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Ameaça às
eleições limpas

A recente decisão do Supremo Tribunal Federal - STF, em julgamento 
de Recursos Extraordinários, retirou dos tribunais de contas a 
palavra final sobre a inelegibilidade de prefeitos que tiveram contas 
rejeitadas, contrariando o entendimento predominante até então 
sobre a Lei da Ficha Limpa.  Não cabe questionar o entendimento 

da Corte Suprema, mas, em momento tão conturbado da vida política brasileira, 
quando tanto se clama pela higidez das contas públicas, cabe ao menos indagar-se 
sobre suas consequências para o futuro da administração pública. 

Faço a ressalva de que tal decisão não atinge o Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro, visto que a gestão da prefeitura da cidade é descentralizada, o que significa 
dizer que o prefeito não é ordenador de despesas. Portanto, sobre ele não poderia recair, 
por óbvio, eventual responsabilidade sobre atos que não são por ele praticados.

A controvérsia emanada da sentença é bastante compreensível, pois altera o que já 
se estabelecera como ponto pacífico na aplicação da Lei da Ficha Limpa: aos tribunais 
de contas cabia, após apreciação e julgamento das contas de gestão, enviar a decisão final do colegiado, em caso 
de rejeição, à justiça eleitoral, que é o órgão competente para declarar a inelegibilidade de candidatos. Agora, a 
decisão dos tribunais deverá, antes, ser submetida ao exame dos legislativos locais. 

O resultado imediato desta mudança de entendimento atinge o cerne da Lei da Ficha Limpa, 
comprometendo inexoravelmente seus objetivos. A consequência primeira desta alteração vai  na 
contramão da finalidade da Lei, devolvendo a elegibilidade, já para as eleições de outubro, aos prefeitos 
que tiveram suas contas reprovadas, até que ocorra o julgamento pelas câmaras municipais.

O alcance da decisão é de grandes proporções: somam-se cerca de seis mil candidatos, antes impugnados 
com base na Lei da Ficha Limpa, que passam a ter salvo-conduto para concorrerem ao pleito de 2016.

A repercussão é geral e muito mais profunda do que se imagina. Ao decidir que o órgão competente para 
julgar os casos previstos na Lei da Ficha Limpa é o Legislativo municipal, o STF abre um flanco na autonomia dos 
tribunais de contas. Fica a pergunta: se o julgamento das contas de gestão, balizado por critérios eminentemente 
técnicos, não é suficiente para embasar a inelegibilidade do gestor que incorre em comprovada ilegalidade — 
como parecia ser o escopo da Lei —, estariam as câmaras municipais aptas a emitirem juízo com isenção política? 
E diante da possibilidade de as câmaras se omitirem e não julgarem os pareceres dos tribunais de contas? 

A decisão está nas mãos do Legislativo.

Uma última palavra sobre Olimpíada e Paralimpíada 2016
O consenso é algo quase impossível de se alcançar. Mas ele aconteceu em torno do sucesso dos eventos 

realizados no Rio de Janeiro. 
Desde a festa de abertura da Rio 2016 até o encerramento da Paralimpíada, a cidade viveu um êxtase 

proporcionado pelos artistas que conceberam um espetáculo criativo, alegre e exuberante – espelho da 
alma do povo brasileiro —, visto e aplaudido pelo mundo afora, e pelos valorosos atletas, de todas as 
modalidades, verdadeiros protagonistas do evento.

Contrariando as expectativas dos pessimistas habituais, o Rio de Janeiro foi campeão em tudo: 
organização, infraestrutura, criatividade, receptividade e alegria.

Parabéns a todos os que contribuíram para esse momento histórico! 
THIERS MONTEBELLO

Presidente
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4...MATÉRIA DE CAPA

4...O LEGADO DA DÍVIDA PÚBLICA 
Honrar dívidas faz parte do senso comum da expres-
siva maioria dos cidadãos brasileiros. No entanto, a 
dívida pública coloca em risco a tranquilidade finan-
ceira de gerações futuras. O impacto dos pagamentos 
de juros e amortizações está consumindo grandes par-
celas dos orçamentos da União, dos Estados e dos Mu-
nicípios, muitas vezes comprometendo a prestação de 
serviços essenciais à população. 
6...Na cidade do Rio de Janeiro, o TCMRJ vem 
acompanhando com zelo a evolução da dívida, 
que cresceu 27% nos últimos cinco anos, muito em 
decorrência da necessidade de realização de obras de 
mobilidade para a Copa e os Jogos Olímpicos. Relatório 
técnico da auditora Cintia Feijó Guimarães Costa, da 
Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento (CAD) 
do Tribunal, apresenta o cenário atual, resultado de 
um acompanhamento feito através de cruzamentos 
de relatórios de inspeções ordinárias, verificações do 
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e 
análises de contas de governo. Inserido neste trabalho, as 
explicações simplificadas dos também auditores da CAD, 
Beatriz Dianin Ribeiro de Sousa e Diogo de Sousa Pereira 
Marques, “trocam em miúdos” as informações técnicas.
10...O Controlador do Município do Rio de Janeiro, 
Antonio Cesar Lins Cavalcanti, por sua vez, afirma 
que a saúde financeira da cidade é estável e defende 
a captação de recursos junto a financiadores para 
investir em mais conforto e mais serviços, já.
17...À frente do movimento Auditoria Cidadã da 
Dívida Pública, a auditora aposentada da Receita 
Federal Maria Lúcia Fatorellienfatiza que os juros 
pagos em decorrência do endividamento são abusivos 
e prejudicam o desenvolvimento socioeconômico 
do País e defende o controle com a participação dos 
cidadãos, como previsto pela Constituição Federal.
20...Economista e pesquisador da Fundação Getúlio 
Vargas, José Roberto Afonso corrobora a questão de 
que os juros cobrados pelo governo federal junto a 
Estados e Municípios são altos e até maiores do que os 
que aplicada às empresas privadas e que a renegociação 
das dívidas estaduais é um paliativo emergencial.

21...O estadunidense Robert P. Murphy, Phd em 
Economia, mostra por que emitir títulos da dívida 
pública é jogar o fardo do pagamento para as gerações 
futuras, as quais não têm nenhum poder de influência 
nas decisões políticas atuais.

CONTROLE: NOVAS TENDÊNCIAS
21...Leigamente associadas à espionagem, as ações de 
inteligência, na verdade, configuram ferramentas es-
senciais para a excelência do controle externo. Saben-
do disto, os tribunais de contas do Brasil se reuniram 
para criar uma rede nacional de informações estra-
tégicas. Coordenador técnico do Infocontas, Marcio 
Batista Marinotexplica o alcance e os resultados desta 
rede no combate aos desvios de recursos públicos.

TRIBUNAIS EM AÇÃO
27...A decisão do STF em determinar que apenas 
as casas legislativas têm poder para tornar inelegíveis 
prefeitos que tiveram suas contas rejeitadas pelos 
tribunais de contas abriu discussão sobre os efeitos que 
podem enfraquecer a Lei da Ficha Limpa às vésperas 
das eleições deste ano.
29...Presidente da Atricon, Valdecir Paschoal 
comenta os resultados da pesquisa realizada pelo 
Ibope, a pedido da associação e da Confederação 
Nacional da Indústria, que revelam a confiança da 
sociedade nos tribunais de contas como agentes 
decisivos no combate à corrupção.
33...Baseando-se nas ideias do cientista político 
Schumpeter, o presidente do Instituto Rui Barbosa, 
Sebastião Helvécio, destaca a crescente consolidação 
do Sistema Tribunais de Contas do País através 
da introdução de processos inovadores e do 
aproveitamento das chances criadas pelas mudanças 
tecnológicas.

CONTROLE SOCIAL
38...Criado para monitorar os recursos públicos 
destinados ao financiamento de políticas dirigidas 
ao público infanto-juvenil, o Orçamento Criança 
e Adolescente requer regulamentação para prover 
acesso e controle social, como afirma o auditor de 
controle externo do TCMRJ, Marcelo Simas Ribeiro.
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RIO DE JANEIRO
53...O sucesso da organização dos Jogos Olímpicos 
Rio 2016, mais especialmente a recepção calorosa 
dos cariocas aos milhares de visitantes durante o 
megaevento, demonstrou que somos campeões em 
abraçar a pluralidade e confirmar as atitudes positivas 
de tolerância e solidariedade, frutos da nossa histórica 
miscigenação cultural, como aponta o artigo do 
jornalista Luiz Marchesini.
65...Os novos quiosques da orla marítima do Rio são 
o assunto de Andanças pela Cidade
71...O Ensaio Fotográfico mostra um pouco do 
clima de espontaneidade típica carioca, no Boulevard 
Olímpico, montado na Zona Portuária, durante a Rio 
2016.
74...O Bate-papo Carioca desta edição traz o 
economista e ambientalista Sergio Besserman, que 
assume a presidência do Jardim Botânico apostando 
na vocação científica daquele espaço.
76...Agora que as obras necessárias para a realização 
dos Jogos Olímpicos acabaram, é hora de tratar as 
causas do estresse provocado. Aqui, são apresentadas 
algumas terapias alternativas aos fármacos e 
tratamentos tradicionais.

79...VALE A PENA LER DE NOVO

EM PAUTA
83...Registro
95...Visitas
99...Livros
104...Cartas

Em Pauta
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  O LEGADO DA
DÍVIDA PÚBLICA

O senso comum e a moralidade da 
maioria dos brasileiros determinam que 
dívidas devem ser honradas. Talvez por 
isso, o impacto que o pagamento de juros 
e amortizações surte sobre os orçamentos 
públicos não seja um assunto tão debatido. 
Enquanto isso, as dívidas crescem 
e consomem significativas parcelas 
dos recursos da União, dos estados e 
municípios, em percentuais que muitas 
vezes são superiores aos destinados para 
serviços essenciais à sociedade. É preciso, 
mais do que nunca, transparência para 
esta conta que está sendo jogada para as 
futuras gerações.
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A Revista do TCMRJ 
solicitou à Coordena-
doria de Auditoria e 
Desenvolvimento do 
Tribunal um levanta-

mento atualizado sobre a dívida pú-
blica do Município para demonstrar 
sua evolução nos últimos cinco anos 
e seu impacto nas contas da prefei-
tura. De volta, a auditora de controle 
externo Cintia Feijó Guimarães Costa 
apresentou um minucioso trabalho 
técnico sobre o cenário que este órgão 
vem acompanhando, através do cru-
zamento de relatórios de inspeções 
ordinárias, realizadas na Secretaria 
municipal de Fazenda, com os relató-
rios da Lei de Responsabilidade Fiscal 
e da análise das contas de governo.

Desse acompanhamento, po-
demos observar que, nos últimos 
cinco anos, a dívida consolida-
da do Município aumentou 27%, 
a maior parte em operações de 
crédito para pagar as obras de 

mobilidade urbana, para a prepara-
ção da cidade para a Copa e os Jogos 
Olímpicos. Boa parte não começou 
a ser amortizada. Os pagamentos 
de amortizações, juros e comissões 
da dívida, somente em 2015, soma-
ram mais de R$ 1 bilhão, superan-
do gastos com Assistência Social, 
Saneamento, Cultura, Gestão 
Ambiental e Ciência e Tecnologia.

Para nos ajudar a tornar mais 
palatável o significado desses nú-
meros, entrevistamos os também 
auditores da CAD Beatriz Dianin 
Ribeiro de Sousa e Diogo de Sousa 
Pereira Marques, cujas observações 
estão destacadas, ao longo do levan-
tamento técnico, como “Trocando 
em miúdos”. A equipe ressalta que, 
embora a diminuição da dívida com 
a União dê um fôlego financeiro e 
que o Município esteja longe do li-
mite permitido de endividamento, 
mesmo assim é preciso cautela.

Veja a seguir:

Situação do 
endividamento do 
Município 

O endividamento total do 
Município, compreendendo a dívida 
consolidada e a dívida flutuante, teve 
um aumento de 28,38%, passando 
de R$ 21,49 bilhões em 2014 para 
o montante de R$ 27,59 bilhões em 
2015, o que correspondeu a uma 
variação de R$ 6,1 bilhões.

Com participação de 60% do 
endividamento total, a dívida con-
tratual passou de R$ 12,95 bilhões 
em 2014 para R$16,60 bilhões em 
2015, gerando um acréscimo de 
aproximadamente 28% no ano 
de 2015, que equivalem a, apro-
ximadamente, R$ 3,65 bilhões. 
Resumidamente, este aumento foi 
ocasionado principalmente pelos 
seguintes fatores:

• novas liberações, num montan-
te de R$ 1,34 bilhão, relativas ao 

O impacto da dívida 
pública no Rio
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contrato de financiamento com 
o BNDES, destinado à implanta-
ção do corredor BRT Transoeste 
e Transolímpico e à duplicação 
do Elevado das Bandeiras;

• incremento das variações cam-
biais incidentes sobre o contra-
to negociado com o BIRD, tota-
lizando R$ 1,29 bilhão em 2015;

• início das liberações, que so-
maram R$ 248 milhões no ano, 
relativas ao contrato de finan-
ciamento celebrado com a CEF, 
com vistas à execução do projeto 
BRT Transbrasil. 

Considerando que a dívida 
consolidada no exercício de 2015 
de R$17,66 bilhões representou 
64% da dívida total do Município, 
de R$27,59 bilhões, a mesma será 
abordada a seguir.                

Evolução da Dívida Consolidada do Munícipio 
As análises da evolução do endividamento contraído pelo Município 

consideram os valores fixos da dívida consolidada de 2015 e os valores dos 
demais exercícios atualizados com base no IPCA-E (Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo Especial) do período.

A evolução do montante e a composição detalhada da dívida consolidada, 
nos últimos cinco exercícios, são apresentadas no quadro e gráfico a seguir:

Observa-se que, na composição da dívida consolidada municipal, as 
operações de créditos da Administração direta correspondem à maioria 
do endividamento. 

A dívida consolidada de R$ 13,88 bilhões, em 2011, saltou para R$ 17,66 
bilhões, em 2015, um acréscimo de 27% nos últimos cinco exercícios, 

Quando se fala em endivi-
damento do município do Rio 
de Janeiro, que é de R$ 27,5 
bilhões, estamos nos referin-
do a todo o passivo, ou seja, 
todas as obrigações, inclusive 
em relação à Previdência. Po-
rém, a Lei de Responsabilida-
de Fiscal instituiu o conceito 
de dívida consolidada, que é 
composta por financiamen-
tos, contratos de operações 
de crédito, parcelamento de 
tributos, todos com vigência 
superior a 12 meses. Então, 
com base no relatório do final 
de 2015, a dívida consolidada 
do Município é de R$ 17,6 bi-
lhões dos quais R$ 16 bilhões 
são de dívida contratual, isto 
é, advinda dos contratos de 
financiamentos. Ou seja, mais 
da metade do endividamento 
total é em dívida contratual. 

Trocando em Miúdos:
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influenciada, sobretudo, pelos 
aumentos da dívida nos exercícios 
de 2014 e 2015, vinculada aos 
grandes eventos esportivos de 
nível internacional.

No quadro a seguir, conside-
rando a relevância das operações 
de créditos na dívida consolidada, 
é demonstrada a sua composição 
no quinquênio 2011 a 2015 por 
objeto contratual, destacando-se a 
evolução do saldo devedor das ope-
rações de créditos de estruturação 
de transporte e mobilidade urbana 
que, em 2011, representavam apro-
ximadamente 2% do saldo devedor 
das operações de créditos e, em 
2015, já representam 24%. 

O aumento do endividamento 
com mobilidade urbana é produto 
de políticas de urbanização e re-
estruturação viária implementa-
das pelo governo municipal, vin-
culadas às necessidades impostas 
pela realização de grandes eventos 

esportivos de nível internacional, a Copa do Mundo de Futebol, em 2014, e 
a Olimpíada, em 2016. 

As maiores dívidas contraídas pelo município do Rio de Janeiro foram 
a renegociada com o governo federal, seguida da reestruturação da dívida 
realizada pelo município em 2010, junto ao Banco Mundial (BIRD).

Dívida Consolidada Líquida do 
Município em 2015

O demonstrativo da dívida consolidada líquida está previsto no art. 55, 
inciso I, alínea b, da Lei de Responsabilidade Fiscal e faz parte do Relatório 
de Gestão Fiscal – Anexo 2.

O detalhamento, a forma e a metodologia de apuração do demonstrativo 
da dívida consolidada líquida visam assegurar a transparência das 
obrigações contraídas pelos entes da Federação e verificar o cumprimento 
do limite de endividamento de que trata o inciso II do art. 3° da Resolução 
n° 40/2001 do Senado Federal.

O dispositivo legal estabelece que o montante da dívida 
consolidada líquida dos municípios não pode exceder a 1,2 vezes a 
receita corrente líquida.

Os quadros, a seguir, demonstram a dívida consolidada líquida 
apurada pelo Poder Executivo bem como a dívida consolidada líquida 
previdenciária.

Observa-se que a dívida consolidada líquida representou 75,86% da 
receita corrente líquida, cumprindo o limite estabelecido na Resolução 
n° 40/2001 do Senado Federal. 

Dada a relevância da dívida renegociada e a possibilidade de quitá-la, a 
mesma será vista a seguir com maior detalhe.

Houve um aumento de 27% 
da dívida consolidada, de 2011 
a 2015, muito por conta dos 
eventos Copa do Mundo e Jogos 
Olímpicos e suas necessárias 
obras de mobilidade urbana - 
Transolímpica, Transcarioca e 
Transoeste, BRTs, entre outras. 
Todas estas grandes obras estão 
sendo financiadas por novos 
contratos, a maior parte com 
o BNDES. Entre 2014 e 2015, 
está registrado um contrato 
com aquele banco no valor 
dede mais de R$ 1 bilhão para 
a construção do novo Elevado 
do Joá. E, mais recentemente, 
houve outro  expressivo, de R$ 
800 milhões, para a implantação 
do BRT Transolímpica.

Trocando em Miúdos:
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Dívida Contratual – Renegociada
O estoque da dívida renegociada com o governo federal atingiu, ao fi-

nal de 2015, a cifra de, aproximadamente, R$ 6,53 bilhões. O referido valor 
corresponde a 40,2% do total da dívida fundada da administração direta, de 
R$ 16,24 bilhões. Constata-se que o saldo devedor em 31/12/2015 apresentou 
um acréscimo nominal, em relação ao encerramento do exercício anterior, 
de 5,68% nesta categoria de compromisso, por efeito das atualizações mone-

tárias de R$ 425 milhões, 
que superaram as amor-
tizações de R$  137 mi-
lhões realizadas no pe-
ríodo, como demostra o  
quadro a seguir: 

A seguir são apre-
sentados os novos cri-
térios de indexação da 
dívida estabelecidos na 
Lei Complementar nº 
148/2014, bem como 
os desdobramentos da 
ação judicial que o 
Município do Rio de 
Janeiro Ajuizadas na 
Justiça Federal

Lei Complementar 
nº 148/2014

Em novembro de 2014, foi 
promulgada a Lei Complementar 
nº 148 que autorizou a União a 
adotar nos contratos de refinan-
ciamento de dívidas, a partir de 1º 
de janeiro de 2013, taxa de juros 
de 4% a.a., acrescida de atualiza-
ção pelo IPCA – Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo, do IBGE, 
limitados à taxa Selic.

A mesma lei ainda dispôs acerca 
da concessão de desconto sobre 
o saldo devedor, em valor igual à 
diferença entre o saldo existente em 
1º de janeiro de 2013 e o saldo que 
se apuraria quando utilizada a taxa 
Selic (em lugar do IGP-DI + 6% a 9% 
a.a.), desde a assinatura do contrato.

Em inspeção realizada em 
2015 pelo TCMRJ, verificou-se 
que, havendo a regulamentação da 

lei e segundo cálculos da SMF, o 
município do Rio de Janeiro quitaria o 
seu saldo devedor naquele mês, tendo 
em vista que este seria recalculado 
desde a assinatura do contrato pela 
taxa Selic, mais benigna, e levando-se 
em conta os pagamentos já efetuados 
à taxa mais elevada.

Ajuizamento de Ação 
e acordo judicial

Ante a ausência de regulamen-
tação da Lei Complementar nº 
148/2014, que impedia a sua apli-
cabilidade, e a omissão da União 
em efetivar o recálculo do refinan-
ciamento da dívida e o consequen-
te aditamento contratual, o muni-
cípio do Rio de Janeiro ingressou, 
em 23/3/2015, com ação ordinária 
pedindo antecipação dos efei-
tos da tutela na Justiça Federal 
(0027483-11.2015.402.5101), com 

o objetivo de declarar quitado o 
contrato de refinanciamento da 
dívida com a União, após expedi-
ção de depósito judicial, no valor 
de R$ 29,08 milhões, correspon-
dente ao saldo devedor da dívida 
nos moldes estabelecidos na Lei 
Complementar nº 148/2014.

O juiz federal titular da 30ª Vara 
Federal do Rio de Janeiro deferiu a 
antecipação de tutela, autorizando o 
depósito judicial do valor correspon-
dente à quitação do saldo devedor. O 
município do Rio de Janeiro proce-
deu ao pagamento em juízo do saldo 
devedor calculado em 24/3/2015.

