relevância do tema à luz dos 
textos atuais e passados.  Trata também da evolução 

Autor: Ricardo Schneider Rodrigues
Editora Viva

Eliane Costa de Mello Alves
Assessora da Secretaria de Assuntos Jurídicos do TCmrJ

normativa dos Tribunais de Contas nos textos 
constitucionais, da natureza Jurídica do Tribunal 
de Contas e do controle pelo Poder Judiciário das 
decisões emanadas pelas Cortes de Contas.

Além disso, o toque diferencial fica por conta de 
aprofundada análise sobre o controle de políticas 
públicas, tema este repleto de divergência doutri-
nária e jurisprudencial no tocante à possibilidade 
de seu controle pelo Judiciário, mas que tem nos 
Tribunais de Contas uma excelente oportunidade 
para a melhora da eficiência e efetividade do gasto 
público, seja por meio de uma atuação pedagógi-
ca ou até mesmo repressiva dos administradores 
públicos.

Enfim, nessa obra revela o autor seu profundo 
conhecimento do tema, e em linguagem simples 
e bem didática aproxima o leitor da realidade dos 
Tribunais de Contas, de sua potencialidade como 
instrumento de efetivação da democracia, de sua 
importância na defesa do interesse público, sobre-
tudo no atual momento que atravessa o País, onde 
o noticiário nos espanta com o tamanho descala-
bro das contas públicas e com volumoso desvio dos 
parcos recursos públicos disponíveis.  
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envolvem a chamada “era digital”, o sonho de tornar o 
cidadão “copartícipe da atuação governamental” há de se 
tornar realidade.

Atenciosamente,

FÁBIO DE SALLES MEIRELLES
Presidente da FAESP

Registro recebimento da Revista do Tribunal de Contas 
do Município do Rio de Janeiro ano XXXI, nº 61, de junho 
de 2015, agradecendo a Vossa Excelência pelo envio.

Com meus cumprimentos, informo que o referido exem-
plar integrará o acervo deste Tribunal.

Atenciosamente,

Conselheiro CEZAR MIOLA
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio 

Grande do Sul – TCE/RS

Acuso a boa recepção e agradeço a V. Exª a amável ofer-
ta da Revista do TCMRJ nº 61, junho de 2015, Ano XXXI, 
que muito apreciei.Com os melhores cumprimentos e a 
maior consideração e estima pessoais.

NUNO LOBO LISBOA
juiz conselheiro do Tribunal de Contas – Secção 

Regional dos Açores

Receba meus sinceros agradecimentos pelo envio da 
Revista de nº 61 do Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro – TCMRJ.

CLÁUDIO BRANDÃO
Ministro do Tribunal Superior do Trabalho – TST

Apresento meus agradecimentos ao ilustre presiden-
te Thiers Montebello pelo envio da edição da Revista do 
TCMRJ “Governo digital para todos: sonho ou realidade?”, 
ao tempo que parabenizo pelo excelente material.

Cordialmente,

VITAL RÊGO
Ministro do Tribunal de Contas da União – TCU

Cartas

Acuso o recebimento do exemplar da Revista do 
TCMRJ, parabenizando pelo relevante trabalho, extensivo 
aos colaboradores.

Cordialmente,

CARLOS ANDRÉ MARIANI BITTENCOURT
procurador-geral da Justiça

Cumprimentando cordialmente V. Exª, acuso o recebi-
mento da Revista TCMRJ, Nº 61, Junho 2015, Ano XXXI. Ao 
tempo em que agradeço a gentileza da oferta, externo minhas 
congratulações pelo desenvolvimento de destacada publicação.

Atenciosamente,

Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS 
LEVENHAGEN

Presidente do Tribunal Superior do Trabalho - TST

Com muita satisfação recebi a “Revista do Tribunal de 
Contas do Município do Rio de Janeiro”. Agradeço imen-
samente a lembrança de meu nome, ressaltando a impor-
tância do tema para multiplicar o conhecimento e o acervo 
pessoal da minha biblioteca.

Cordialmente,
ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA

Ministro do Tribunal Superior do Trabalho - TST

Recebemos com muita satisfação e agradecemos a re-
messa do exemplar da conceituada Revista do TCMRJ. 
Parabenizamos V. Exª pela temática abordada, na certe-
za de que, face às necessidades e expectativas sociais que 
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Agradeço o recebimento da Revista do TCMRJ nº 61, 
Junho de 2015, em cujo conteúdo registro a importância da 
informática conectando serviços públicos com os cidadãos e 
desempenhando papel poderoso e fundamental na intera-
ção com a sociedade.Na oportunidade, renovo os votos de 
estima e consideração.

Conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente do Tribunal de Cotas do Estado do  

Espírito Santo 

Agradeço pelo envio da Revista do TCMRJ n. 61. Com 
certeza, continua sendo uma contribuição de extrema 
importância.

Atenciosamente,

Conselheira ADRIENE ANDRADE
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – 

 TCE/MG

Com satisfação e meus agradecimentos, registro o rece-
bimento do exemplar da Revista do TCMRJ n. 61.

Atenciosamente,

ESSEN PINHEIRO FILHO
Conselheiro do Tribunal de Contas do  

Estado de Roraima

Agradeço o envio de uma Revista do Tribunal de Contas 
do Município do Rio de Janeiro. Com os meus cordiais 
cumprimentos,

juiz conselheiro JOSÉ MANUEL MONTEIRO DA SILVA
Tribunal de Contas de Portugal

Cumprimentado-o, acuso o recebimento do exemplar da 
Revista do TCMRJ “ Governo digital para todos: sonho ou 
realidade?”, de Junho de 2015.Felicito V. Exª e a Diretoria 
de Publicações pelo belo trabalho realizado.

Respeitosamente,
Desembargador WAGNER CINELLI  

DE PAULA FREITAS
Diretor da Escola Judiciária Eleitoral

Agradeço a gentileza da remessa da Revista do TCMRJ 
nº 61, Junho de 2015, cumprimentando-o pelo excelente tra-
balho desempenhado.

Atenciosamente,

Dr. ANTONIO CARLOS AMORIM
Antonio Carlos Amorim – Advogados

Cumpre-me agradecer a V. Exª o envio, do nº 61, da 
Revista do TCMRJ, cujos artigos inseridos têm merecido a 
minha atenção.

Com os melhores cumprimentos,

juiz conselheiro MIRA CRESPO
Tribunal de Contas de Portugal

Muitíssimo grato pela remessa dessa lindíssima Revista 
do TCMRJ, junho de 2015.Todas as matérias enriquecidas 
com belas fotografias, prendem a atenção do leitor pela sua 
importância no presente e no futuro, realçando um novo 
Rio que renasce da desordem, sem esquecer o seu passado 
vibrante. Apesar de todo o avanço da informática, que hoje 
não mais podemos prescindir, o homem, no seu contato so-
cial, se afasta cada vez mais. 

Gen Ex LUIZ GONZAGA SCHOEDER LESSA

Recebi a Revista do TCMRJ, nº 61, Junho de 2015, meus 
cumprimentos pela qualidade da publicação, extensivos à 
editora Maria Saldanha, pela excelência da temática com 
destaque ao Brasil 100% Digital.

Cordialmente,

SEBASTIÃO HELVÉCIO
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de  

Minas Gerais 
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