A União interpôs agravo de ins-
trumento contra a decisão, que foi 
indeferido pelo TRF da 2ª Região.

Em seguida, foi firmado acordo 
entre a União e o município do Rio 
de Janeiro no sentido de se manter 
o pagamento em juízo das presta-
ções, nos moldes do contrato de re-
financiamento da dívida, até a data 
da publicação da regulamentação 
da Lei Complementar nº 148/2014. 
O Município se comprometeu, 
ainda, a complementar o depósito 
judicial que já havia realizado, de 
forma a alcançar o valor da presta-
ção sob os critérios antigos, o que 
foi feito em 10/4/2015.

No acordo, a União se compro-
meteu a efetuar a regulamentação da 
Lei Complementar nº 148/2014 até o 
dia 1/2/2016 e a celebrar, no prazo de 
30 dias úteis, aditivo ao contrato de 

“

”

O montante da dívida 
consolidada líquida dos 
municipios não pode 
exceder a 1,2 vezes a 
receita corrente líquida   
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renegociação, ficando as partes auto-
rizadas a efetuar o levantamento da 
importância que lhes cabe na forma 
prevista no aditivo contratual.

Estabeleceu-se que, se a União 
não editasse a regulamentação da Lei 
Complementar até o prazo estipu-
lado, ou se o aditamento contratual 
não fosse efetivado no prazo acor-
dado, o Município ficaria autoriza-
do a levantar, de imediato, o total 
do saldo dos depósitos judiciais que 
havia efetuado a partir do acordo, e 
que a União se absteria da dívida do 
Município calculada na forma da LC 
148/2014 e que nada mais reclamaria 
do município a este respeito.

Com o acordo judicial, o juiz fe-
deral suspendeu o curso do processo.

Em 5/8/2015, foi sancionada a Lei 
Complementar nº 151 que alterou a 
redação do caput dos art. 2º e 3º da 
Lei Complementar nº 148/2014 e, 
ainda, incluiu o parágrafo único do 
art. 4º da mesma lei, explicitando 
que a União teria até o dia 31/1/2016 
para promover os aditivos contratu-
ais, independentemente de regula-
mentação da lei complementar.

Regulamentação da 
Lei Complementar nº 
148/2014 e celebração 
do termo aditivo

A União, por meio do Decreto 
nº 8.616, de 29/12/2015, regula-
mentou as disposições contidas na 
Lei Complementar nº 148/2014. 
Em seu art. 2º, § 1º, III, o decre-
to estabelece que, previamente à 
celebração do termo aditivo, será 
firmado com o agente financeiro 
da União responsável pelo contra-
to o Termo de Convalidação de 
Valores, “por meio do qual deve-
rão ser declarados a certeza, a li-
quidez e o montante do saldo de-
vedor remanescente do contrato  
a ser aditado”.

$em crise

REVISTA DO TCMRJ - O município do Rio de Janeiro enfrenta, no momento, 
crise financeira?

Não. É sempre bem-vinda a oportunidade de esclarecer e de 
deixar registrado que a saúde financeira do município do Rio é de total 
estabilidade. A mídia apresenta um cenário de que o governo do Rio 
passa por dificuldade. E a população, de modo geral, confunde ou até 
não sabe o que é estadual ou municipal. A realidade é que o problema 
é no Estado; não é na prefeitura. Há, sim, uma crise econômica no país, 
que gera consequências aqui dentro, faz com que a receita do município 
sofra uma queda. No entanto, embora seja um problema, isto não é o 
complicador para as contas do município. A prefeitura, há algum tempo, 
vem gerindo suas contas de maneira bastante prudente. 

REVISTA DO TCMRJ - Que mecanismos financeiros, então, fazem crescer a 
dívida do Município?

Na verdade, o que faz a dívida crescer é a captação de recursos, 
junto a financiadores, para investimentos em conforto para a própria 
população; para se promover mais serviços. Se nós esperássemos a 
arrecadação ordinária do município (IPTU, INSS) para fazer uma obra, 
teríamos de esperar uns 30 anos juntando dinheiro, o que vai contra 
qualquer filosofia de administração pública. Ao invés disto, fazemos, 
primeiramente, um orçamento suficiente para aquelas despesas; 
depois, então, captamos recursos para permitir a promoção dos 
serviços imediatamente, que são pagos ao longo do tempo. Ao invés de 
juntarmos por 30 anos, pagamos em 30 anos, com juros, é claro, mas 
temos serviço por todo este tempo disponibilizado para o cidadão.

REVISTA DO TCMRJ - Como foi feito o contrato de reestruturação da dívida 
com a União?

Isto aconteceu entre 2009 e 2010, quando a prefeitura tinha uma 
dívida com a União. Nós fizemos uma captação junto ao Banco Mundial 
e, com isto, quitamos a dívida com a União e ficamos com uma dívida 
com o banco, com juros mais em conta. Na verdade, houve a troca de 
dívida por uma dívida mais barata.

O controlador do município do Rio de Janeiro, Antonio 
Cesar Lins Cavalcanti, afirma que não há motivos para se 

preocupar: a saúde financeira da cidade está estável



M
AT

ÉR
IA

 D
E 

CA
PA

11Revista TCMRJ • Agosto de 2016 • Nº 65

O controlador do município do Rio de Janeiro, Antonio 
Cesar Lins Cavalcanti, afirma que não há motivos para se 

preocupar: a saúde financeira da cidade está estável

REVISTA DO TCMRJ - No momento, existe alguma renegociação com a União 
sobre dívidas?

Não. Hoje, temos dívidas com órgãos da União, como, por exemplo, 
a Caixa Econômica Federal e o BNDES. Mas são negociações normais 
de novas captações de recursos, que fizemos dentro da capacidade de 
endividamento da prefeitura, para novos investimentos, e não uma 
renegociação de dívida existente.

REVISTA DO TCMRJ - Os repasses da União para o município do Rio, previstos 
na Constituição, têm sido feitos corretamente?

Normalmente. Até o momento, os repasses constitucionais têm 
sido feitos regularmente e nas datas adequadas, dentro dos percentuais 
também adequados. O que acontece são atrasos no cronograma de 
convênios, mas, neste caso, são repasses voluntários. São convênios 
assinados entre a prefeitura e ministérios e, muitas vezes, um cronograma 
de desembolso não é obedecido por parte da União, ou seja, pode haver 
atrasos neste repasse, mas só em transferências voluntárias.

REVISTA DO TCMRJ - A prefeitura do Rio assumiu, recentemente, dois hospitais 
que eram do Estado (Rocha Faria e Albert Schweitzer). A área de Saúde receberá 
percentual maior de repasse?

A prefeitura assumiu a gestão destes hospitais em virtude da dificuldade 
financeira do Estado, que provocaria o fechamento dos mesmos e, 
consequentemente, a falta de serviço para a população, justamente numa 
região da cidade que tem maior necessidade de unidades de Saúde. Com 
certeza, o fechamento dos hospitais sobrecarregaria as unidades da 
prefeitura. Portanto, não tem nenhuma razão de repasse obrigatório, tanto 
do Estado quanto da União. Os repasses que recebemos, normalmente, 
do Ministério da Saúde são para os atendimentos do SUS. A prefeitura 
assumiu toda a responsabilidade financeira de manutenção destes 
hospitais, inclusive, tivemos de fazer investimentos, reformas, e uma série 
de intervenções que ainda estão sendo realizadas para se colocar estas 
duas unidades em melhores condições de funcionamento.

REVISTA DO TCMRJ - Como é feita a divulgação dos dados sobre o processo do 
endividamento municipal para maior controle e participação dos cidadãos cario-
cas, ou seja, a transparência da gestão financeira?

A forma de maior alcance é por intermédio da internet. Temos 
um aplicativo chamado “Rio Transparente”, que fica disponível na 
página principal da prefeitura, onde é possível acompanhar tanto 
receita quanto despesa, contratos realizados, todos os tributos, todas 
as captações, transferências, e toda arrecadação do município. Sem 
dúvida, é um aplicativo que está merecendo novas implementações, 
melhorias e aperfeiçoamento, mas todas as informações estão ali.

REVISTA DO TCMRJ - Os grandes investimentos planejados para a cidade do Rio 
em função das Olimpíadas comprometeram a sustentabilidade fiscal de curto e 
longo prazo?

Existe uma apresentação, também disponibilizada na internet, que 
mostra a origem dos recursos. A maioria dos recursos empregados nas 
Olimpíadas não é da prefeitura e, sim, de iniciativa privada, sendo boa 

O decreto estabelece as fór-
mulas para o recálculo das dívi-
das pelos novos encargos, bem 
como as metodologias de cálculo 
da atualização monetária e dos 
juros remuneratórios.

Em 14/1/2016, o Banco do 
Brasil, agente financeiro do con-
trato, enviou ao prefeito Eduardo 
Paes o Ofício nº 2015/0088 con-
tendo demonstrativos do repro-
cessamento da dívida do municí-
pio do Rio de Janeiro, nos termos 
da LC nº 148/2014, que indicavam 
um saldo devedor de R$ 69,21 mi-
lhões na data de 1/11/2015.

Já em 26/1/2016, o Banco do 
Brasil enviou o Ofício nº 2016/0142 
endereçado ao secretário munici-
pal de Fazenda, informando que se 
fez necessária revisão dos cálculos 
da dívida do Município, tendo em 
vista novas orientações da STN, 
como, por exemplo, a aplicação de 
encargos de inadimplemento pela 
não inclusão dos valores relativos 
à venda da folha de pagamento 
dos servidores em 2006 no cálcu-
lo da Receita Líquida Real, que na 
ocasião era utilizada para apurar o 
limite da prestação de pagamento 
da dívida renegociada. Em fun-
ção da substituição dos encargos 
financeiros previstos no contrato 
pela taxa Selic acrescida de juros 
moratórios de 1% a.a., desde a 
venda da folha (outubro de 2006) 
até 1/1/2013, foi apresentado novo 
saldo devedor de R$  748,90 mi-
lhões na data de 1/11/2015.

Diante da discrepância de valo-
res para o saldo devedor apresen-
tados pelo Banco do Brasil em ja-
neiro de 2016, o município do Rio 
de Janeiro peticionou na ação ordi-
nária 0027483-11.2015.402.5101, 
requerendo “o regular prossegui-
mento do feito para que seja ao 
final julgado procedente com a de-
claração de quitação do contrato 
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de refinanciamento, objeto desta 
ação com o valor do depósito ini-
cial realizado, ou, por mera hipó-
tese, caso seja apurado eventual re-
síduo necessário à quitação, que o 
Município seja autorizado a conti-
nuar o pagamento das parcelas de 
refinanciamento, já calculadas na 
forma da LC 148/2014, sem a in-
cidência de qualquer penalidade”.

O Município requereu, ainda, a 
expedição do mandado de levan-
tamento do saldo de depósito ju-
dicial, exceto o depósito inicial de 
R$ 29,08 milhões.

Na decisão, o juiz discorre que, 
embora não haja consenso sobre o 
valor do saldo devedor, o levanta-
mento dos depósitos pelo Município 
não interfere na apuração do real 
montante da dívida e que “quando 
da sentença de mérito, caso seja apu-
rada qualquer diferença a favor da 
União, nada impedirá a sua cobran-
ça do município do Rio de Janeiro, 
com a realização do necessário en-
contro de contas”. Ainda, na mani-
festação, o juiz fundamenta que:

[...] diante da ausência do neces-
sário à efetivação do termo adi-
tivo e considerando que não se 
mostra razoável que o Município 
fique à mercê da União que não 
se resolve sobre o real valor do 
saldo devedor o que dificulta até 
mesmo a prerrogativa do autor 
de impugnar o valor e a metodo-
logia do cálculo, vem a ser plausí-
vel o requerimento do Município 
para o levantamento dos valores 
depositados, com o abatimento 
do valor de R$ 29.077.700,23 so-
bre o valor da dívida.

Assim sendo, o juiz, em 
1/2/2016, deferiu a expedição de 
mandado de levantamento do 
saldo total da conta de depósi-
to judicial a favor do Município, 

parte por parceria público-privada – PPP. Então, há uma percepção 
que não é correta, de que quando você faz uma obra como a do Porto 
Maravilha, por exemplo, todos os recursos colocados ali – R$ 7 bilhões 
– são da prefeitura. Isto não é real. Os recursos desta operação vêm da 
venda do potencial adicional de construção da área. Não é uma operação 
simples, mas que permitiu à prefeitura fazer. A mesma coisa ocorreu 
com o Parque Olímpico. É lógico que existe recurso da prefeitura em 
todas estas intervenções, mas nunca neste patamar em que é colocado. 
Uma outra questão é que, quando buscamos dinheiro, aumenta-se 
a dívida. Tem de ser esclarecido que o aumentar a dívida não é para 
pagar a despesa de custeio, nem para pagar o dia a dia; o aumentar 
a dívida é para prover novos e mais serviços à população. E esta 
filosofia da prefeitura, de prover, é possível porque temos capacidade 
de investimento e temos capacidade de captação de recursos. Eu não 
posso ultrapassar a 11,5% da minha receita corrente líquida pagando 
juros e amortização de dívida – limite estipulado por decisão do Senado 
Federal. Estamos bem abaixo, com 8 ou 9%. Isto quer dizer que a 
prefeitura pode se endividar mais e que, ainda assim, vai continuar com 
capacidade de pegar empréstimos e pagar juros.

REVISTA DO TCMRJ -  Como está a situação do Fundo Municipal de Previdência 
– Funprevi?

A Previdência é um problema. Hoje nós vivemos com regras 
previdenciárias cuja maioria foi definida muito lá atrás, quando se 
tinha um outro ambiente, bem diferente do de hoje. Antigamente, nós 
tínhamos uma expectativa de vida produtiva muito menor e, quando 
transportamos aquela regra lá de trás para hoje, isto faz com que a 
Previdência tenha que manter por mais tempo pessoas produtivas, 
saudáveis. E isto oferece um peso. O empregador contribui durante 
algum tempo, mas para uma aposentadoria que vai durar muito tempo. 
Antigamente, quando as pessoas faleciam, deixavam filhos pensionistas 
que ficavam pouco tempo como pensionista porque atingiam logo a 
idade limite de pensão. Hoje, como estamos produtivos em todos os 
aspectos, a pessoa se aposenta, falece e, às vezes, deixa uma criança 
ainda pequena que vai ser pensionista por muito tempo. São os aspectos 
da modernidade, da contemporaneidade, por exemplo: se separar 
e casar com outra mulher e ter filhos; isto não era tão comum. Toda 
a Previdência precisa ser revista, e o Funprevi não está num pacote 
diferente. Nós fomos um país jovem; hoje, já não somos mais. E, 
permanecendo as regras atuais, a Previdência vai piorar, porque, com 
o passar do tempo, vai diminuir o número de contribuintes e aumentar 
o número de pessoas que vivem de aposentadoria. Então, esta balança 
não tem como ficar equilibrada.

REVISTA DO TCMRJ - Alguma vez foi necessário desviar verba destinada a outra 
área para pagar aposentados?

Houve um plano de capitalização, mas recebeu auxílio do Tesouro. 
Este plano foi uma contribuição suplementar que o empregador, 
no caso a prefeitura, transferiu para o Previ-Rio. Esta contribuição 
suplementar foi estipulada pela Lei no. 5.300 para capitalização do 
Funprevi, justamente para permitir que o mesmo tivesse condições de 
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excluindo-se o valor do depósito 
inicial de R$ 29,08 milhões, acres-
cido da remuneração calculada so-
bre este valor pelo banco depositá-
rio para crédito na conta corrente 
do município do Rio de Janeiro, 
no Banco do Brasil.

O município do Rio de Janeiro 
levantou, em 3/2/2016, a impor-
tância de R$  635,66 milhões, por 
meio de transferência do saldo 
dos valores relativos aos depósitos 
judiciais realizados entre abril de 
2015 e janeiro de 2016.

A União opôs embargos de 
declaração, aos quais foi negado 
provimento, uma vez que o juiz 
entendeu que não havia omissão 
na decisão e que a União pre-
tendia, na verdade, a modifica-
ção do julgado.

Posteriormente, a União jun-
tou demonstrativos do cálculo 
da dívida do Município, em que 
apontam um saldo devedor de 
R$ 716,76 milhões em 1/1/2016.

Em consulta eletrônica reali-
zada em 2/4/2016, o processo 
encontra-se concluso ao magistrado  
para despacho.

Cumpre assinalar que 
o demonstrativo da dívida 
consolidada líquida publicado 
no Relatório de Gestão Fiscal 
do primeiro quadrimestre de 
2016 apresenta uma expressiva 
redução da dívida consolidada 
do Município entre 31/12/2015 
(R$ 17,66 bilhões) e 30/4/2016 
(R$ 11,74 bilhões). Está redução 
é resultante da baixa do saldo 
devedor da dívida renegociada 
com a União em 29/2/2016, num 
montante de R$ 6,21 bilhões.

Segundo informações da Sub-
secretaria do Tesouro Municipal, 
constantes do arquivo enviado 
mensalmente ao TCMRJ, após 

bancar os aposentados e pensionistas – a partir de uma contribuição 
maior da prefeitura que foi pensada em 2010/2011 e que, também, 
precisa ser atualizada. Não foi um aporte específico para bancar um 
déficit financeiro, mas, de qualquer forma, é um gasto do Tesouro. A 
situação previdenciária tem de ser revista constantemente.

REVISTA DO TCMRJ - Existe algum plano de mudança?

Estão sendo feitas mudanças paulatinamente. O pedágio criado, por 
exemplo, fazendo uma média de idade e tempo de serviço. No início 
deste ano também aconteceu uma nova mudança: a aposentadoria 
compulsória, que se dava aos 70 anos, passou para 75 anos. São 
mudanças pontuais, que vão refletir na questão previdenciária. Mas, 
a meu ver, ainda não entramos da maneira adequada num debate do 
problema previdenciário do Brasil.

REVISTA DO TCMRJ - O modelo de arrecadação do Município é consistente?

É bastante consistente. O que temos de problema hoje é a 
conjuntura econômica, que é real. A crise existe e afeta diretamente 
os cofres de todos, consequentemente, do Município e do cidadão. 
Mesmo as contas da prefeitura estando estáveis, não há como não 
impactar. Nossa arrecadação caiu e o que se buscou, então, foram 
alternativas, outras formas de captação, incentivos, quitação de 
dívida ativa para que mantivéssemos o caixa da prefeitura de maneira 
adequada e saudável.

REVISTA DO TCMRJ - Comparando o demonstrativo da dívida consolidada líqui-
da do 3º quadrimestre de 2015 com o publicado no 1º quadrimestre de 2016, 
observa-se que houve uma redução da primeira em relação à receita corrente 
líquida, de 75,86% para 30,82%, decorrente de decisão tomada após uma 
reunião que estabeleceu que o saldo da dívida renegociada com a União ficaria 
zerado a partir de fevereiro de 2016. Este procedimento é legal, considerando 
que o valor ainda está sendo discutido na esfera judicial?

Houve, de fato, a redução da dívida consolidada por uma 
negociação com a União, onde nós havíamos oferecido um valor como 
garantia, registrado na nossa dívida, e que esta garantia perduraria até 
fevereiro de 2016. Em fevereiro, caiu a garantia e, consequentemente, 
caiu a dívida. Existe, sim, a questão de uma dívida que está sendo 
discutida na Justiça, mas que a União havia se comprometido a retirar 
a cobrança. 

REVISTA DO TCMRJ - Considerando a desaceleração da economia e seu pro-
vável impacto na receita corrente líquida, o município do Rio está preocupado 
com o cumprimento do limite máximo estabelecido, de 11,5% do gasto com 
serviço da dívida em relação à receita, uma vez que estes percentuais proje-
tados para os exercícios de 2018 e 2019 são de 10,21% e 10,54%, bem 
próximos, portanto?

Tanto existe a preocupação da prefeitura que a desaceleração da 
economia já foi considerada nesta previsão da receita corrente líquida 
para os anos seguintes. Ao fazer a projeção, a prefeitura considerou 
a queda de receita e, mesmo assim, ficamos 1% abaixo do limite 
estabelecido que, sendo 11,5%, ainda nos dá uma margem confortável.  
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dívida do município do Rio

A auditoria do TCMRJ é voltada para 
a aferição da situação financeira, da 
capacidade de pagamento e do atendimento 
aos limites. Fazemos recálculos, análise 
dos processos de pagamentos de juros e 

amortizações, para ver se as prestações mensais estão 
sendo pagas corretamente, de acordo com o que foi 
pactuado no contrato. A Coordenadoria de Auditoria 
e Desenvolvimento do Tribunal recebe, mensalmente, 
da Subsecretaria do Tesouro Municipal, uma tabela 
contendo cada financiamento específico, com 
várias informações, como o valor financiado, em 
quantos meses, quando começou e quando vai 
terminar, a evolução do saldo devedor de todas as 
dívidas, os novos financiamentos, as liberações 
que aconteceram, quanto foi pago de juros, enfim, 
é um verdadeiro mapa da dívida. A CAD faz 
esse controle, pari passu, ao longo do ano e, normalmente, realiza uma 
auditoria específica, no mês de março, para avaliar o exercício do ano anterior e subsidiar a análise das 
contas do prefeito. Faz, ainda, o que se chama de circularização, um procedimento de auditoria que consiste 
em ir até o credor da dívida, por exemplo, o Banco Mundial, e checar informações sobre o devedor, no 
caso, o município do Rio de Janeiro, para aferir se o que está sendo evidenciado (pelo devedor) demonstra 
efetivamente a realidade. É feita também a avaliação do nível do endividamento de acordo com o limite 
estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 

reunião entre a SMF, PGM e CGM 
realizada em março de 2016, ficou 
definido que, para efeitos contábeis, o 
saldo devedor da dívida renegociada 
com a União seria zerado a partir de 
fevereiro de 2016, enquanto aguarda 
manifestação da Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional – PGFN acerca 
do saldo devedor do município do 
Rio de Janeiro. Tendo em vista a 
discordância de valores entre a União 
e o Município, que acarretou na não 
celebração de termo aditivo conforme 
preceituam a LC nº. 148/2014 e o 

Decreto nº. 8.616/2015, e, ainda, 
a ausência, até o momento, de 
decisão de mérito no processo 
002748311.2015.4.02.5101, enten-
de-se que a baixa do saldo devedor 
da dívida renegociada com a União 
foi indevida, uma vez que não há 
documento contratual ou decisão 
judicial que a ampare. Ressalte-se 
que tal ato fere o princípio contábil 
da prudência, uma vez que o credor 
(União) não entende como quitada 
a dívida, tendo apresentado  
cálculos em juízo.

Comprometimento 
com amortizações, 
juros e demais 
encargos da dívida 
consolidada

A Resolução do Senado Federal 
nº 43/2001, em seu art. 7º, inciso 
II, preceitua que o comprometi-
mento anual com amortizações, 
juros e demais encargos da dívida 
consolidada não poderá exceder a 
11,5% da receita corrente líquida 
para os estados, Distrito Federal e 
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Para tentar equacionar os 
endividamentos dos estados 
e municípios, a União editou a 
Lei Complementar no. 148, em 
2014. Com as novas regras, o 
índice que corrige mensalmente 
as dívidas daqueles entes 
passou a ser o IPCA, ou a taxa 
Selic (o que for menor) mais 
4% ao ano. Antes, a correção 
era feita pelo IGP-DI (Índice 
Geral de Preços) mais 6% 
a 9%. Então, no começo de 
2015, a Prefeitura do Rio fez 
o depósito judicial de R$ 29 
milhões que, de acordo com 
os novos cálculos e após a lei 
de renegociação, correspondia 
à dívida que o Município tinha 
com a União, e ingressou 
com uma ação solicitando a 
quitação do saldo devedor, 
com base nas disposições 
contidas nesta nova lei. Como, 

à época, a lei ainda não tinha 
sido regulamentada, a União 
não reconhece a quitação e 
apresenta, ao Município, um 
saldo devedor de pouco mais de 
R$ 700 milhões. Esta questão 
ainda está sendo discutida, 
tanto em juízo, aguardando 
uma decisão de mérito, 
quanto entre a Secretaria 
Municipal de Fazenda, a 
Procuradoria do Município, a 
Secretaria do Tesouro Nacional 
e a Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional. É um fato 
relevante porque, mesmo que 
não tenhamos conseguido 
quitar totalmente, vai ser uma 
diminuição expressiva do 
endividamento do Município, 
que, com certeza, vai dar fôlego 
financeiro, para começarmos 
a amortizar estes novos 
financiamentos, que começam 
a ser pagos em 2017.

municípios. Para fins de apuração 
do limite de comprometimento 
anual, são incluídos tanto os valo-
res a desembolsar relativos às ope-
rações de crédito já contratadas, 
como os das operações a contratar.

A resolução estipula, ainda, 
que a receita corrente líquida seja 
projetada mediante a aplicação de 
fator de atualização sobre a RCL 
dos últimos 12 meses ao período 
de referência. Este fator de atuali-
zação, conforme determina o art. 
8º da Portaria STN nº. 396/2009, 
corresponde à média geométrica 
das taxas de crescimento do PIB 
nacional nos últimos oito anos, a 
ser divulgado por meio do Manual 
para Instrução de Pleitos – MIP.

Por fim, de acordo com a re-
dação dada pela Resolução SF nº. 
36/2009, que alterou o § 4º do art. 
7º da Resolução SF nº. 43/2001, o 
cálculo do comprometimento anu-
al com amortizações e encargos deve 
ser feito pela média anual da relação 
entre o comprometimento previsto 
e a receita corrente líquida projeta-
da ano a ano, considerando-se, al-
ternativamente, todos os exercícios 

Trocando em Miúdos:
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financeiros em que houver pagamen-
tos previstos da operação pretendida 
ou os exercícios financeiros em que 
houver pagamentos até 31 de dezem-
bro de 2027, o que for mais benéfico.

O quadro, na folha anterior, 
apresenta o limite de comprometi-
mento com a dívida do município 
do Rio de Janeiro até 31 de dezem-
bro de 2027. 

Verifica-se que o município 
do Rio de Janeiro apresentou um 
percentual médio de comprome-
timento com o serviço da dívi-
da para o período 2015/2027 de 
8,55%, inferior, portanto, ao limi-
te máximo de 11,50%. Destaca-se, 
no entanto, o crescimento deste 
percentual de comprometimento 
que, para o período de 2014/2027, 
calculado após o encerramento do 
exercício 2014, era de 6,89%.

É importante comentar, ainda, 
que a projeção para o compro-
metimento da RCL com o serviço 
da dívida, até o exercício de 2027, 
atingirá seu percentual máximo 

em 2019, com 10,54%, próximo ao 
limite estabelecido na Resolução 
do Senado nº 43/2001.

Gasto com Serviço da  
Dívida em relação 
a outras funções de 
governo

Diante da apresentação de nú-
meros vultosos relacionados aos 
pagamentos do Serviço da Dívida 
(amortizações, juros e comissões), 
que no exercício de 2015 atingiu o 
valor de R$ 1,01 bilhão, conforme 
visto anteriormente, está sendo de-
mostrado acima um gráfico com-
parativo do gasto realizado com o 
Serviço da Dívida em relação a al-
gumas funções de governo.

Conclusão
Baseado no relatado acima, ob-

servou-se que, dada a relevância 
dos valores relacionados à dívida 
pública municipal, o Tribunal de 
Contas do Município acompanha 
sua evolução de forma detalhada 

A dívida consolidada líquida 
do Município não pode ser 
superior a 120% da receita 
corrente líquida. Estamos muito 
longe do limite (75%), mas 
o momento de recessão, de 
queda de arrecadação alerta 
para uma situação financeira 
desconfortável para o próximo 
prefeito. O Município assumiu 
compromissos, contraiu vários 
financiamentos novos e só vai 
começar a pagá-los em 2017. De 
todos os relativos à mobilidade, 
somente o da Transcarioca, que 
termina em 2031, começou a 
ser amortizado. A maior parte 
destes endividamentos está com 
carência. É preciso cautela!

Trocando em Miúdos:

sempre com o intuito de manter o 
equilíbrio entre receitas e despesas 
e a transparência nos gastos para, 
desta forma, prevenir eventuais des-
cumprimentos à legislação vigente.  
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O pagamento de juros e 
amortizações da dívi-
da pública consome 
uma enorme fatia do 
orçamento de muni-

cípios, estados e da União, recursos 
estes que têm previsão de auditoria 
garantida pela Constituição de 1988. 
No entanto, a falta de transparên-
cia é uma preocupação que avan-
ça: já foi alvo de CPI, na Câmara 
dos Deputados, entre 2009 e 2010, 
e é questionada por organizações 
sociais, que defendem um maior 
controle, com a participação dos 
cidadãos, sobre o processo de en-
dividamento público. Maria Lúcia 

Fatorelli, auditora aposentada da 
Receita Federal, está à frente do 
movimento Auditoria Cidadã da 
Dívida Pública, criado há 16 anos. 
Ela é enfática ao afirmar que os ju-
ros abusivos pagos sobre as dívidas 
são um dos principais empecilhos 
ao desenvolvimento socioeconô-
mico do País. A seguir, sua entre-
vista à Revista do TCMRJ: 

REVISTA DO TCMRJ - Quais são as ra-
zões para que se faça uma auditoria da 
dívida pública?

A auditoria é a ferramenta que 
permite conhecer e documentar a real 
natureza da chamada dívida pública, 

desde a sua origem. Os resultados da 
auditoria são expressos em relatório 
que serve de instrumento para ações 
concretas em todos os campos: 
popular e social, parlamentar, jurídico, 
entre outros, da esfera política. Assim, 
é muito importante a realização da 
auditoria, não só para conhecer o 
processo de endividamento, mas 
também para fundamentar as ações 
que devem ser tomadas em relação 
à dívida.  de novos créditos para 
pagar dívida anterior deveria ser 
feita sem uma auditoria prévia. A 
auditoria deveria ser uma praxe e os 
resultados deveriam ser amplamente 
divulgados, em respeito ao povo 
que arca com esta conta. Afinal, a 
auditoria da dívida está prevista 
na Constituição Federal de 1988, 
e nunca foi realizada. O princípio 
constitucional da transparência 
também está sendo desrespeitado. 
Sequer sabemos quem são os credores 
da dívida federal e existem diversos 
indícios de ilegalidades, ilegitimidades 
e até fraudes que precisam ser 
devidamente apurados por meio 
de procedimentos de auditoria. A 
auditoria irá mostrar claramente que 
o problema das finanças do país está 
localizado nos gastos financeiros, 
nos juros abusivos pagos sobre uma 
dívida nunca auditada. 

Pelo direito à auditoria 
da dívida pública

“

”

A dívida pública afeta 
diretamente a vida 
de todo cidadão 
brasileiro.  
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REVISTA DO TCMRJ - Como assim? 

A crise financeira que estamos 
enfrentando no Brasil atualmente foi 
provocada pela política monetária 
insana exercida pelo Banco Central, 
que enxuga cerca de R$ 1 trilhão para 
remunerar bancos, gerando uma 
despesa brutal de juros que sangra 
o orçamento federal, e, ao mesmo 
tempo, uma profunda escassez de 
recursos que provoca elevação dos 
juros de mercado, impedindo que o 
setor produtivo se desenvolva e gere 
emprego e renda. A auditoria irá 
provar que recursos existem, em 
abundância, e que os sucessivos 
cortes nas verbas destinadas às 
áreas sociais – especialmente à 
Seguridade Social – se destinam 
a alimentar a ciranda financeira 
gerada pela suicida política 
monetária do Banco Central. Os 
estados e municípios são afetados 
por todas essas medidas adotadas 
em âmbito federal e a situação de 
suas respectivas dívidas públicas é 
igualmente grave, pois, tal como no 
caso da dívida federal, nunca foram 
objeto de uma auditoria. O livro 
“Auditoria Cidadã da Dívida dos 
Estados” compila parte da experiência 
adquirida durante nossa assessoria 
à CPI da Dívida Pública realizada 
na Câmara dos Deputados, ocasião 
em que foram apurados diversos 
indícios de ilegalidade e ilegitimidade 
na renegociação feita pela União, 
que englobou os passivos dos bancos 
estaduais ao montante das dívidas dos 
estados. Um verdadeiro escândalo 
nunca devidamente apurado, pois 
não há a devida transparência acerca 
da natureza desses passivos que 
foram transformados em dívida 
pública. A análise da evolução da 
dívida dos estados revela um abuso 
na cobrança de extorsivos juros, 
além de impressionante desrespeito 
ao Federalismo sob vários aspectos, 
comprovando-se a necessidade de 
revisão dos termos da referida 
renegociação e realização de auditoria 

dessas dívidas. O que está provocando 
rombo nas contas públicas é o 
custo dos mecanismos que geram 
“dívida” sem contrapartida alguma, 
especialmente os juros elevados, 
o anatocismo, a contabilização de 
juros como se fosse amortização, 
além das escandalosas operações 
compromissadas e de swap cambial. 
A auditoria é a ferramenta adequada 
para comprovar e documentar 
todas estas situações, possibilitando 
a mudança de rumos de forma 
consistente. A auditoria da dívida 
irá desmascarar estes esquema de 
subtração de recursos, como fizemos 
no Equador, com impressionantes 
resultados que se refletiram em 
investimentos sociais.

REVISTA DO TCMRJ - A renegociação das 
dívidas dos estados com a União, com a 
suspensão do pagamento da dívida por 
seis meses e o alongamento destas por 
mais 20 anos, como se propõe, são boas 
soluções ? Existem outras propostas?

A Auditoria Cidadã da Dívida 
tem sido crítica a esta proposta que 
simplesmente empurra para a frente 
o problema. As dívidas dos estados 
têm sido alvo de denúncias por parte 
da Auditoria Cidadã da Dívida desde 
a realização da CPI da Dívida Pública 
em 2009/2010, como mencionei 
anteriormente, e, se fossem sub-
metidas a uma auditoria, estariam 
fadadas à anulação. Essa renegociação 
está inserida no PLP no. 257/2016, 
anunciado  como “Plano de Auxílio aos 
Estados e ao Distrito Federal e medidas 
de estímulo ao reequilíbrio fiscal”. Na 
realidade, tal projeto contém ampla 
reforma administrativa que inclui o 
corte de direitos dos trabalhadores 
e aposentados do setor público de 
todas as esferas; afeta os aposentados 
do regime geral ao prever a limitação 
do reajuste do salário mínimo, impõe 
rigoroso ajuste fiscal que inclui 
exigência de privatizações, reforma 
da previdência nos estados, aumento 
da contribuição dos servidores, 
demissão voluntária de servidores, 

entre outras medidas que restringem 
fortemente o tamanho do serviço 
público. Ao mesmo tempo, o referido 
PLP coloca a União como seguradora 
internacional de investimentos 
e, ainda por cima, garante a 
remuneração da sobra de caixa dos 
bancos. Não há coerência. Se não há 
recursos para a garantia dos direitos 
sociais, como garantir a remuneração 
da sobra de caixa dos bancos? 

REVISTA DO TCMRJ - Como, então, 
as dívidas dos estados podem ser 
equacionadas?

A nossa proposta é a realização 
de completa auditoria da dívida 
dos estados, desde a sua origem. A 
maioria das resoluções do Senado 
Federal referentes à autorização 
de endividamento dos estados nas 
décadas de 70 e 80 sequer menciona 
quem era o agente credor ou a 
destinação dos recursos. Estas 
dívidas externas sem transparência 
foram convertidas em dívida 
interna na década de 80 e passaram 
a sofrer todo o impacto da política 
monetária federal que praticava 
juros elevadíssimos. À época do 
refinanciamento das dívidas dos 
estados pela União, no final é 
década de 90, o Tesouro Nacional 
ignorou o baixo valor de mercado 
dos títulos então emitidos pelos 
Estados e federalizou a dívida a 
100% de seu valor de face. Este fato 
representou uma transferência de 
dezenas de bilhões de reais para o 
setor financeiro privado, que detinha 
aqueles títulos estaduais. Além 
disso, os bancos estaduais foram 
privatizados como joias raras na 
mesma época: os estados entregaram 
todo o patrimônio dos bancos, os 
edifícios, a clientela, o dinheiro em 
caixa, os créditos a receber etc., mas 
os passivos daqueles bancos foram 
transformados em dívida pública, 
no esquema denominado PROES, 
e foram refinanciados juntamente 
com a questionável dívida estadual. 
Os poucos bancos que não foram 
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privatizados também tiveram parte 
de seus passivos transferidos para 
o estoque das dívidas estaduais 
refinanciadas. Esses e outros 
escândalos que já conseguimos 
levantar, especialmente fraudes 
denunciadas na emissão de títulos 
para o pagamento de precatórios na 
década de 90, têm sido reiteradamente 
ignorados, e o PLP 257, uma vez 
mais, não enfrenta o problema e 
empurra para o futuro, tornando 
cada vez mais remota a possibilidade 
de rever esta grave situação. 
Sobre os valores dessas dívidas 
refinanciadas de forma ilegítima, os 
estados têm pago, historicamente, 
os juros nominais mais elevados do 
mundo, resultantes da aplicação do 
percentual de 6 a 9%, multiplicado 
por uma atualização monetária 
mensal e cumulativa calculada 
pelo IGP-DI, índice publicado por 
instituição privada que engloba 
variação cambial e expectativas de 
inflação, que muitas vezes sequer se 
concretizam. Em 2010, por exemplo, 
Minas Gerais chegou a pagar quase 
20% ao ano (compreendendo a 
elástica atualização mensal pelo 
IGP-DI de 11,3%, acrescida de juros 
capitalizados de 7,76%)! O resultado 
não poderia ser outro: depois de 
pagar religiosamente as prestações à 
União, o que em geral corresponde 
a mais de duas vezes o total daquela 
dívida refinanciada, os estados ainda 
devem cerca de cinco vezes o que 
foi refinanciado, ou até mais, em 
alguns casos. Resta evidenciado o 
que batizamos como Sistema da 
Dívida: a utilização do mecanismo 
do endividamento público às avessas, 
como um instrumento de contínua 
transferência de recursos públicos 
para o setor financeiro privado, e não 

de financiamento dos orçamentos 
públicos, como muita gente acredita. 
Além de perpetuar essa situação, o 
PLP 257 traz armadilhas que irão 
impactar fortemente também na 
dívida federal.

REVISTA DO TCMRJ - Qual seria o impac-
to na arrecadação da União com as limi-
nares conseguidas no Supremo Tribunal 
Federal (STF) para alterar a metodologia 
de cálculo das dívidas estaduais de juros 
compostos para simples? 

Ao comparar o valor recebido dos 
estados com o total das receitas não 
financeiras auferidas anualmente 
pela União, verifica-se que em 2009, 
2010, 2011 e 2014 os pagamentos 
das dívidas estaduais representaram, 
respectivamente, apenas 1,81%, 
2,08% , 2,01% e 2,27% das receitas 
não financeiras da União. Assim, 
ainda que a manutenção das 
liminares significasse a quitação da 
atual dívida de todos os estados, o 
impacto para a União seria ínfimo. 
Por outro lado, para os estados, 
o impacto da manutenção das 
liminares seria extremamente 
relevante.  Os contratos firmados 
sob a Lei no. 9.496/97 significaram 
onerosidade excessiva aos estados 
e ganho desproporcional à União, 
daí a edição da Lei Complementar 
no. 148/14, prevendo descontos 
sobre o saldo das dívidas com a 
União. Os contratos significaram 
preponderância de uma lógica 
financista sobre a necessária equidade 
e solidariedade na relação entre 
os entes da federação, resultando 

em clara violação do equilíbrio 
econômico-financeiro do pacto 
inicial e inaceitável desrespeito 
ao Federalismo. O STF deveria 
considerar todas essas variáveis, 
que justificariam plenamente a 
manutenção das liminares. 

REVISTA DO TCMRJ - De que modo es-
tão interligadas a dívida pública federal e 
a vida do cidadão?

A relação é direta. A dívida pública 
afeta diretamente a vida de todo 
cidadão brasileiro, pois o pagamento 
dos elevados juros e amortizações tem 
absorvido a parcela mais relevante 
dos recursos nacionais, afetando 
todas as áreas sociais. Pagamos 
uma elevada carga tributária e não 
recebemos o devido retorno em bens 
e serviços públicos. O gráfico do 
orçamento federal executado em cada 
ano elucida o impacto da dívida em 
nossa realidade. Em 2015, o governo 
federal destinou R$ 962 bilhões ao 
pagamento de juros e amortizações 
da dívida, correspondente a 42,43% 
do orçamento executado, enquanto 
a Saúde ficou com apenas 4,14% e a 
Educação, com 3,91%. É por causa 
da dívida que não existem recursos 
suficientes para o atendimento dos 
direitos sociais em nosso rico País. 
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O economista e pesqui-
sador da Fundação 
Getúlio Vargas, José 
Roberto Afonso, culpa 
o aumento das dívidas 

de estados e municípios ao fato de que 
a maior parte dessas dívidas foi con-
tratada  junto à própria União, fruto 
de várias rolagens, e foram corrigidas 
em condições muito piores do que os 
empréstimos concedidos pela mesma 
União para o setor privado, sobretudo 
através dos bancos oficiais. “Ou seja, o 
governo federal cobrou e cobra mais 
juros dos outros governos do que de 
empresas privadas”. Segundo José 
Roberto, desde 2010, aqueles gover-
nos  voltaram a se endividar  forte-
mente, primeiro no exterior, depois 
internamente, mas quase sempre com 
aval ou mesmo com recursos forneci-
dos diretamente pela mesma União. 

– Em suma, o  governo federal 
também teve contribuição e respon-
sabilidade direta na recente onda de 
endividamento estadual e municipal e, 

agora, precisa ajudar ou mesmo liderar 
a busca de soluções - diz o economista, 
acrescentando que a renegociação das 
dívidas dos estados com a União é um 
paliativo emergencial. 

– Na verdade, o pacto entre gover-
nadores e o ministro da Fazenda, e, an-
tes, as liminares concedidas pelo STF 
só oficializaram uma situação imposta 
pela  realidade dos fatos – a maioria 
dos governos estaduais e várias gran-
des prefeituras não conseguem pagar 
o que devem. Além dos efeitos destru-
tivos e inevitáveis da recessão, sobretu-
do na arrecadação, razões estruturais 
causaram a crise dos estados. A solu-
ção passa por reformas  institucionais 
profundas e duras, mas que até agora 
têm sido evitadas, como é o caso da re-
forma da Previdência, a começar pela 
dos servidores públicos, e da tributária 
– sugere o economista.

Para José Roberto, é óbvio que 
haverá perda de entrada de caixa e 
impacto na arrecadação da União em 
decorrência das liminares conseguidas 
no Supremo Tribunal Federal para 
alterar a metodologia de cálculo das 
dívidas estaduais, de juros compostos 
para simples.

– Porém, importa atentar que essa 
não é uma receita primária, ou seja, 
diretamente, não afeta o resultado 
primário da União. O impacto fiscal 
mais relevante é que se os estados dei-
xam de pagar esses juros de suas dívi-
das, em tese, deixam de gerar o equi-
valente em superávit primário para 
quitar tais compromissos e, assim, 
afeta o resultado global do setor pú-
blico. Mas, é bom ressaltar que a ina-
dimplência estadual é menos opção e 

mais consequência inevitável do atual 
contexto econômico e institucional – 
contempla José Roberto. 

Uma ajuda financeira extra-
ordinária, como já foi feito para 
a Olimpíada, talvez seja o que gover-
no federal continuará tendo que dar 
até que o estado do Rio encontre a sa-
ída definitiva para a crise, considera o 
economista. Para ele, a situação exige 
parceria e medidas muito duras, ou 
poderá ser inevitável decretar a inter-
venção federal no estado do Rio. 

– O principal a atentar é que o caso 
do Rio não é exceção, mas só antece-
de e potencializa a mesma crise que já 
enfrentam os demais estados, porque, 
neste caso, os efeitos foram agudizados 
pela crise do petróleo,  inclusive pela 
grande dependência estadual das  re-
ceitas de royalties e de toda a economia 
muito dependente do complexo  de 
petróleo. Mas outros estados seguem o 
mesmo roteiro do Rio, porque também 
vêm perdendo  receita, gastam cada 
vez mais com pessoal, inclusive inati-
vos, também se endividaram e a gran-
de  maioria já atrasa pagamentos de 
salários e débitos – alerta José Roberto. 

Ele destaca ainda o inegável e cres-
cente desequilíbrio financeiro de go-
vernos regionais, como fator que afeta 
diretamente a prestação de serviços 
sociais básicos a cuidado desses gover-
nos, a começar pela segurança pública, 
que é competência básica dos estados, 
assim como educação e saúde, nos 
quais também têm presença marcante.

– Fora os demais serviços públicos 
que acabam prestados de forma inefi-
ciente - conclui o pesquisador da FGV. 

"Governo federal cobra mais juros de  
estados e municípios do que  
de empresas privadas.” José Roberto Afonso
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do governo 
afeta as 
gerações futuras

Paul Krugman e outros 
defensores do aumento 
dos gastos governamen-
tais alegaram, recente-
mente, que comparar a 

dívida do governo à dívida de um 
indivíduo ou de uma empresa é 
errado.   

Ao contrário dos moralistas, que 
não querem aumentar as dívidas a 
serem pagas pelas gerações futuras, 
Krugman e seus aliados alegam 
que a dívida governamental per 
se não representa nenhum fardo 
para as gerações futuras como um 
todo.  Afinal, nossos descendentes 
irão «dever para eles próprios» — 
ao menos se desconsiderarmos a 
dívida externa, é claro.

Sendo assim, quaisquer im-
postos que forem aumentados ou 
criados para pagar o serviço des-
ta dívida (juros e amortizações) 
irão simplesmente fluir para os 
bolsos daqueles cidadãos que 
estiverem de posse dos títulos 
da dívida.   Com isso, Krugman 
argumenta que a “dívida nacio-
nal” não é apenas um passivo, 
mas também um ativo.   Quanto 

maior a dívida, portanto, mais 
rico o país.

Um argumento que já seria 
o bastante para encerrar esta 
discussão é o fato de que, quanto 
maior a dívida, maiores os gastos 
do governo apenas com os juros 
desta dívida.  E maiores ainda serão 
os gastos para amortizar os títulos 
vincendos. Isto faria com que 
uma enorme fatia dos impostos 
arrecadados fosse utilizada 
apenas para pagar encargos da 
dívida.   Tal situação equivaleria 
a uma maciça transferência de 
renda de pagadores de impostos 
para portadores de títulos.  Alguns 
iriam ganhar, outros iriam perder.  

Como sempre disse Murray 
Rothbard, a frase “nós devemos 
a nós mesmos” possui profundas 
implicações: tudo depende de se 
você faz parte do “nós” ou do “nós 
mesmos”.

Mas há outros problemas tam-
bém.  Um deles é que tal ponto de 
vista krugmaniano ignora o fato 
de que déficits do governo retiram 
recursos do setor produtivo, des-
viando-os para ineficientes gastos 

estatais.  Quando o governo incor-
re em déficits e emite títulos para 
financiar estes déficits, tais títulos, 
embora sejam comprados majori-
tariamente por bancos, também 
são comprados por empresas ou 
por indivíduos que, caso contrário, 
poderiam estar aplicando seu capi-
tal em investimentos produtivos.  

Empresas e indivíduos, que 
poderiam direcionar seu dinheiro 
para atividades mais produtivas, 
preferem direcioná-lo para a com-
pra de títulos do governo, desta 
maneira privando a economia de 
um capital que poderia ser inves-
tido em atividades que aumenta-
riam a oferta de bens e serviços em 
toda a economia. 

Ou seja, quando o governo ven-
de títulos, ele faz com que aquele 
dinheiro que de outra maneira es-
taria indo para investimentos pri-
vados seja canalizado para o finan-
ciamento da máquina burocrática.

Desta forma, déficits governa-
mentais retiram recursos de in-
vestimentos privados e os desviam 
para gastos escolhidos de acordo 
com politicagem.

Robert P. Murphy 
Ph.D em economia pela New York University
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Déficits, portanto, fazem com 
que as gerações futuras tenham à 
sua disposição uma menor oferta 
de tratores, escavadeiras, máqui-
nas, ferramentas e outros equipa-
mentos, reduzindo assim sua ca-
pacidade de produzir mais bens.   
Consequentemente, estas futuras 
gerações estarão potencialmente 
mais pobres.

Além deste efeito negativo so-
bre o investimento físico em bens 
de capital, o economista James 
Buchanan demonstrou que há ou-
tra maneira de mostrar como os 
atuais déficits orçamentários de 
um governo podem empobrecer 
as gerações futuras.  Uma vez que 
entendemos que “a nação” é com-
posta por diferentes indivíduos 
que surgem em vários pontos dis-
tintos do espaço e do tempo, que 
vivem durante períodos de tempo 
variáveis e não homogêneos, e 
então morrem, dizer que “nós de-
vemos para nós mesmos” é uma 
completa falácia.

Repetindo, Buchanan aponta 
para um efeito que vai muito além 
do fato de que os déficits governa-
mentais de hoje tendem a reduzir 
o investimento privado.   Mesmo 
se supuséssemos que todo o défi-
cit governamental atual fosse pago 
por meio de uma redução no con-
sumo privado — de modo que es-
taríamos deixando para as futuras 
gerações o mesmo estoque de bens 
de capital —, ainda assim nossos 
descendentes (como um todo) 
estariam em pior situação (relati-
vamente mais pobres, ou menos 
ricos do que poderiam) em decor-
rência desta política de déficits.

Para entender como isto fun-cio-
na, imagine que o governo atual — 
isto é, no ano de 2015 — anuncie 
que irá gastar $100 bilhões dando 
uma festa de arromba.   Tudo o 
mais constante, as pessoas vivas em 

2015 irão adorar este surto maci-
ço de consumo. No entanto, se o 
governo impusesse tributos sobre 
as pessoas em 2015 para pagar por 
esta festa, elas certamente iriam 
se revoltar.   E nenhum governo 
quer isso.   Muito mais confortá-
vel é apenas emitir títulos da dí-
vida, que serão voluntariamente 
comprados por algumas pessoas 
no presente, e jogar o fardo do pa-
gamento dos juros e do principal 
para as gerações futuras.

Mais especificamente, suponha 
que o governo, em vez de elevar 
impostos, emita títulos que irão 
vencer daqui a cem anos, e que 
serão vendidos agora àquelas pes-
soas que oferecerem os melhores 
preços de compra.  

Supondo que os investidores 
confiem no governo e que a taxa de 
juros nominal de longo prazo seja 
acordada em 4,7%, o governo irá 
então emitir uma nota oficial com 
a seguinte declaração: “No ano 
de 2115, o governo irá fazer uma 
contagem de quantos pagadores 
de impostos existem no país.  Ato 
contínuo, o governo irá tributar 
cada um destes x cidadãos com 
um imposto per capita de $10 
trilhões/x.   Esta receita tributária 
de $10 trilhões assim coletada 
será entregue a todas as pessoas 
que porventura estejam de posse 

deste pedaço de papel naquele 
momento".

O valor de $10 trilhões nada 
mais é do que $100 bilhões com 
juros de 4,7% ao ano durante 
cem anos. 

Neste exemplo, a dívida será 
quitada — juros e principal — de 
uma só vez em 2115.   Ou seja, o 
governo em 2015 irá levantar, via 
emissão de dívida, $100 bilhões 
— o valor presente descontado do 
pagamento de $10 trilhões que só 
irá ocorrer daqui a cem anos — e 
com isso pagar por sua festança.

Neste cenário, um leigo estaria 
correto em dizer que a atual geração 
fez a sua farra e jogou toda a conta 
para os infelizes cidadãos de 2115. 
Os pagadores de impostos em 2115 
terão de entregar $10 trilhões para 
alguns de seus concidadãos.   No 
entanto, esta observação ainda não 
encerra por completo a análise.

O motivo é que aquelas pes-
soas que em 2115 estiverem em 
posse dos títulos da dívida, e que 
portanto estarão recebendo os $10 
trilhões, não irão receber este di-
nheiro de graça.  Ao contrário, tais 
pessoas compraram estes títulos 
alguns anos atrás e pagaram por 
eles o valor presente descontado 
de $10 trilhões. Portanto, quando 
fazemos a contabilidade correta-
mente, entendemos que, além de os 

O aumento da dívida do governo brasileiro, em um 
único mês, foi maior do que todo o faturamento 
de um ano inteiro da Ambev, uma das maiores 
empresas do País, segundo dados divulgados no 
blog de Alexandre Cabral, do Estadão.

Isso ocorre porque o governo federal não tem em 
caixa todos os recursos necessários para honrar os seus 
compromissos. Com isso, precisa emitir dívida perante o 
mercado financeiro. Dados divulgados na última semana 
de abril deste ano mostram que o estoque total da dívida do 
governo chegou a R$ 2,886 trilhões. 
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pagadores de impostos em 2115 
serem claramente prejudicados 
(afinal, terão de pagar $10 tri-
lhões em impostos), esta sua per-
da não se traduz em um ganho 
idêntico para os portadores dos 
títulos.   É por isso que esta ge-
ração  como um todo  estará mais 
pobre em decorrência da festança 
que as pessoas de 2015 deram.

Considere um indivíduo que 
está de posse de um dos títulos 
da dívida (cujo valor de face 
é de $1.000) em 2115.   Talvez 
esta pessoa tenha comprado este 
título de outra pessoa no ano 
anterior (em 2114) por $955.   
Ao receber os $1.000, ela estará 
auferindo juros de 4,7%.   Os 
$1.000 que ele receber em 2115 
não irão constituir um ganho 
líquido para esta pessoa, pois 
a maior fatia destes $1.000 — 
isto é, os $955 — será apenas a 
devolução do principal que ele 
pagou no ano anterior.

O real benefício para esta 

pessoa em toda esta operação seria 
ela receber uma taxa de juros mais 
alta do que a que ele receberia 
caso emprestasse seus $955 para 
o setor privado. Portanto, esta 
pessoa poderia considerar que 
toda esta operação de tributar-e-
distribuir em 2115 lhe valeu, por 
exemplo, apenas $5.

É a este benefício líquido de 
$5 (aproximadamente) para o 
portador do título que os $1.000 
em impostos coletados devem 
ser contrastados. Em outras 
palavras, o pagador de impostos 
individual (responsável por um 
décimo-bilionésimo da fatura de 
$10 trilhões) ficará com $1.000 a 
menos, ao passo que o portador 
do título para quem o dinheiro é 
transferido irá ganhar apenas $5. 

Agora, se nos concentrarmos 
em um outro portador de títu-
lo — por exemplo, alguém que 
tenha comprado o título no ano 
de 2085 —, então seu ganho seria 
maior do que $5, pois ele aufe-
riu taxas de juros acima das de 
mercado por um período mais 
longo. Ainda assim, a única ma-
neira de uma perda de $1.000 
para um pagador de impostos 
ser identicamente contrabalan-
çada por um ganho de $1.000 
para um portador de título seria 
se este portador houvesse adqui-
rido o título gratuitamente.  Isto 
poderia acontecer com crianças 
que herdam títulos de seus pais.   
Mas é só. 

Qualquer outra pessoa que 
utilize dinheiro próprio para 
adquirir uma fatia daquele enorme 
título de $10 trilhões não irá 
obter ganhos idênticos às perdas 
dos pagadores de impostos.   Seu 
ganho será muito menor.   Logo, 
o grupo “pessoas vivas em 2115” 
estará coletivamente  mais pobre 
em decorrência deste esquema.

Por outro lado, consideremos 
a geração original, aquele que 
deu a festança. Sim, houve 
investidores em 2015 que 
tiveram de reduzir seus gastos 
em um total de $100 bilhões em 
decorrência de terem comprado 
os títulos emitidos pelo governo.   
Porém, à medida que o tempo 
foi passando, eles poderiam ter 
vendido seus títulos (um ativo 
financeiro) para investidores 
mais jovens, e utilizado os 
fundos assim conseguidos para 
financiar suas aposentadorias. 
Assim, os investidores de 2015, 
se considerarmos sua renda 
vitalícia, de fato não perderam 
nada com este negócio, o qual foi 
totalmente voluntário para eles.

Para resumir: em 2015, várias 
pessoas vivas ganharam e ninguém 
perdeu, ao passo que, em 2115, 
as pessoas vivas sofreram perdas 
que sobrepujaram os ganhos 
totais. E isto é verdade mesmo se 
considerando que, em 2115, “as 
pessoas deviam $10 trilhões para 
elas mesmas”.

Déficits orçamentários nada 
mais são do que um enorme es-
quema de roubo que ocorre ao 
longo do tempo por meio do mer-
cado financeiro e de títulos do 
governo. Déficits orçamentários 
permitem que os cidadãos de hoje 
financiem benesses governamen-
tais jogando a conta para gerações 
futuras, as quais não têm nenhum 
poder de influência nas decisões 
políticas atuais.

(Texto publicado 
originalmente pelo Instituto 

Ludwig von Mises Brasil)

Muito mais 
confortável é apenas 
emitir títulos da 
dívida, que serão 
voluntariamente 
comprados por 
algumas pessoas 
no presente, e 
jogar o fardo do 
pagamento dos juros 
e do principal para as 
gerações futuras.

“

”
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A expressiva massa 
de recursos públi-
cos administrados 
pela União, estados 
e municípios é exe-

cutada por meio de uma infinida-
de de ações, definidas como proje-
tos e atividades, estabelecidas nos 
instrumentos de planejamento e 
orçamento. Segundo as palavras 
do ministro do TCU, Walton A. 
Rodrigues1, é evidente que os tribu-
nais de contas não têm a capacidade 
de se manifestar tempestivamen-
te em relação a todas essas ações 
que demandam recursos públicos. 
Assim, a seletividade, inerente à ati-
vidade de auditoria, é procedimento 

A inteligência a serviço do 
controle externo

As atividades de inteligência que se referem à coleta de dados, pro-
dução e difusão metódica de conhecimentos são fundamentais para 
o processo de tomada de decisões governamentais. Sabendo disso, 
os tribunais de contas se reuniram para criar o InfoContas, uma rede 
nacional de informações estratégicas para o controle externo.

Marcio Batista Marinot
Auditor de Controle Externo do TCEES e
Coordenador Técnico da Rede Nacional de Informações Estratégicas – 
InfoContas.

fundamental para o aprofundamen-
to em questões mais relevantes.

Para que haja a seletividade reque-
rida são precisos estudos de estraté-
gia, de inteligência, para garantir que 
a utilização dos parcos recursos ma-
teriais e humanos do controle sejam 
plenamente utilizados e abranjam a 
fiscalização da maior parte dos recur-
sos públicos, de modo que sejam con-
vertidos em resultados concretos para 
a sociedade.  Não podemos perder de 
vista que esta é a verdadeira razão da 
existência e manutenção dos tribu-
nais de contas.

Espionagem, inteligência, contrain-
teligência, operações de inteligência 
não são temas contemporâneos. Os 

registros históricos nos mostram que 
a atividade de inteligência vem sen-
do utilizada desde os primórdios das 
civilizações e que, diante da comple-
xidade cada vez maior do corpo so-
cial e do Estado, ela se aprimorou e 
ganhou novos contornos.

Gonçalves2 afirma que as pri-
meiras evidências escritas do uso 
da inteligência remontam aos su-
mérios e aos egípcios. As informa-
ções estavam relacionadas tanto a 
assuntos militares quanto a maté-
rias de administração do Estado.

Outro registro bem remoto da 
atividade é a obra do general chi-
nês Sun Tzu3, intitulada “A arte da 
guerra”, escrita no século IV antes 

1.   RODRIGUES, Walton Alencar. A modernização dos Tribunais de Contas. In: TRIBUNAL DE CONTAS – DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO E COMBATE À 
CORRUPÇÃO – XXIV CONGRESSO NACIONAL DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL, 18-20 nov. 2007, Natal. Anais....Belo Horizonte: 
Fórum, 2008. p. 57-67.

2.   GONÇALVES, Joanisval Brito. SED QUIS CUSTODIET IPSO CUSTODES? O controle da atividade de inteligência em regimes democráticos: os casos de Brasil e 
Canadá. 2008. 837p. Tese (Doutorado em Relações Internacionais) – Instituto de Relações Internacionais, Universidade de Brasília, Brasília, 2008. Disponível 
em: <http://bdtd.bce.unb.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=4062> Acesso em: 1 fev. 2009.

3.   SUN TZU. A arte da guerra: os treze capítulos originais. Trad. e adapt. Nikko Bushidô. São Paulo: Jardim dos Livros, 2007.
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de Cristo (544 a 496 a.C). No capí-
tulo específico que trata do uso de 
espiões, o autor retrata:

“O que possibilita ao soberano 
inteligente e seu comandante con-
quistar o inimigo e realizar faça-
nhas fora do comum é a previsão, 
conhecimento que só pode ser ad-
quirido através de homens que es-
tejam a par de toda movimentação 
do inimigo. 

"Por isto, deve-se manter es-
piões por toda parte e informar-
-se de tudo". 

"Existem cinco tipos de espi-
ões que podem ser usados: espiões 
locais, agentes internos, agentes 
duplos, espiões dispensáveis e es-
piões indispensáveis". 

"Quando os cinco tipos de es-
piões estão ativos e ninguém pode 
descobrir o sistema secreto, cha-
ma-se a isto “teia imperceptível”.

Antunes4 afirma que a atividade 
de inteligência separada organizacio-
nalmente surgiu apenas a partir da 
complexificação das guerras no final 

do século XIX, por meio de staffs 
que eram responsáveis pelo planeja-
mento e suporte de informações que 
pudessem auxiliar os comandos nas 
tomadas de decisão e de controle. 

Segundo a mesma autora, a 
partir de meados dos anos 1940, 
firmou-se a crença de que a inteli-
gência seria uma atividade funda-
mental para o processo de tomada 
de decisões governamentais. Neste 
contexto, a organização do sistema 
de inteligência passou a fazer parte 
do planejamento governamental 
como mais um mecanismo capaz 
de atribuir racionalidade ao fun-
cionamento do Estado.

É bom lembrar que, no Brasil, 
o termo “inteligência” passou a ser 
utilizado em substituição a “infor-
mações” a partir de 1990, por oca-
sião da extinção do Serviço Nacional 
de Informações (SNI).

Percebe-se atualmente o reco-
nhecimento por grande parte dos 
autores de que a informação e o 
conhecimento são os elementos 
centrais, cruciais e fundamentais da 

nova ordem mundial.  A informa-
ção constitui vantagem competitiva 
sustentável para nações, organiza-
ções e pessoas, sendo, no contexto 
da sociedade da informação, ques-
tão de sobrevivência, em função do 
maior dinamismo e velocidade com 
que ocorrem as transformações. 

Apesar do senso comum nor-
malmente associar a atividade 
de inteligência à espionagem, o 
processo de inteligência é muito 
mais amplo.

Segundo Almeida Neto5, inte-
ligência corresponde “à atividade 

4.   ANTUNES, Priscila Carlos Brandão. SNI & ABIN: uma leitura da atuação dos serviços secretos brasileiros ao longo do século XX. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2002..
5.   ALMEIDA NETO, Wilson Rocha de. Inteligência e contrainteligência no Ministério Público. Belo Horizonte: Dictum, 20092.  SUN TZU. A arte da guerra: os treze 

capítulos originais. Trad. e adapt. Nikko Bushidô. São Paulo: Jardim dos Livros, 2007.

Apesar do senso comum 
normalmente associar a 
atividade de inteligência à 
espionagem, o processo 
de inteligência é muito 
mais amplo.

“

”
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permanente e especializada de co-
leta de dados, produção e difusão 
metódica de conhecimentos, a fim 
de assessorar o usuário na tomada 
de decisão relevante”.  

Segundo o mesmo autor, a con-
trainteligência, por sua vez, é “a ativi-
dade de detecção, identificação, avalia-
ção, prevenção, obstrução, exploração 
e neutralização das ameaças, internas e 
externas, às informações sensíveis que a 
organização detém ou às suas áreas, ins-
talações, pessoas e interesses, inclusive 
provenientes de inteligência adversa”.

Na mesma direção, o autor retra-
ta que as operações de inteligência não 
constituem propriamente um ramo 
autônomo da atividade de inteligência, 
“mas sim um instrumento auxiliar da 
inteligência em sentido estrito e da con-
trainteligência para a realização da busca 
de dados negados ou indisponíveis e, em 
certas situações, para neutralização de 
ações adversas”. 

Neste contexto, e para não 
correr o risco de violar o princí-
pio constitucional da eficiência, 
os tribunais de contas não po-
dem mais trabalhar com “massas 
de informações” de maneira me-
ramente empírica, acarretando 
grande desperdício de recursos 
humanos, materiais e financei-
ros.  Devem utilizar sistemas de 
inteligência para a gestão de in-
formações qualificadas neces-
sárias ao processo decisório, de 
modo a superar o amadorismo e 
alcançar a racionalidade geren-
cial exigida pelo referido princí-
pio constitucional. 

Muitos tribunais de contas 
estão se estruturando para este 
fim e, principalmente, a par-
tir da criação, em dois de julho 
de 2013, da Rede Nacional de 
Informações Estratégicas para o 

Controle Externo, denominada 
InfoContas, por meio de Acordo 
de Cooperação Técnica firmado 
entre a Associação dos Membros 
dos Tribunais de Contas do Brasil 
- Atricon, Instituto Rui Barbosa - 
IRB e 29 tribunais de contas bra-
sileiros, incluindo o Tribunal de 
Contas da União - TCU. 

A Rede, constituída como 
espaço colegiado e permanente 
no âmbito dos tribunais de con-
tas brasileiros, é formada pelo 
conjunto harmônico e integra-
do de Unidades de Informações 
Estratégicas, instituídas e implan-
tadas em cada tribunal partícipe 
da Rede, com vistas à cooperação 
técnica e ao intercâmbio de da-
dos e conhecimentos, no interes-
se das atividades de Inteligência 
de Controle Externo. 

As Unidades de Informações 
Estratégicas, independentemente 
de sua denominação, são unidades 
organizacionais dos tribunais de 
contas brasileiros às quais compete 
adotar métodos, técnicas, proce-
dimentos e formalidades ineren-
tes à atividade de Inteligência de 
Controle Externo.  Ou seja, têm a 
atribuição de exercer a atividade 
especializada de produzir informa-
ções e conhecimentos que permi-
tam às autoridades competentes, 
nos níveis estratégico, tático e ope-
racional, adotar decisões que resul-
tem em aumento de eficiência das 
ações de controle externo e realizar 
ações que exijam a utilização de mé-
todos e técnicas de investigação de 
ilícitos administrativos.

Os resultados alcançados por 
determinados integrantes da Rede 
proporcionaram à Atricon6 regu-
lamentar diretrizes, sob a forma 
de resolução, com o propósito de 

orientar os tribunais de contas 
quanto à adoção de boas práticas re-
lacionadas à gestão de informações 
estratégicas inerentes à atividade de 
Inteligência de Controle Externo. 

Ademais, ao consolidar o uso 
da atividade de inteligência, com 
a utilização de técnicas e metodo-
logia próprias, tem propiciado aos 
tribunais se aproximarem das uni-
dades de inteligência de outros ór-
gãos públicos, a exemplo da Receita 
Federal, do Ministério Público, das 
Polícias Federal, Civil e Militar, e 
da Controladoria-Geral da União, 
o que tem viabilizado a troca de in-
formações, bem como a realização 
de ações e operações conjuntas, vi-
sando ao combate à corrupção e ao 
desvio de recursos públicos.

Partindo da premissa de que o 
“crime está organizado”, cabe às 
instituições públicas unirem-se e 
organizarem-se para que os esfor-
ços conjuntos possam dirimir as de-
ficiências inerentes de cada um.   

É fato que nenhuma organiza-
ção isolada tem a competência e os 
recursos necessários para debelar as 
atrocidades que assolam nossa socie-
dade e, em particular, os mais neces-
sitados dos serviços do Estado, como 
saúde, educação e segurança. Cada 
real usurpado dessa fatia da socieda-
de, por meio da corrupção, retira a 
possibilidade real de uma vida mais 
digna, ou ainda, a própria vida.

As atividades de Inteligência de 
Controle Externo, capitaneadas pela 
Rede InfoContas, e a cooperação 
interinstitucional são instrumentos 
poderosos que certamente contri-
buirão para mudar esta realidade 
perversa e para que os tribunais al-
cancem a almejada eficiência pre-
conizada na nossa Carta Magna.

5.  Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil.
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O Supremo Tribunal 
Federal encerrou, 
na sessão plenária 
do dia 10 de agos-
to, o julgamento 

dos Recursos Extraordinários n. 
848826 e 729744, que questio-
navam qual o órgão competen-
te – se Câmara de Vereadores ou 
Tribunais de Contas – para julgar 
as contas de prefeitos, e discutiam 
se a desaprovação das contas pelos 
órgãos de controle externo gera, 
por si só, a inelegibilidade do mau 
administrador, como previsto pela 
Lei da Ficha Limpa. Por maioria 

de votos, o STF decidiu que a com-
petência para julgar as contas de 
governo e as contas de gestão é 
exclusiva das Casas Legislativas, 
cabendo ao Tribunal de Contas 
auxiliar o Poder Legislativo, emi-
tindo parecer tão somente prévio e 
opinativo. A condenação dos pre-
feitos pelos TCs precisará, a partir 
dessa decisão, ser sancionada por, 
no mínimo, dois terços dos legis-
ladores. Com isto, o país corre o 
risco de ver eleitos novamente, já 
nas próximas eleições, inúmeros 
prefeitos cujas contas foram julga-
das irregulares.

Seguiram esse entendimen-
to os ministros Edson Fachin, 
Gilmar Mendes, Carmen 
Lúcia, Marco Aurélio, Celso de 
Mello e o presidente, Ricardo 
Lewandowski. Um dos votos 
divergentes, o ministro Luís 
Roberto Barroso criticou a de-
cisão por entender que prefei-
tos acusados de desviar recur-
sos podem ter, afinal, as contas 
aprovadas, bastando para isso 
o apoio político da maioria dos 
integrantes do Legislativo local.

 — Não me parece razoável 
a tese de que alguém possa dizer 

Fim da Lei da Ficha 
Limpa?
STF decide que apenas as Casas Legislativas 

têm poder para tornar inelegíveis prefeitos que 

tiveram suas contas reprovadas pelos  

tribunais de contas
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“O 11 de agos-
to, data de 
criação dos 
cursos jurídi-
cos no Brasil, 

deveria ser um dia para cele-
brarmos a Justiça. No entanto, a 
decisão do STF (RE 848826), na 
tarde de ontem, que retira dos 
tribunais de contas a competên-
cia para julgar as contas de pre-
feito que age como ordenador de 
despesas, sela a vitória da injus-
tiça e da impunidade. A decisão 
representa um imenso retrocesso 
no controle das contas governa-
mentais e vai na contramão dos 
esforços populares e supraparti-
dários de combate à corrupção e 
de moralidade na gestão dos re-
cursos públicos.

Além de esvaziar, em grande 
medida, as competências cons-
titucionais dos tribunais de con-
tas, no que se refere a aplicação 
de sanções e determinação de 

ressarcimento aos prefeitos que 
causaram prejuízos ao erário, a 
decisão do STF fere de morte a 
Lei da Ficha Limpa, conside-
rando que a rejeição de contas 
pelos tribunais, e não pelas câ-
maras, constitui o motivo mais 
relevante para a declaração de 
inelegibilidades pela Justiça 
Eleitoral (84%).

Trata-se de uma das maio-
res derrotas da República brasi-
leira após a redemocratização. 
Concede-se, na prática, um habe-
as corpus preventivo aos prefeitos 
que cometem irregularidades, 
desvios e corrupção. Os votos 
proferidos pelos cinco ministros 
em favor da efetividade da Lei da 
Ficha Limpa e da competência 
dos tribunais de contas nos esti-
mula a mobilizar toda a socieda-
de, as demais entidades de con-
trole e os meio de comunicação 
para corrigirmos esse retrocesso. 
Não nos resignaremos.”
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O Imediatamente após a decisão do Supremo, o 
presidente da Atricon e do TCE de Pernambuco, 
conselheiro Valdecir Paschoal, emitiu nota pública 
apontando que a decisão“fere de morte a Lei da 
Ficha Limpa”. Veja o texto a seguir: 

que, comprovadamente, o prefeito 
desviou dinheiro, mas a câmara 
municipal, como lhe deu maioria, 
achou que está bem assim  – disse 
Barroso.

De acordo com as associações 
representativas das categorias de 
membros dos tribunais de contas 
(Atricon, Abracom e Audicon), dos 
membros do Ministério Público de 
Contas (Ampcon), dos auditores 
de controle externo (ANTC) e de 
servidores dos tribunais de contas 
do Brasil (Fenastc), a interpretação 
do STF  torna a Lei da Ficha Limpa 
praticamente sem efeito, na medida 
em que, comprovadamente, a 
rejeição de contas pelos TCs 
vem sendo a principal causa de 
impugnação de candidaturas por 
parte do Ministério Público Eleitoral 
(cerca de 84% dos casos). Além disso, 
retira a possibilidade de o Tribunal 
de Contas atuar tempestivamente 
para corrigir desvios e assegurar o 
imediato ressarcimento do dano ao 
erário, já que as prestações de contas 
anuais não são julgadas pelo Poder 
Legislativo em prazo inferior a seis 
meses, contado do encerramento do 
exercício em que o desvio ocorrer.

a rejeição de contas 

pelos TCs vem sendo 

a principal causa 

de impugnação de 

candidaturas por parte 

do Ministério Público 

Eleitoral (cerca de 

84% dos casos).

“

”
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O que a sociedade pensa dos 
tribunais de  
contas?

Muda-se o ser, muda-se a confiança.
Todo o mundo é composto de mudança,

Tomando sempre novas qualidades.
 Luís de Camões

Vox populis, vox Dei!

Essa máxima, embora 
desvirtuada algumas 
vezes no curso da his-
tória, ainda represen-
ta, no popular, con-

senso útil e respeitável. Assim, 
as pesquisas de opinião sobre 
instituições, quando fundadas 
em critérios científicos e isentos, 
constituem fonte rica para avalia-
ções e ações de aprimoramento 
da imagem (parecer) e da própria 
essência das organizações (ser). 
Na área pública, essa estratégia 
tem sido usada com frequência 
com essa finalidade, especial-
mente nos tempos de métricas 
e indicadores de desempenho, 
banhados pela modernidade dos  
benchmarkings.

Por conta disso, a Associação 
dos Membros dos Tribunais de 
Contas do Brasil (Atricon) inte-
ragiu com a CNI e com o Ibope 
no sentido de desenvolver pes-
quisa nacional específica sobre o 
conhecimento e a imagem destes 
órgãos junto à sociedade.

Na pesquisa, aplicada no perí-
odo de 24 a 27 de junho, foram 

ouvidos 2002 cidadãos. Os resul-
tados revelam a aprovação geral 
dessas instituições, mas indicam 
pontos em que a sociedade recla-
ma ajustes.

De início, merece destaque 
que apenas 17% da população 
sabem o que fazem os tribunais 
de contas. Embora não tão ex-
pressivo, esse número não destoa 
do conhecimento do cidadão em 
relação a outros órgãos e pode-
res de mesma natureza, que, por 
atuarem na retaguarda das polí-
ticas públicas, tornam-se menos 
conhecidos. Os dados da pes-
quisa também revelam que esse 

conhecimento no extrato dos 
respondentes com grau de instru-
ção superior alcança 43%, o que é 
animador, em vista do caráter de 
formador de opinião desse grupo.

Se tomarmos a opinião dos que 
conhecem os tribunais de contas, 
os resultados também ressaltam a 
enfática aprovação sobre a impor-
tância desses órgãos no combate à 
corrupção, em que 90% demons-
traram concordância. Neste caso, 
os que concordam totalmente 
com tal percepção chegam a 72% 
(18% concordam em parte), o que 
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Valdecir Paschoal Presidente da Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil – Atricon  (atricon@atricon.org.br)
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confere maior significância ainda 
a esse reconhecimento. Tal sen-
timento certamente é fruto das 
atribuições constitucionais de 
julgar as contas dos gestores, da 
fiscalização cada vez mais pre-
ventiva (cautelar) em licitações 
e contratos, do desenvolvimento 
de portais de transparência que 
estimulam o controle social, e da 
atuação integrada e em rede com 
o controle interno, os ministérios 
públicos e a polícia federal. O fato 
de que essas ações costumam re-
sultar em responsabilizações no 
campo administrativo, eleitoral, 
político, penal e da improbida-
de reforça o sentimento da po-
pulação acerca da relevância da 
atuação dos tribunais de contas 
no tema. É curioso observar que 
mesmo na amostra integral, que 
inclui os que desconhecem suas 
atribuições, tal percentual ainda 
atinge 79%, o que confirma que 
essa expectativa faz parte do ima-
ginário da sociedade sobre a fun-
ção dos tribunais de contas.

Quanto ao controle técnico 
exercido por essas instituições, 

seja no combate à ineficiência e 
ao mau uso dos recursos ou no 
aprimoramento da gestão, as opi-
niões são francamente favoráveis, 
com índices respectivos de 89%, 
80% e 82%. Ressalte-se que estes 
resultados são tanto mais signi-
ficativos quando se leva em con-
ta que esses números se referem 
àqueles que demonstraram co-
nhecer esses entes de controle.

A pesquisa também revela que 
os tribunais de contas são tidos 
como órgãos mais técnicos do 
que políticos, na opinião de 62% 
dos respondentes desse mesmo 
extrato. No entanto, o modelo 
de indicação de seus membros 
é visto como um obstáculo ao 
bom funcionamento dessas ins-
tituições, para 75% dos entrevis-
tados. Essa percepção reflete, de 
certo modo, a crise do Estado e 
da representatividade política 
que afeta, de forma geral, o ju-
ízo de valor da sociedade sobre 
as instituições públicas. Por mais 
avançados que já sejam os crité-
rios constitucionais para a com-
posição dos tribunais de contas 
(e, de fato, eles já o são), e, por 
mais esforços que estejam sendo 
feitos com vistas ao seu efetivo 
cumprimento, a discussão sobre 
a possibilidade de aprimoramen-
tos neste tema se impõe.

No que respeita aos indicado-
res gerais do desempenho dos ór-
gãos, a avaliação é bem repartida. 
Com efeito, apesar de uma parce-
la importante (33%) aprovar o de-
sempenho dos tribunais de con-
tas, as opiniões divergentes têm 
a mesma magnitude numérica: 
32% veem a atuação como regular 
e 30% mostram-se insatisfeitos. 
Considerando o atual contexto de 
crise ética e da forte cobrança do 

cidadão, e levando em conta que 
os tribunais de contas não dis-
põem de mecanismos de investi-
gação e de punição de natureza 
policial ou judicial, como quebrar 
sigilos e determinar prisões de 
gestores públicos, por exemplo, o 
fato de 65% avaliarem o desem-
penho dessas instituições como 
‘ótimo, bom ou regular’, repre-
senta, decerto, um bom resulta-
do. Não obstante, a Atricon vem 
desenvolvendo ações voltadas ao 
aprimoramento do sistema, em 
busca de um desempenho ainda 
mais efetivo, com a implemen-
tação do Programa Qualidade e 
Agilidade dessas instituições, que 
já alcança 33 dos 34 tribunais de 
contas do Brasil.

Finalmente, os dados mos-
tram que, no cômputo geral, as 
instituições têm um bom índice 
de aprovação, com a manifesta-
ção favorável à sua manutenção 
por 94% dos respondentes que as 
conhecem.

As mudanças, que tive-
ram grande inflexão a partir da 
Constituição “Cidadã” de 1988, 
e mais adiante com a LRF e com 
a Lei da Ficha Limpa, certamen-
te continuarão. A Atricon segui-
rá nesta senda, considerando o 
olhar do cidadão como farol para 
orientar o caminho a seguir no 
aprimoramento sistêmico e sus-
tentável do desempenho dos tri-
bunais de contas. Tudo isso com 
vistas a assegurar a máxima efe-
tividade ao ordenamento jurídico 
que os disciplina, mas, ao mesmo 
tempo, vigilante, para lutar con-
tra tentativas de enfraquecimen-
to, e atuante nos debates sobre 
reformas estruturais que possam 
fortalecer ainda mais o controle 
externo brasileiro.

Por mais esforços 
que estejam sendo 
feitos com vistas 
ao seu efetivo 
cumprimento, a 
discussão sobre 
a possibilidade de 
aprimoramentos 
neste tema se impõe.

“

”
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Ibope revela que brasileiros 
consideram tribunais de contas 
essenciais para o combate à 
corrupção

O trabalho dos tribu-
nais de contas é visto 
pela sociedade como 
decisivo no com-
bate à corrupção e 

à ineficiência dos gastos públicos, 
na opinião de cerca de 90% dos en-
trevistados que conhecem a insti-
tuição. Estas é uma das conclusões 
da pesquisa Ibope, realizada a pe-
dido da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) e da Associação dos 
Membros dos Tribunais de Contas 
do Brasil (Atricon), que mediu o co-
nhecimento e a avaliação da popu-
lação brasileira sobre os tribunais de 
contas. Foram entrevistadas 2.002 
pessoas entre os dias 24 e 27 de ju-
nho de 2016. A margem de erro é de 
2% para mais ou para menos.

CONHECIMENTO - Conforme 
os dados da pesquisa, ainda é 
relativamente pequeno o número 
de pessoas que efetivamente 
conhecem o que são e o que fazem 
os tribunais de contas (apenas 
17%). “Embora o percentual dos 
que conhecem e sabem definir 
as atribuições dos tribunais de 
contas não seja tão expressivo, 
ele não destoa do conhecimento 
do cidadão em relação a outros 
órgãos e poderes de mesma 
natureza. Essa percepção cresce 
com o nível de escolaridade dos 
entrevistados, mas fica evidente 

que é preciso melhorar os 
processos de comunicação, com 
vistas a sermos mais conhecidos 
pela sociedade como um todo”, 
afirma o presidente da Atricon, 
Valdecir Pascoal.

Você sabe o que é o tribunal de 
contas ?

RECORTE - Os números divul-
gados a seguir se referem à opinião 
da parcela da população que mostrou 
conhecer, de fato, a instituição. 
“Entendemos que esse público é 
quem tem as melhores condições 
para avaliar os tribunais de contas”, 
explica Valdecir Pascoal.

O resultado completo da 
pesquisa está disponível para 
download.

CORRUPÇÃO - A sociedade crê 
na importância dos tribunais de 
contas no combate à corrupção. 
É isto o que pensam 90% desses 
entrevistados, que concordam 
total (72%) ou parcialmente (18%) 
com esta afirmativa.

A atuação dos tribunais de 
contas sobre as contas públicas é 

importante no combate à corrupção:

INEFICIÊNCIA - Além disso, 
89% deles concordam que esses 
órgãos também desempenham 
papel importante no combate à 
ineficiência dos gastos públicos.

A atuação dos tribunais de 
contas sobre as contas públicas 

é importante no combate à 
ineficiência dos gastos públicos:

GESTÃO - Ao todo, 82% desse 
extrato concordam que os tribunais 
de contas ajudam a melhorar a 
gestão pública.
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Os tribunais de contas contribuem 
para melhorar a gestão pública:

RECURSOS PÚBLICOS - Con-
forme a opinião de 80% desses 
entrevistados, a atuação dos 
tribunais de contas preserva os 
recursos públicos.

Atuação dos tribunais de  
contas reduz o mau uso do 

dinheiro público:

COMPOSIÇÃO - Os tribunais de 
contas são tidos como órgãos mais 
técnicos que políticos, para 62% 
deste extrato. No entanto, o mode-
lo de indicação de seus membros é 
visto como um obstáculo ao bom 
funcionamento dessas institui-
ções, para 75% dos entrevistados. 
“Essa percepção reflete, de certo 
modo, crise do Estado, da política 
e da representatividade que afeta, 
de forma geral, o juízo de valor 
da sociedade sobre as instituições 
públicas. O modelo atual, com a 
indicação de 1/3 do colegiado por 
origem técnica (membros substitu-
tos e procuradores) representa um 
indiscutível avanço. Não obstan-
te, é nosso dever discutir propos-
tas de possíveis aprimoramentos 
nos critérios de composição dos 

tribunais de contas. Cabe discutir 
novos aprimoramentos, a exemplo 
daqueles que propõem uma maior 
proporção de membros oriundos 
das carreiras técnicas”, pondera o 
presidente da Atricon.

Os tribunais de contas são órgãos 
mais técnicos que políticos:

A nomeação política de ministros 
e conselheiros dos tribunais de 

contas atrapalha o funcionamento 
dos órgãos:

APROVAÇÃO - Entre os entre-
vistados que mostraram conhe-
cer os tribunais de contas, chega 
a 94% o índice dos que concor-
dam que esses órgãos devem ser 
mantidos.

É importante que os tribunais de 
contas continuem existindo:

DESEMPENHO - Apesar de uma 
parcela importante (33%) avaliar 
positivamente o desempenho 
dos tribunais de contas, as 
opiniões divergentes têm a mesma 
expressão numérica: 32% veem 
a atuação como regular e 30% 
mostram-se insatisfeitos.

“De um lado, esses indicadores 
nos estimulam a persistir na 
luta pelo nosso aprimoramento 
institucional. Essa opção a Atricon 
já fez quando desenvolveu o 
Programa Qualidade e Agilidade 
dos Tribunais de Contas (QATC), 
sem falsa modéstia, o melhor 
e mais avançado programa de 
aprimoramento institucional no 
serviço público brasileiro. De 
outro lado, considerando o atual 
contexto de crise ética e da forte 
cobrança do cidadão, e levando em 
conta que os TCs não dispõem de 
mecanismos de investigação e de 
punição de natureza policial ou 
judicial, como determinar prisões 
de gestores públicos, o fato de 65% 
avaliarem os TCs como ‘ótimo, 
bom ou regular’, tem tudo para ser 
comemorado”, conclui Pascoal.

Pelo que você sabe ou ouviu falar, a 

atuação dos tribunais de contas de 

uma forma geral está sendo:



33

TR
IB

UN
AI

S 
EM

 A
ÇÃ

O

Revista TCMRJ • Agosto de 2016 • Nº 65

Sebastião Helvecio Ramos de Castro 
Conselheiro vice-presidente do TCEMG e 

presidente do Instituto Rui Barbosa (IRB).

Os 34 tribunais de  
contas brasileiros, 
por decisão 
plenária no XXVII 
Congresso dos 

Tribunais de Contas do Brasil, 
homologaram, com apoio da 
Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil 
(Atricon) e do Instituto Rui Barbosa 
(IRB), a Declaração de Vitória1, 
que contempla as diretrizes e os 
compromissos das instituições.

A primeira diretriz aponta-
da — “desenvolver mecanismos 
e implementar ações para o for-
talecimento institucional dos tri-
bunais de contas, em obediência 
ao princípio federativo, enquan-
to instrumentos indispensáveis 
à cidadania” — é essencial para 
que o controle externo brasileiro 
seja sistêmico, instrumentalizado, 
qualificado, contemporâneo, efi-
ciente, útil à sociedade e guardião 
inarredável da moralidade na ad-
ministração pública, combatendo 
diuturnamente a corrupção que 
ameaça o erário.

No bojo das outras 25 diretrizes, 
são listadas ações, boas práticas e 

caminhos para a melhoria da gestão 
pública, incluindo-se, aí, os próprios 
tribunais de contas e a consolidação 
do sistema como instrumento da 
cidadania, visando diminuir as 
desigualdades em todas as suas 
manifestações, sejam institucionais, 
regionais ou pessoais.

Os tribunais de contas no Brasil 
foram criados pelo Decreto n. 
966-A, de 7 de novembro de 1890, 
competindo-lhes exame, revisão e 
julgamento dos atos concernentes 
à receita e despesa da República. É 
importante realçar que este docu-
mento inicial já desvincula o tribu-
nal de contas de qualquer poder de 

O ideário 
schumpeteriano e os 
tribunais de contas no 
Brasil

1.   Documento referência do Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, 27, Vitória, ES, de 3 a 6 de dezembro de 2013.
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Estado, conforme leciona o então 
ministro da Fazenda Rui Barbosa 
em sua motivação, ao descrever a 
Corte de Contas como: “corpo de 
magistratura intermediária entre a 
Administração e a Legislatura [...] 
cercado de garantias contra quais-
quer ameaças, [que] possa exercer 
as suas funções no organismo cons-
titucional [...]”. O cenário político à 
época dessa definição é o início da 
era republicana, quando certamente 
ainda não se imaginava a complexi-
dade da administração pública con-
temporânea.

As cartas constitucionais bra-
sileiras que se seguiram represen-
tam um “ciclo de sístoles e diás-
toles”2, ora com aprimoramentos, 
ora com relaxamentos da função 
do controle externo. É evidente 
que este ensaio não tem o escopo 
de apontar tais avanços e retroces-
sos, mas de salientar, entre outros 
intentos, a inovação da emissão do 
parecer prévio por parte do tribu-
nal de contas no exame das contas 
anuais do presidente da República 
(Constituição de 1934) e a extinção 
de vários tribunais de contas esta-
duais durante a ditadura varguista. 
A Constituição de 1946 destacou 
os tribunais de contas e projetou 
novas complexidades para a sua 
competência, mas a ditadura ins-
taurada em 1964 minimizou a ação 
das cortes de contas mediante vá-
rios decretos e atos institucionais.

A Constituição Federal de 1988, 
a Constituição Cidadã, resgata por 
inteiro a importância dos tribunais 

de contas, especialmente ao ins-
culpir nos incisos do seu art. 71 as 
competências que balizam a atuação 
desses tribunais no fortalecimento 
da democracia, da república e da fe-
deração. Nessa esteira, é importante 
realçar que o reconhecimento explí-
cito de que a eficiência é um princí-
pio constitucional da administração 
pública ocorreu somente em 1998, 
com a Emenda Constitucional n. 
193, embora o princípio da eficiên-
cia já fosse tema recorrente entre 
administrativistas e ideólogos de 
políticas públicas.

O princípio da eficiência é autô-
nomo, dotado de normatividade su-
ficiente para vincular as atividades 
da administração pública direta e 
indireta, de qualquer dos poderes da 
União, estados e municípios; e mais, 
na dicção de Batista Junior (2004, p. 
130), “um verdadeiro dever de oti-
mização das relações meio-fim e da 
orientação para o bem comum”.

Aqui é importante demonstrar 
que o princípio da eficiência não 
pode ter uma interpretação simplis-
ta, que o reduza à mera ideia de eco-
nomicidade. Ao contrário, o que se 
deseja do gestor público é qualida-
de do gasto público, compromisso 
com resultados e consequentemen-
te com a efetividade e a eficácia. Eis 
o elo fundamental: é preciso que 
os gestores e os tribunais de con-
tas trabalhem conjuntamente na 
missão de zelar pela boa aplicação 
dos recursos públicos. Para isto, as 
cortes de contas devem lançar mão 

de atividades de inteligência para 
otimizar resultados. A inteligência é 
toda informação coletada, organiza-
da ou analisada para atender às de-
mandas de um tomador de decisões 
(CEPIK, 2003, p. 27).

É indiscutível a substituição do 
velho pelo novo. É preciso implan-
tar um novo ideário nos tribunais 
de contas. Schumpeter, em seu li-
vro Die Theorie der Wirtschaftlichen 
Entwicklung4, de 1911, destaca a ação 
fundamental do empreendedor, 
“aquele que é capaz de aproveitar as 
chances das mudanças tecnológicas 
e introduzir processos inovadores”. 
Mais tarde, já nos Estados Unidos, 
em sua obra Capitalismo, Socialismo 
e Democracia5, Schumpeter elabora 
o conceito que o consagra mundial-
mente: “destruição criativa”, em que 
as inovações dos empresários são a 
força motriz do crescimento econô-
mico sustentado a longo prazo. Em 
síntese: “há a substituição do velho 
pelo novo.” Em uma instituição, 
um novo setor atrai recursos orça-
mentários em desfavor de outro já 
estabelecido. No mundo mercantil, 
novas empresas absorvem negócios 
daqueles já estabelecidos e, de modo 
irreversível, novas tecnologias tor-
nam descartáveis competências e 
equipamentos existentes que pou-
cos dias atrás eram insuperáveis. 
Há apenas alguns anos, um bilhete 
aéreo era um talão cheio de folhas, 
cópias em papel carbono, guarda-
do como a joia da viagem, pois, em 
caso de extravio, não era possível 
embarcar. Hoje é completamente 

2.   Para o detalhamento dos períodos de sístoles e diástoles na história constitucional brasileira, ver CASTRO, 2007.

3.   Modifica o regime e dispõe sobre princípios e normas da Administração Pública, servidores e agentes políticos, controle de despesas e finanças públicas e   
custeio de atividades a cargo do Distrito Federal, e dá outras providências..

4.   SCHUMPETER, J. A. Teoria do desenvolvimento econômico: uma investigação sobre lucros, capital, crédito, juro e o ciclo econômico. Tradução de Maria Sílvia   
Possas. São Paulo: Nova Cultural, 1997.

5.   É a mais importante obra do autor. Critica o conceito de vontade popular e constata o poderio da elite dominante sobre a maioria desorganizada. Publicada em   
março de 1942.



35

TR
IB

UN
AI

S 
EM

 A
ÇÃ

O

Revista TCMRJ • Agosto de 2016 • Nº 65

diferente: o acesso é por meio ele-
trônico; a telefonia, a emissão de 
cheques, o ensino a distância, as re-
des sociais, as imagens para aperfei-
çoar o diagnóstico médico. Enfim, 
são tantas as novíssimas tecnologias 
que ocuparam o lugar de outras 
consagradas no nosso cotidiano.

Parafraseando Schumpeter, a 
instituição saudável rompe o equi-
líbrio por meio da inovação. Uma 
visão sistematizada pode reconhe-
cer cinco ondas schumpeterianas: 
1ª onda (1785-1845): energia hi-
dráulica, têxteis, ferro; 2ª onda 
(1845-1900): vapor, estrada de 
ferro, aço; 3ª onda (1900-1950): 
eletricidade, química, motor de 
combustão interna; 4ª onda (1950-
1990): petroquímica, eletrônica, 
aeronáutica; 5ª onda (1990-dias 
atuais): redes digitais, software e 
novas mídias.

No entanto, há resistências à 
implementação de novas tecnologias 
e transformações institucionais. 
Uma digressão histórica nos leva ao 
ludismo ou movimento ludita, em 
que a figura de Ned Ludd simboliza 
a destruição de máquinas que 
poderiam concorrer com postos de 
trabalho na Inglaterra. John Kay, 
inventor da “lançadeira voadora”, 
uma das primeiras inovações na 
mecanização da tecelagem, teve a 
casa incendiada por ludistas em 1753. 
Onze anos após, James Hargreaves, 
o inventor da máquina de fiar 
hidráulica, teve o mesmo tratamento. 
Hodiernamente adotamos o ludismo 
como sinônimo de resistência à 
mudança tecnológica.

Acemoglu e Robinson (2012), 
em sua obra decorrente da 
conferência realizada no Institute 
for Quantitative Social Science, 
em fevereiro de 2010, em Harvard, 

Por que as nações fracassam (Why 
the Nations Fail), defendem o 
conceito de instituições extrativistas 
e instituições inclusivas. Estas 
— que asseguram os direitos de 
propriedade, criam condições 
igualitárias para todos e incentivam 
os investimentos em novas 
tecnologias e competências — têm 
maiores chances de conduzir ao 
crescimento econômico do que as 
extrativistas, que são estruturadas 
de modo que poucos possam extrair 
recursos de muitos. A capacidade 
que têm aqueles que dominam 
as instituições extrativistas de 
beneficiar-se imensamente, em 
detrimento do resto da sociedade, 
implica que o poder político, sob 
instituições extrativistas, é um bem 
cobiçado, o que leva inúmeros 
grupos e indivíduos a disputá-
lo. Concluem, ainda, os autores, 
“o pluralismo, pedra angular das 
instituições políticas inclusivas, 
requer que o poder político tenha 
ampla distribuição pela sociedade”.

Nessa esteira, os tribunais de 
contas do Brasil, ao optarem pela 
parceria com outras instituições 
de controle e principalmente pela 
aproximação com jurisdicionados 
e entidades da sociedade civil, 
contribuem efetivamente no 
empoderamento do cidadão, pilar 
essencial para que o controle 
social seja mais efetivo.

Outro autor, da costa oeste dos 
Estados Unidos, Angus Deaton 
(2013), da Universidade de 
Princeton, em seu recente livro The 
great escape: health, wealth and the 
origins of inequality, ao analisar os 
programas de ajuda externa a países 
em desenvolvimento, conclui pela 
ineficácia da maioria dos programas 
implementados e faz uma crítica ao 

chamado “modelo hidráulico”, que 
embasa o fundamento de que a 
simples injeção de recursos promove 
melhorias nos resultados de políticas 
públicas. Por outro lado, a Teoria da 
Modernização, de Seymour Martin 
Lipset — que, em síntese, propõe 
que as sociedades, ao crescerem, 
encaminham-se para sociedades 
mais modernas, desenvolvidas, 
civilizadas e democráticas e que as 
instituições inclusivas brotaram 
como subproduto — revela-se 
inconsistente. Um bom exemplo é a 
Argentina, que, apesar de ser um dos 
países mais ricos no início do século 
XIX, não exercitando pluralismo 
e democracia, não floresceu com 
instituições inclusivas.

As fórmulas impostas por or-
ganismos internacionais, desde 
a formulação do Consenso de 
Washington6 até as tradicionais 
receitas do Fundo Monetário 
Internacional, amparadas na ideia 
fulcral de que o desenvolvimento 
incompleto é feito de instituições 
e políticas de má qualidade, tam-
bém se mostraram infrutíferas. A 
lista mágica “do que fazer” − com 
o quinteto favorito: estabilidade 
macroeconômica, metas macro-
econômicas, redução do Estado, 
câmbio flexível e liberalização das 
contas de capital − também se re-
velou frustrante.

No Brasil, a caminhada para a 
redemocratização com centralis-
mo e pluralismo é longa e tortu-
osa. A década de 70, com o cres-
cimento econômico, estimula a 
possibilidade de ganhos salariais. 
As greves, proibidas desde 1964, 
são questionadas em 12 de maio 
de 1978 com a pioneira greve da 
fábrica de caminhões da Scania 
em São Bernardo do Campo. É o 

6.   -Síntese das medidas propostas por John Wllliamson, em novembro de 1989, adotadas a partir da década de noventa pelo Fundo Monetário Internacional para 
o ajustamento de países em desenvolvimento.de Contas do Brasil, 27, Vitória, ES, de 3 a 6 de dezembro de 2013.
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ressurgimento do movimento tra-
balhista brasileiro para o enfrenta-
mento do regime autoritário. 

O passo seguinte é a mobili-
zação de inúmeros setores da so-
ciedade civil para a aprovação da 
eleição direta para presidente da 
República, que se inicia de maneira 
discreta em 31 de março de 1983, 
no recém-emancipado município 
pernambucano de Abreu e Lima. 
Na minha cidade natal, Juiz de 
Fora, tive o privilégio de ser ora-
dor, ao lado de importantes líde-
res, em um comício com mais de 
30 mil participantes, no dia 29 de 
fevereiro de 1984. Seguem-se ma-
nifestações por todo o Brasil, como 
os comícios do Rio de Janeiro em 
10 de abril de 1984 (1 milhão de 
presentes) e de São Paulo em 16 de 
abril (1,5 milhão de participantes).

A proposta de emenda constitu-
cional n. 5, de autoria do deputado 

federal Dante de Oliveira, com as-
sinaturas de 170 deputados e 23 
senadores, é protocolizada em 2 de 
março de 1983. Votada em 25 de 
abril de 1984, em meio à comoção 
nacional, obtém 298 votos a favor e 
65, contra (3 abstenções), mas ain-
da assim não é suficiente para sua 
aprovação. Os principais frutos fo-
ram a vitória de Tancredo Neves no 
Colégio Eleitoral e a convocação da 
Assembleia Nacional Constituinte. 
Daí resultaram a Constituição 
Federal de 1988 e a realização das 
eleições diretas para presidência da 
República em 1989.

Detalhei um pouco mais esta 
passagem para que possamos ter uma 
noção clara do legado  democrático 
que recebemos e, concordando com 
Acemoglu e Robinson (2012, p. 353), 
ressalto que:

 A ascensão brasileira, desde a 

década de 1970, não foi arquite-
tada por economistas de institui-
ções internacionais que instru-
íram as autoridades brasileiras 
com relação à melhor maneira 
de criar políticas ou evitar a fa-
lência dos mercados. Também 
não foi resultado natural da mo-
dernização. Pelo contrário, foi 
consequência da construção co-
rajosa de instituições inclusivas 
por diversos grupos — que aca-
bariam produzindo instituições 
econômicas inclusivas.

Pode-se inferir que o prestígio 
dos tribunais de contas, a partir da 
Constituição de 1988, é decorrente da 
vontade da sociedade brasileira, ex-
pressa nos comandos do constituinte 
originário. Portanto, a atividade de 
controle externo é princípio consti-
tucional, e zelar pelo seu fiel exercício 
é compromisso dos que exercem esta 
nobre e destacada missão.
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Apesar de a Consti-
tuição Federal ter 
estabelecido a prio-
ridade absoluta na 
formulação e na 

execução de políticas públicas 
para crianças e adolescentes e a 
legislação infraconstitucional ga-
rantir a destinação privilegiada 
de recursos públicos a esta parce-
la da sociedade, um dos maiores 
problemas do nosso país continua 
sendo a ineficiência ou a ausência 
de políticas públicas destinadas a 
este segmento.

Neste contexto, o processo or-
çamentário se mostra como um 

mecanismo essencial para efetiva-
ção dos direitos constitucionais e 
estatutários, uma vez que a imple-
mentação das políticas públicas de-
pende de previsão e execução orça-
mentária.

Assim, visando à reversão de 
tal quadro, mostra-se necessária 
a criação de instrumentos para o 
controle do orçamento público, de 
forma a facilitar o monitoramento 
das despesas pelas diversas instân-
cias e permitir, com isto, a identifi-
cação do cumprimento ou não do 
dispositivo do Estatuto da Criança 
e do Adolescente.

Por isto, a implementação do 
Orçamento Criança e Adolescente 
(OCA) se apresenta como peça 
chave para dar transparência aos 
recursos destinados a crianças e 

adolescentes e, com isto, facilitar 
o exercício dos controles interno, 
externo e social, e influenciar, 
positivamente, a gestão de todo o 
processo orçamentário.

O artigo tem como objetivo 
apresentar uma visão panorâmica 
do princípio da prioridade 
absoluta, dos instrumentos de 
planejamento e orçamento, do ciclo 
orçamentário, da metodologia do 
Orçamento Criança e Adolescente 
e de sua criação legal no âmbito do 
município do Rio de Janeiro.

Criança e adolescente: 
prioridade absoluta 

Os direitos da criança e do 
adolescente receberam tratamento 
especial na Constituição da 
República Federativa do Brasil de 

Criança e adolescente 
requerem controle

Criado para ser instrumento de 
monitoramento dos recursos pú-
blicos destinados ao financiamen-
to das políticas dirigidas ao públi-
co infanto-juvenil, o Orçamento 
Criança e Adolescente (OCA) re-
quer regulamentação para prover 
acesso e controle social.

Marcelo Simas Ribeiro
Auditor de controle externo 
do TCMRJ
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1988, consoante estabelecido no 
seu art. 227, resultante de duas 
emendas de iniciativa popular. 
O caput do referido dispositivo 
constitucional é claro ao fixar, 
dentre o rol de políticas públicas 
oferecidas, a prioridade que 
deve ser atribuída a crianças e 
adolescentes, nestes termos:

Art. 227. É dever da família, da so-
ciedade e do Estado assegurar 
à criança, ao adolescente e ao 
jovem, com absoluta priori-
dade, o direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao 
lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao res-
peito, à liberdade e à convi-
vência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de 
toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opres-
são. (grifos nossos)

A prioridade absoluta conce-
dida à criança e ao adolescente na 
Constituição foi regulamentada 
pela Lei n.º 8.069, de 13 de julho 
de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente - ECA), diploma legal 
no qual os interesses deste segmen-
to da população foram especifica-
dos, além de serem estabelecidos 
mecanismos para controlar a efeti-
vação desses direitos.

O ECA tratou da prioridade 
absoluta no caput e no parágrafo 
único de seu art. 4º, como segue:

Art. 4º É dever da família, da co-
munidade, da sociedade em 
geral e do poder público asse-
gurar, com absoluta priori-
dade, a efetivação dos direi-
tos referentes à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao 
esporte, ao lazer, à profissio-
nalização, à cultura, à digni-
dade, ao respeito, à liberdade 
e à convivência familiar e co-
munitária.

Parágrafo único. A garantia de 
prioridade compreende:

a) primazia de receber proteção e 
socorro em quaisquer circuns-
tâncias;

b) precedência de atendimento nos 
serviços públicos ou de rele-
vância pública;

c) preferência na formulação e na 
execução das políticas sociais 
públicas;

d) destinação privilegiada de re-
cursos públicos nas áreas re-
lacionadas com a proteção à 
infância e à juventude. (gri-
fos nossos)

A Convenção sobre os Direitos 
da Criança, adotada pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas em 20 de 
novembro de 1989, foi ratificada 

pelo Brasil por meio do Decreto n.º 
99.710, de 21 de novembro de 1990, 
demonstrando que os constituintes 
brasileiros estavam em sintonia com 
toda a discussão de âmbito interna-
cional que existia naquele momen-
to1 no que se referia à normatização 
para a criança e à adoção do novo 
paradigma, o que levou o Brasil a 
se tornar o primeiro país a adequar 
a legislação interna aos princípios 
consagrados pela Convenção das 
Nações Unidas, que assim estabele-
ce em seu art. 4º:

Artigo 4
 Os Estados Partes adotarão 

todas as medidas administra-
tivas, legislativas e de outra 
índole com vistas à implemen-
tação dos direitos reconheci-
dos na presente Convenção. 
Com relação aos direitos eco-
nômicos, sociais e culturais, os 
Estados Partes adotarão essas 
medidas utilizando ao máxi-
mo os recursos disponíveis e, 
quando necessário, dentro de 
um quadro de cooperação in-
ternacional. (grifos nossos)

Nessa linha, a segregação das 
despesas específicas com crianças e 
adolescentes representa uma etapa 
muito importante para a efetivação 
das garantias estabelecidas pela 
Constituição e pelo ECA, uma vez 
que facilita a:

• identificação de acréscimos, 
diminuições e remanejamen-
tos nesse orçamento individu-
alizado;

• comparação com os montantes 
direcionados aos demais gru-
pos da sociedade;

• confrontação dos valores ini-
cialmente previstos com os efe-
tivamente executados etc.

1.     A Constituição que foi promulgada em 1988 é anterior à Convenção das Nações Unidas

O objetivo central 
é(...) subsidiar a 
sociedade tanto no 
que diz respeito ao 
acompanhamento da 
arrecadação de receitas, 
quanto na realização de 
despesas em políticas 
públicas que visem à 
melhoria das condições 
de vida de crianças e 
adolescentes em 
nosso país

“

”
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Além disso, a individualização 
das despesas:
• proporciona a visualização, de 

forma agregada, dos valores 
previstos e dos efetivamente 
gastos com o público infanto-
-juvenil pelo Poder Executivo;

• permite o exame específico 
quando da discussão dessas 
questões orçamentárias, pelo 
Poder Legislativo;

• facilita o controle pelos tribu-
nais de contas;

• facilita o monitoramento das 
políticas pelos integrantes 
do Sistema de Garantia de 
Direitos.

Ciclo orçamentário e de-
finição de prioridades

A CRFB/1988 estabeleceu a 
tripartição das leis orçamentárias 
nos incisos I a III do seu art. 165, 
como segue:

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder 
Executivo estabelecerão:

I – o plano plurianual;
II – as diretrizes orçamentárias;
III – os orçamentos anuais.

Estas leis regulam o planeja-
mento e o orçamento dos entes fe-
derativos. No âmbito de cada um 
deles, essas leis constituem etapas 
distintas, porém integradas, de 
forma que permitam um planeja-
mento estrutural das ações gover-
namentais.

O Plano Plurianual (PPA) é 
o instrumento de planejamento 
estratégico de médio prazo 
que todos os chefes do Poder 
Executivo têm que elaborar no 
primeiro ano de mandato, que 
contém os programas de governo, 
desdobrados em ações (projetos 
e atividades), as quais o governo 

pretende implementar nos quatro 
anos seguintes à sua elaboração.

A Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO) foi criada visando ser 
o elo entre o PPA (planejamento 
estratégico) e a LOA (planejamento 
operacional). Sua relevância resi-
de no fato de ter conseguido apro-
ximar o Plano Plurianual das Leis 
Orçamentárias Anuais, as quais 
dificilmente conseguiam incorpo-
rar as diretrizes dos planejamen-
tos estratégicos existentes antes da 
CRFB/1988.

A Lei Orçamentária Anual 
(LOA) é um instrumento que ex-
pressa os recursos financeiros a 
serem obtidos e a alocação de re-
cursos públicos, sendo operaciona-
lizada por meio de diversas ações. 
A LOA é o orçamento propria-
mente dito. 

O Pró-conselho Brasil resu-
miu, de forma bem didática, a vin-
culação existente entre as três leis 
orçamentárias, nestes termos: 

 [...] Esses diferentes instru-
mentos legais têm entre si uma 
relação, pois as LDOs anuais 
devem respeitar os limites do 
PPA, e as LOAs devem res-
peitar as respectivas LDOs. 
Simplificando, a LDO para um 
determinado exercício pode 
estabelecer diretrizes gerais 
que abrangem algumas partes 
do PPA, deixando outras para 
os exercícios seguintes, mas 
não pode estabelecer metas 
ou diretrizes que contrariem 
o PPA ou não estejam nele 
contempladas. Já a LOA, que 
se traduz num detalhamento 
ou especificação da LDO, não 
pode de forma alguma extra-
polar os seus limites.2

No Brasil, o orçamento é do tipo 
misto, ou seja, envolve a aprovação 
do orçamento no Poder Legislativo 
e a sanção pelo chefe do Poder 
Executivo. Daí decorrem quatro 
etapas básicas do ciclo ou processo 
orçamentário: elaboração do pro-
jeto de Lei Orçamentária; aprecia-
ção, discussão, aprovação, sanção 
e publicação da Lei Orçamentária; 
execução da Lei Orçamentária; e 
acompanhamento e avaliação da 
execução orçamentária.

A elaboração, primeira etapa do 
ciclo orçamentário, é quando são 
realizados estudos preliminares; 
são definidas as prioridades, 
fixados os objetivos e previstos os 
recursos financeiros necessários à 
implantação das políticas públicas 
contidas no orçamento sob a forma 
de programas. 

A fase de apreciação, discussão, 
aprovação, sanção e publicação é 
aquela na qual ocorre o debate entre 
os membros do parlamento sobre a 
proposta. Esta fase constitui-se pela 
proposição de emendas, voto do 
relator, redação final e proposição 
em plenário.

A fase de execução é aquela na 
qual há a arrecadação das receitas e 
a realização das despesas nas polí-
ticas públicas previamente estabe-
lecidas. Corresponde à realização 
do planejamento elaborado pelo 
chefe do Poder Executivo e aprova-
do pelo Poder Legislativo.

A fase de acompanhamento e 
avaliação é aquela na qual a aplica-
ção dos recursos públicos é acom-
panhada e o resultado é analisado 
quantitativa e qualitativamente 
com o propósito de contribuir para 
a qualidade de uma nova proposta 
orçamentária, dando início a um 
novo ciclo orçamentário.

2.     BRASIL. PPA, Fundo da Infância e Declaração de Benefícios Fiscais. Pró-conselho Brasil, p. 8.
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Orçamento Criança e 
Adolescente: histórico

Em 1994, com o apoio do Fundo 
das Nações Unidas para a Infância 
(UNICEF), o Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA) 
iniciou a busca pela elaboração 
de uma proposta metodológica, 
visando dimensionar a despesa 
pública realizada com crianças e 
adolescentes. 

Em 12 de abril de 1995, na 
reunião do Grupo Executivo do 
Pacto pela Infância, realizada em 
Brasília, surgiu a ideia de se esta-
belecer um instrumento de análise 
com a finalidade de monitorar os 
recursos públicos destinados ao 
financiamento das políticas dirigi-
das ao público infanto-juvenil. 

O propósito era a elaboração de 
uma metodologia que permitisse o 
acompanhamento do orçamento 
destinado à promoção dos direitos 
estabelecidos pelo ECA, no governo 
federal, aprimorando, com isto, o 
controle social sobre as políticas a 
eles associadas.

Assim, foi instituído o projeto 
denominado Orçamento Criança3, 
fruto da parceria entre o Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada e a 
Fundação de Assistência ao Estudante 
(FAE), com o apoio do Fundo das 
Nações Unidas para a Infância. 

Inicialmente, o Orçamento   
Criança visava basicamente auxiliar 
o controle social sobre as Políticas 
Públicas em favor da infância e da 
adolescência, em especial, no que se 
relaciona ao financiamento. 

Em 2005, a partir do Projeto “De 
Olho no Orçamento Criança”, uma 

iniciativa do Instituto de Estudos 
Socioeconômicos (INESC), do 
UNICEF e da Fundação Abrinq 
pelos Direitos da Criança e do 
Adolescente, foi realizada uma 
primeira revisão da proposta me-
todológica, propiciando sua ex-
tensão para as esferas estaduais e 
municipais. 

O objetivo central desse projeto 
era contribuir para o planejamento 
dos entes governamentais e subsi-
diar a sociedade tanto no que diz 
respeito ao acompanhamento da 
arrecadação de receitas, quanto na 
realização de despesas em políticas 
públicas que visassem à melhoria 
das condições de vida de crianças e 
adolescentes em nosso país. 

Em síntese, o projeto orientava-
-se pelas seguintes diretrizes:  
a. criação de mecanismos que 

permitam monitorar o pla-
nejamento e a execução orça-
mentária na área da infância e 
da adolescência nos três níveis 
de governo.

b. criação de uma rede de or-
ganizações que monitorem o 
orçamento público voltado a 
crianças e adolescentes em âm-
bito local e trabalhem para que 
os governos priorizem recursos 
crescentes para tanto.

c. disponibilização, para a socie-
dade, de informações relati-
vas ao planejamento e à exe-
cução dos recursos destinados 
à infância e à adolescência, 
realizados pela União, estados 
e municípios.

d. priorização das ações voltadas 
para crianças e adolescentes, 
pelas organizações públicas.4

Em 2013, considerando que 
houve mudanças significativas a 
partir do PPA (2012-2015), que 
aglutinou programas e ações, 
dificultando o monitoramento 
de tradicionais políticas, fez-se 
necessária uma segunda revisão. 

Em consequência, foi construída 
uma agenda propositiva estratégica 
com a finalidade de atualizar a 
seleção das políticas que compõem 
o OCA a partir do PPA (2012-
2015) do governo federal. 

Para este fim, o INESC condu-
ziu um seminário, denominado 
Articulação Agenda Propositiva, 
que contou com a participação de 
diversas instituições, dentre elas 
o Conselho Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente 
(CONANDA) e representação 
da própria Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da 
República (SDH/PR).

Nesse seminário, foi definida 
uma agenda de projetos a serem 
acompanhados e a seleção do OCA 
para 2013, com base no Plano 
Decenal dos Direitos Humanos de 
Crianças e Adolescentes, aprovado, 
em 2011, pelo CONANDA, em 
articulação com o PPA (2012-2015).

O Plano Decenal é constituído 
por 13 diretrizes, agrupadas em cin-
co Eixos5, que possuem objetivos es-
tratégicos específicos e que serviram 
de base para a seleção das políticas 
orçamentárias presentes no PPA 
(2012-2015) e na LOA (2013). 

As políticas orçamentárias que 
contribuíram para a consecução 
dos objetivos estratégicos esta-
belecidos nas diretrizes do Plano 
Decenal foram selecionadas para 

3.   Apesar de nesse primeiro momento denominar-se Orçamento Criança, a opção foi pela incorporação em suas análises de todo o público infanto-juvenil (0 a 18 anos).

4.   INESC, 2005, Caderno 1, p. 13

5.   1 - Promoção dos Direitos de Crianças e Adolescentes; 2 - Proteção e Defesa dos Direitos; 3 - Protagonismo e Participação de Crianças e Adolescentes; 4 - Controle 
Social da Efetivação dos Direitos e 5 - Gestão da Política Nacional dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes.
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compor o Orçamento Criança e 
Adolescente (OCA) e, posterior-
mente, legitimadas pelo grupo 
Articulação Agenda Propositiva.

Metodologia do OCA
De acordo com o INESC6, o 

Orçamento Criança e Adolescente 
“constitui o resultado da aplica-
ção de uma metodologia de se-
leção chamada metodologia do 
OCA, que permite identificar, 
com clareza e objetividade, o 
montante de recursos destinado 
à proteção e ao desenvolvimento 

da criança e do adolescente”.
Segundo o INESC7, a metodo-

logia do OCA tem como objetivo 
“organizar as informações conti-
das no orçamento público de for-
ma a esclarecer o que se destina à 
promoção e ao desenvolvimento 
da criança e do adolescente”.  

A metodologia do OCA consis-
te, basicamente, na identificação 
das ações destinadas à promoção 
dos direitos de crianças e adoles-
centes no orçamento público. 

A definição do conjunto de 
ações relevantes em prol de crian-
ças e adolescentes a serem iden-
tificadas na composição do OCA 
foi feita de acordo com as esferas 
prioritárias de ação apresentadas 
no documento “Um Mundo para 
as Crianças”8, esferas que se cor-
respondem com os eixos de ação 
indicados pelo “Pacto pela Paz”, 
documento que contém estratégias 
de ação definidas pelo Conselho 
Nacional de Direitos da Criança e 
do Adolescente (CONANDA).

Com base na correlação entre 
os dois documentos, o INESC de-
finiu três esferas prioritárias para 
suas análises: 

(a) Saúde: ações de promoção de 
saúde, saneamento e habita-
ção, e combate ao HIV/AIDS. 

(b) Educação: ações de promoção 
da educação, da cultura, lazer 
e esporte. 

(c) Assistência Social e Direitos de 

Cidadania: ações de promoção 
de direitos, proteção e assis-
tência social.9

A fim de facilitar a identificação 
e a seleção das ações orçamentárias 
relacionadas às áreas de atuação 
constantes nos referidos docu-
mentos e que deverão compor o 
Orçamento Criança e Adolescente, 
a metodologia propõe que a apu-
ração seja feita em duas fases com-
plementares: Seleção Funcional e 
Seleção Direta.

Na fase Seleção Funcional, 
as ações orçamentárias são sele-
cionadas a partir de correlações 
com a classificação funcional e 
a estrutura programática. Cabe 
destacar que o Poder Executivo 
Federal, por meio do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, expediu a Portaria MOG 
n.º 42, de 14 de abril de 1999, 
que estabeleceu os conceitos de 

6.   INESC, 2005, Caderno 1, p. 13

7.   INESC, 2005, Caderno 1, p. 13

8.   Resultante da Cúpula Mundial pela Criança, convocada pelas Nações Unidas em 1990, que foi reforçado em 2002, durante a Sessão Especial pela Criança na 
Assembleia Geral das Nações Unidas.

9.     INESC, 2005, Caderno 1, p. 13

10.   Art. 1º [...] §1º Como função, deve entender-se o maior nível de agregação das diversas áreas de despesa que competem ao setor público.

11.   Art. 1º [...]§3º A subfunção representa uma partição da função, visando agregar determinado subconjunto de despesa do setor público.

12.   INESC, 2005, Caderno 1, p. 13

Deve-se destacar 
que podem ser 
consideradas como 
integrantes do OCA, 
tanto as ações 
implementadas para 
a atenção direta 
às crianças e aos 
adolescentes, quanto 
aquelas que de alguma 
forma melhoram as 
condições de vida de 
suas famílias. 

“

”
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função10 e subfunção11, aplicados 
aos entes da Federação, padroni-
zando os componentes da despe-
sa pública. 

Na fase Seleção Direta, são 
selecionados os projetos e as ati-
vidades orçamentários que irão 
compor o OCA.

A fase da Seleção Funcional 
possibilita o levantamento das 
informações de forma rápida e 
direta. No entanto, este levanta-
mento pode apresentar um me-
nor grau de precisão, correndo-
-se o risco de exclusão de ações e 
despesas pertinentes e de inclu-
são de impertinentes, por cau-
sa do alto grau de agregação da 
classificação funcional. 

Em contrapartida, a fase da 
Seleção Direta torna possível a 
devida e a correta identificação 
das ações e respectivas despesas 
que devem compor o OCA, que 
consiste na avaliação de cada 
ação governamental a partir da 
realidade política local.

Por isto, recomenda-se o pro-
cessamento da fase da Seleção 
Direta logo após a realização da 
Seleção Funcional, uma vez que, 
conforme o INESC12, “o analista do 

OCA busca verificar, a partir da ti-
tulação dos projetos e atividades do 
orçamento e de informações adi-
cionais obtidas junto a técnicos do 
Executivo ou Legislativo, a corre-
ção e a coerência dos levantamen-
tos realizados por meio das funções 
e subfunções indicadas pela meto-
dologia”.

Deve-se destacar que podem 
ser consideradas como integran-
tes do OCA, tanto as ações imple-
mentadas para a atenção direta às 
crianças e aos adolescentes, quanto 
aquelas que de alguma forma me-
lhoram as condições de vida de 
suas famílias. 

Assim, o OCA contempla 
dois grupos distintos de ações: o 
Orçamento Criança e Adolescente, 
em sentido estrito ou exclusivo 
(OCA-EX), e o Orçamento Criança 
e Adolescente, ampliado ou não 
exclusivo (OCA-NEX).

O OCA-EX compreende as ati-
vidades e os projetos direcionados 
exclusivamente a crianças e ado-
lescentes que englobam as áreas 
de Educação, Saúde, Assistência 
Social e Defesa dos Direitos.

O OCA-NEX compreende as 
atividades e os projetos direciona-
dos à promoção e à melhoria das 
condições de vida das famílias, 
que também acabam beneficiando 
o desenvolvimento de crianças e 
adolescentes. 

Quanto ao Orçamento Não 
Exclusivo, deve-se mencionar 
que o mesmo deve ser calculado 
considerando-se a quantidade 
de crianças e adolescentes be-
neficiários em relação à popu-
lação total beneficiada. O cál-
culo da proporcionalidade visa 
dimensionar, aproximadamen-
te, os benefícios das atividades 

e projetos governamentais que 
não se destinam diretamente ao 
público infanto-juvenil, uma vez 
que atingem um número maior 
de pessoas.

Após calculado o Orçamento 
Criança e Adolescente, segue a fase 
de avaliação que, de acordo com a 
metodologia, divide-se em básica, 
situacional e temporal, consoante 
discriminado a seguir:

AVALIAÇÃO BÁSICA:  
utiliza-se de informações apuradas 
no próprio OCA para proceder a 
comparações:

• comparação do OCA executa-
do com o OCA previsto no ano;

• verificação da participação re-
lativa do OCA no Orçamento 
de Seguridade Social da Lei do 
Orçamento Anual;

• verificação da participação re-
lativa do Orçamento Criança 
no orçamento total;

• verificação da participação re-
lativa das despesas com ativida-
des administrativas e pesquisas 
do Orçamento Criança.

AVALIAÇÃO SITUACIONAL: 
utiliza informações do OCA compara-
das com variáveis econômico-fiscais:

• comparação do OCA com a 
receita própria;

• OCA per capita no município 
ou estado analisado.

AVALIAÇÃO TEMPORAL:  
permite a comparação de 
Orçamentos Criança eAdolescente 
apurados em períodos diferentes:

• comparação anual dos OCA 
previstos nas respectivas LOAs;

• comparação trimestral do OCA 
nos últimos 12 meses13.

13.   INESC, 2005, Caderno 1, p. 13
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O OCA no município do 
Rio de Janeiro

Em 19 de fevereiro de 2015, 
foi apresentado o Projeto de Lei 
n.º 1.092/2015 dispondo sobre 
a elaboração e publicação do 
Orçamento Criança e Adolescente 
(OCA).

Como justificativa, mencio-
nou-se que a elaboração e a exe-
cução do orçamento público estão 
submetidas a inúmeras exigências 
técnico-legais que dificultam o am-
plo acesso à informação. A fim de 
amenizar os obstáculos que distan-
ciam o entendimento do processo 
orçamentário pela população, a 
criação de orçamentos temáticos, 
como o caso do Orçamento Criança 
e Adolescente, tem por objetivo fa-
cilitar o acesso e a compreensão da 
informação pública. 

Além disso, o OCA permite a 
identificação direta dos compro-
missos de políticas públicas assu-
midos, como o seu desempenho.

Na justificativa, mencionou-se, 
ainda, que, com a efetivação do 
PL, faz-se possível a superação das 
barreiras formais que distanciam 
a informação orçamentária do pú-
blico, favorecendo a transparên-
cia, a fiscalização e o controle da 
gestão fiscal.

Em 21 de março de 2016, foi 
promulgada a Lei Municipal n.º 
6.054/2016, oriunda do referido 
Projeto de Lei, estabelecendo que 
o Poder Executivo deverá ela-
borar e publicar – em forma de 
anexo, em todas as fases de ela-
boração e execução orçamentária 
– relatório sobre o Orçamento 
Criança e Adolescente (OCA), 
com o objetivo de favorecer a 
transparência, a fiscalização e o 
controle da gestão fiscal.

O referido relatório deverá 
conter as seguintes informações, 

discriminadas por unidade orça-
mentária, para valores em reais e 
metas físicas:
• previsão e execução orça-

mentária do exercício ante-
rior;

• diferença entre a previsão e 
a execução orçamentária do 
exercício anterior, em valo-
res absolutos e percentuais;

• previsão orçamentária do 
exercício atual;

• diferença entre a previsão 
orçamentária do exercício 
atual e a do exercício ante-
rior, em valores absolutos e 
percentuais. 

O relatório deverá ser publi-
cado no site da Controladoria 
Geral do Município (CGM) e no 
site da Transparência Carioca, 
garantindo, com isto, a devida 
publicidade.

Para fins da referida lei, 
consideram-se OCA a soma de 
todas as despesas orçamentárias 
destinadas, exclusivamente, aos 
programas e às ações direcionadas 
para os menores de dezoito anos.

A Lei do OCA estabelece, ainda, 
que o Poder Executivo:

• deverá regulamentá-la no 
prazo de 60 (sessenta) dias, 
contados da data de sua pu-
blicação;

• iniciará as publicações eletrô-
nicas em um prazo de até 60 
(sessenta) dias após a sua re-
gulamentação;

• iniciará as publicações em 
forma de anexo, em todas as 
fases de elaboração e execu-
ção orçamentária, a partir 
do primeiro Projeto de Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
após a sua regulamentação.

• Cabe mencionar que, origi-
nalmente, a Lei Municipal n.º 

6.054/2016 foi publicada no 
Diário da Câmara Municipal 
(DCM) de 22/03/2016 e, pos-
teriormente, no D.O Rio de 
05/07/2016, sendo encami-
nhada à Procuradoria Geral do 
Município (PGM) pelo chefe 
do Poder Executivo para que 
o referido órgão verifique a 
constitucionalidade da norma 
municipal em comento. Até a 
conclusão desse artigo, não ha-
via sido editada a regulamen-
tação da Lei do Orçamento 
Criança e Adolescente do mu-
nicípio do Rio de Janeiro.

Conclusão
A Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 es-
tabeleceu importantes mudanças 
no conteúdo, na abrangência e no 
processo de elaboração dos ins-
trumentos de planejamento e or-
çamento públicos. 

Paralelamente, a Constituição, 
juntamente com o ECA, atribuiu 
a crianças e adolescentes a prio-
ridade absoluta, que tem no or-
çamento público um importante 
instrumento para garantia de sua 
efetivação. 

Contudo, há a necessidade de 
criação de mecanismos capazes de 
conferir transparência e acesso a 
todo o processo orçamentário. 

No caso do município do Rio 
de Janeiro, surge a expectativa de 
que a metodologia do OCA, ain-
da não regulamentada pelo Poder 
Executivo, se transforme em um 
instrumento de ação de todos os 
atores envolvidos direta ou in-
diretamente no atendimento, na 
promoção e na defesa dos direitos 
da criança e do adolescente. Pois, 
somente assim, poderemos au-
mentar a eficácia e a efetividade da 
despesa pública com esse segmen-
to da população.
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Em defesa da  
cidadania fiscal

Em tempos de maior consciência cidadã e 

de reflorescimento da ideia de dignidade 

humana, os superfaturamentos, a 

corrupção e o aparelhamento político 

são crimes que devem ser impedidos por 

controle prévio, pois causam prejuízo de 

difícil dimensionamento e reparação.

José Marcos Domingues
Professor adjunto da Universidade Católica de 
Petrópolis e procurador do estado do Rio 

Atualmente mergu-
lhado numa crise 
financeira perversa, 
atribui-se a con-
juntura adversa do 

Brasil, a uma crise de responsabi-
lidade fiscal. Basta ver que as Leis 
de Diretrizes Orçamentárias, as-
sim como as Leis Orçamentárias 
Anuais, têm sido votadas e san-
cionadas muito depois dos prazos 
constitucionais (artigo 35, § 2º, 
II e III, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias); a 
vigente LDO data de 30 de de-
zembro de 2015, e a LOA, de 14 
de janeiro de 2016. No ano ante-
rior, a LDO foi editada em 2 de 

janeiro de 2015 e a LOA o foi em 
20 de abril! A crise parece en-
contrar razões numa censurável 
prática de pouco compromisso 
com o planejamento e com a res-
ponsabilidade na gestão da coisa 
pública.

Como, em finanças públicas, 
o destinatário último da atividade 
financeira do Estado é o povo 
(titular do poder em cujo nome 
este é exercido), que, por óbvio, 
custeia toda ação estatal e 
arca com as consequências da 
administração financeira (uma 
e outra consubstanciadas em 
políticas públicas), seja no sucesso 
seja no infortúnio, releva proceder 

a uma reflexão sobre o emprego 
da responsabilidade fiscal como 
garantia de fruição de um governo 
que, nas palavras de Abraham 
Lincoln1 , deve ser “do povo, pelo 
povo e para o povo”. Em suma, há 
de se aferir a necessária afinidade 
entre o dever do governante-gestor 
e o direito do cidadão-contribuinte 
numa conexão jurídica a permitir 
que este demande daquele um 
bom governo, isto é, um governo 
respeitador da Constituição e 
adequado a entregar ao povo os 
bens por ela prometidos.

O fio condutor desse liame pa-
rece ser a chamada responsabili-
dade fiscal.
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Num primeiro sentido, respon-
sabilidade fiscal se apresenta como 
instituto jurídico, isto é, a gestão, 
que se quer eficiente, das finanças 
públicas; já como princípio, apre-
senta-se como um juízo de valor, 
ou seja, lastro ético que determina 
a exigência daquele tipo de gestão 
pela ordem jurídica.

Portanto, ademais de elemen-
to estruturante, responsabilidade 
fiscal é uma ideia força, um vetor 
valorativo imanente à república 
e à democracia, em suas expres-
sões de respeito à coisa pública e 
à observância da representação. 
Nesse sentido, atua contempora-
neamente como uma retomada 
de posição em face da luta mile-
nar pela seriedade financeira, ora 
em tempos de maior consciência 
cidadã e reflorescimento da ideia 
de dignidade humana, que, ali-
ás, nunca estiveram ausentes nas 
verdadeiras democracias.

Origens da Lei de 
Responsabilidade Fiscal

Governos perdulários cercam- 
-se de expedientes que obscurecem 
as contas públicas exatamente para 
obstarem o devido processo legis-
lativo orçamentário, o acompanha-
mento e auditoria da execução da 
Lei de Meios. A Lei Complementar 
nº. 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), 
veio à luz no Brasil num contexto 
de estabilização da moeda promo-
vido pelo Plano Real (1994), em 
paralelo ao controle da inflação, 
que pressupunha transparência de 
gestão e controle orçamentário2. 

Paralelamente, a globalização 

da economia impunha restrições 
ao gasto público, objetivando 
redução de carga tributária como 
condição de maior competitividade 
das empresas domésticas no plano 
internacional, num movimento 
geral que reforçou a necessidade 
de controle das finanças públicas. 
Muito se debateu então quanto a 
estar a LRF em linha com a ideologia 
neoliberal que se contrapôs ao 
Estado de Bem-Estar Social (que 
seria pródigo, irresponsável), ou 
quanto a estar ela em linha com a 
ideologia do Estado Democrático 
de Direito, como Estado de 
legitimidade, que se deixa controlar 
para melhor atender ao povo.

Entre 1985 e 1990, sanciona-
ram-se nos Estados Unidos leis 
preconizando, na execução orça-
mentária, o emprego do regime 
contábil chamado “pay-as-you-
go” (pague na medida em que en-
tre receita) e o denominado corte 
guilhotina de despesas para con-
trole instantâneo do equilíbrio or-
çamentário; isso contemporanea-
mente à ação pioneira, que desde 
antes se exercia na Inglaterra, de 
combate ao Estado Social, com re-
dução de impostos e cortes de des-
pesas com direitos sociais, além 
de privatizações várias. Esta po-
lítica fez recrudescer nos Estados 
Unidos uma tradicional aversão 
ao gasto social, ao lado de pressões 
pelo corte de impostos para ense-
jar maior dinâmica concorrencial, 
interna e externamente.

As circunstâncias históricas no 
Brasil, de antecedente descontrole 
da dívida pública e da inflação, e a 

necessidade de implantação de uma 
segunda fase do Plano Real, aliadas 
ao exemplo externo de austeridade 
para não sobrecarregar a 
competitividade das empresas com 
uma tributação exacerbada, terão 
formado o caldo de cultura propício 
à concepção e edição da LRF. A 
Emenda Constitucional nº. 19, de 
4 de junho de 1998, determinou 
que “o projeto de lei complementar 
a que se refere o artigo 1633 
da Constituição Federal  será 
apresentado pelo Poder Executivo 
ao Congresso Nacional no prazo 
máximo de cento e oitenta dias da 
promulgação desta Emenda”, bem 
como reescreveu o artigo 1694 da 
Carta para estabelecer controles 
sobre o gasto estatal com pessoal.

Assim, além dos já citados 
“pay-as-you-go” e corte guilhoti-
na, importaram-se os conceitos 
anglo-saxões de “accountability” e 
“responsiveness”, duas novidades 
linguísticas que significam respec-
tivamente propensão a prestar con-
tas e espontânea disponibilidade 
para abertura ou “disclosure” de 
informações à sociedade.

Embasa primeiramente a LRF 
o princípio da legitimidade, a 
determinar atenção à vontade 
política democrática percebida em 
sede financeira, com acatamento e 
respeito ao espírito constitucional 
e legal em matéria financeira, mais 
do que mero apego à legalidade ou 
à tipicidade.

Num contexto legislativo em 
que cada vez mais se usam con-
ceitos indeterminados e cláusulas 
gerais (LARENZ), que ensejam 

1.     “… that we here highly resolve that these dead shall not have died in vain – that this nation, under God, shall have a new birth of freedom – and that government of the 
people, by the people, for the people, shall not perish from the earth” (Gettysburg Address).

2.   A equação do desequilíbrio orçamentário é simples: a maior despesa corresponde maior necessidade de receita, especialmente impostos.

3.   “Art. 163. Lei complementar disporá sobre: I - finanças públicas; ... (omissis)”.
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múltiplas interpretações, impende 
ao administrador financeiro agir 
com racionalidade e proporciona-
lidade no âmbito das escolhas que o 
seu múnus impõe, de forma a prio-
rizar generosamente a satisfação 
das necessidades básicas conexas à 
dignidade da maioria, exercitando 
a jurídica solidariedade que preside 
o sistema jurídico como ordenador 
da vida social.

O princípio da eficiência exige a 
mensuração e estimação constantes 
(com uso de indicadores técnicos) 

do desempenho das finanças 
públicas, mais que a simples 
preocupação com a eficácia dos 
atos administrativos de gestão 
financeira.

Está na Economia que os bens 
são escassos e as necessidades, in-
finitas. Então, administrar é otimi-
zar recursos, atender ao máximo de 
demanda com o mínimo de gasto 
de dinheiro público.

O princípio da responsividade 
(ou “responsiveness”) não se 
contém na estrita responsabilidade 
administrativa para impor a 
prestação de contas espontânea 
e completa em linha com a 
transparência, que é mais que 
publicidade.

Essa formulação epistemológi-
ca remete à ideia raiz do serviço 
público, devendo a Administração 
servir, em razão do que se pode 
valer da respectiva autoridade; 
ora, servir implica atender, ser 
solícito, tomar a iniciativa de sa-
tisfazer o justo direito do povo à 
informação para poder controlar 
os agentes do governo.

Princípios específicos
O equilíbrio orçamentário é 

um princípio geral do direito fi-
nanceiro que determina a corres-
pondência entre receita e despesa 
pública. Especializa-se no campo 
da responsabilidade fiscal como 
princípio de equilíbrio fiscal ou 
financeiro para exigir do gestor 
financeiro que faça prevalecer, na 
execução orçamentária, a equi-
valência entre recurso e gasto, de 
molde a minimizar o emprego do 
crédito público, processo que leva 
ao endividamento e a fortiori à 

demanda crescente por novos re-
cursos (receita) para compor no-
vas despesas (encargos da dívida 
pública).

A prudência fiscal é um princí-
pio derivado de outro, o da mora-
lidade administrativa; valendo-se 
dos cálculos de risco usuais até 
mesmo na gestão privada, o gestor 
financeiro (probo por definição) 
deve cercar-se da exigível cautela 
na execução do orçamento pú-
blico (por princípio equilibrado), 
dimensionando compromissos e 
efetivações de gastos, consoante a 
previsibilidade e a realização das 
receitas; o alerta fiscal é de ser soa-
do em caso de descompasso entre 
uns e outras, detectado em decor-
rência do monitoramento cons-
tante da Tesouraria5. Daí porque o 
artigo 9º da LRF provê à limitação 
de empenho de despesas e movi-
mentação financeira, na medida 
em que não se realizarem as recei-
tas previstas no orçamento.

A transparência fiscal também 
é aprofundamento ou especializa-
ção de outro princípio, o da publi-
cidade orçamentária, que não se 
contenta aqui com a mera outorga 
de ciência de um fato, mas exige 
qualidade das informações perti-
nentes à administração financei-
ra, das demonstrações financeiras 
(com notas explicativas sobre fa-
tos relevantes, relatórios circuns-
tanciados de execução e gestão, 
por exemplo), abrindo-se à audi-
toria e ao escrutínio público com 
desassombro e convicção do dever 
honestamente cumprido.

O conceito de responsabilidade 
fiscal consta do artigo 1º da LRF: 

4.     ““Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em 
lei complementar” (nova redação).

5.   Limitação e movimentação financeira em decorrência de avaliação bimestral adversa (cf. art. 9º da LRF).

Nenhum povo quer ser 
mal-educado, pobre, 
inseguro, insolvente, 
dominado por potências 
estrangeiras, infeliz; 
e o sucesso pessoal 
ou coletivo depende 
de decisões de 
fundo econômico-
financeiro, que levem 
a resultados eficazes, 
e da estruturação e da 
contenção do poder 
político-financeiro de 
gestão da coisa pública, 
que é o tesouro do povo

“

”
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é a ação financeira planejada e 
transparente, que previne riscos e 
corrige desvios capazes de afetar o 
equilíbrio das contas públicas.

A LRF encontra amplo respal-
do constitucional nos comandos 
dos artigos 37 (moralidade, publi-
cidade e eficiência administrati-
va), 165 c/c 167, § 4º (concepção 
de uma tríade orçamentária e ob-
servância de bases correntes intra-
-federativas) e 169 (limitação dos 
gastos com pessoal).

Ademais, coerente com o 
artigo 174 da Constituição6, a 
LRF determina a observância do 
planejamento, os pagamentos em 
bases correntes (“pay-as-you-go”) 
e o corte guilhotina ou instantâneo 
de transferências verticais de 
recursos, quando extrapolados 
os limites de risco de gestão que 
estabelece, sendo seus objetivos 
perseguir e manter o equilíbrio das 
contas públicas no governo e entre 
os governos no tempo; e promover 
a saúde financeira intrafederativa.

Concretamente, a LRF detalha 
o princípio da universalidade 
orçamentária ao determinar a 
extensão de sua abrangência 
a todas as pessoas políticas e 
suas respectivas administrações 
públicas (art. 1º, § 1º).

Da mesma forma, à luz do 
princípio do planejamento, es-
tatui que a lei de diretrizes or-
çamentárias-LDO disporá, entre 
outras matérias, sobre equilíbrio 
entre receitas e despesas, e me-
tas de desempenho fiscal (art. 4º 
e § 1º), assim como, quanto à lei 

orçamentária, compatível com 
a LDO, com o plano plurianu-
al-PPA e com ela própria, trará 
demonstrativo da compatibili-
dade da programação orçamen-
tária com os objetivos e metas 
de desempenho fiscal (art. 5º); 
certo, ainda, que cabe ao Poder 
Executivo elaborar cronograma 
de execução mensal de desembol-
so das despesas orçadas (art. 8º).

Quanto à receita pública, a LRF 
traz advertência para que os entes 
federados deem consequência às 
suas competências tributárias, 
de molde a poderem justificar, 
em demonstrativo próprio, as 
renúncias de receitas e o seu 
impacto financeiro-orçamentário 
(artigos 11 e 14).

No que toca à despesa públi-
ca, em seus artigos 16, e § 4º, e 17, 
e § 1º, a LRF exige, para seu au-
mento, estimativa de seu impacto 
orçamentário-financeiro por três 
anos e declaração do ordenador da 
despesa de que este aumento tem 
adequação orçamentária e finan-
ceira com a lei orçamentária anu-
al e compatibilidade com o plano 
plurianual e com a lei de diretrizes 
orçamentárias, sob pena de nuli-
dade (art. 21). No que tange à des-
pesa com pessoal, a LRF estabele-
ce-lhe limites em relação à receita 
corrente líquida, cuja observância 
deve ser objeto de acompanha-
mento quadrimestral, fixado o 
percentual de 95% como teto para 
gatilho de medidas de contenção 
(artigos 19, 20 e 22). Ainda, veda-
-se ao titular de poder, Ministério 

Público ou Tribunal de Contas, 
nos últimos dois quadrimestres do 
seu mandato, contrair obrigação 
de despesa que não possa ser cum-
prida integralmente dentro dele, 
ou que tenha parcelas a serem pa-
gas no exercício seguinte sem que 
haja suficiente disponibilidade de 
caixa para este efeito (artigo 42).

A LRF estabelece medidas de 
controle das transferências vo-
luntárias e dos subsídios ao setor 
privado, sujeitos sempre à legali-
dade, orçamentação, observância 
de padrões de boa governança e 
contrapartida de cooperação (ar-
tigos 25 e 26).

Quanto à dívida pública dos 
entes da Federação, a LRF fixa 
padrões de sua recondução aos 
limites pertinentes, sob pena de 
medidas restritivas de ação (§ 
1º) até o corte guilhotina sobre 
transferências voluntárias7 verti-
cais (§ 2º). 

Pelos artigos 34 a 39, veda-se 
operação de crédito entre uma 
instituição financeira estatal e o 
ente da Federação que a controle, 
na qualidade de beneficiário do 
empréstimo (artigo 36), bem 
como operações creditícias 
rotineiras entre os entes da 
Federação e o Banco Central do 
Brasil, que só poderá comprar 
diretamente títulos emitidos pela 
União para refinanciar a dívida 
mobiliária federal que estiver 
vencendo na sua carteira, sendo-
lhe proibido adquirir títulos da 
dívida pública federal existentes 
na carteira do Banco Central do 

6     “... o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o 
setor privado. § 1º A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os 
planos nacionais e regionais de desenvolvimento”.

7.   Quanto às transferências obrigatórias, aplica-se também o corte guilhotina admitido no § 4º do art. 167 da Constituição (“É permitida a vinculação de receitas 
próprias geradas pelos impostos a que se referem os arts. 155 e 156, e dos recursos de que tratam os arts. 157, 158 e 159, I, a e b, e II, para a prestação 
de garantia ou contragarantia à União e para pagamento de débitos para com esta”, conforme a redação da Emenda Constitucional nº 3, de 1993). 
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Brasil, ainda que com cláusula 
de reversão, salvo para reduzir a 
dívida mobiliária (artigo 39 e §§ 
2º e 4º). Exemplifica-se, assim, 
um universos de restrições a 
maquiagens contábeis (algumas 
recentemente apelidadas de 
pedaladas fiscais) com o intuito 
de subtraírem o conhecimento da 
realidade das contas públicas.

Enfim, os artigos 52, 54, 56 e 
seguintes da LRF dispõem sobre 
prestações de contas transparentes 
e com ampla publicidade, median-
te relatórios de execução orçamen-
tária e de gestão fiscal, e controle e 
fiscalização dos tribunais de con-
tas, concomitante ao gasto e a pos-
teriori, nos termos dos artigos 70 e 
seguintes da Constituição.

Sanções
Em linhas gerais, dispõe o art. 

73 que as infrações aos dispositivos 
da LRF serão punidas segundo 
o  Decreto-Lei no.  2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 (Código Penal); 
a  Lei no.  1.079, de 10 de abril de 
1950, e o  Decreto-Lei no.  201, de 
27 de fevereiro de 1967 (sobre 
os crimes de responsabilidade); 
a  Lei no.  8.429, de 2 de junho 
de 1992 (sobre improbidade 
administrativa); e demais normas 
da legislação pertinente.

Assim, pela Lei nº. 10.028, de 
19 de outubro de 2000, crimi-
nalizaram-se as infrações gra-
ves à LRF (Dos crimes contra as 

Finanças Públicas - art. 359-A e 
seguintes do Código Penal8), sem 
prejuízo das sanções administra-
tivas a outras irregularidades. O 
bem jurídico tutelado (finanças 
públicas) é protegido pela tipifica-
ção de condutas criminais em que 
avulta o verbo ordenar (ato finan-
ceiro ilegalmente praticado).

Uma crítica merece ser feita: é 
que as penas máximas nesse capí-
tulo penal não passam de quatro 
anos; algumas, nem de um ou dois 
anos. Em primeiro lugar, levan-
do-se em conta o malefício cau-
sado à sociedade, sobretudo à sua 
parcela menos favorecida e mais 
carente de recursos públicos, ad-
ministrados irresponsavelmente, 

8.    Art. 359-A. Ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito, interno ou externo, sem prévia autorização legislativa: (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)

 Pena - reclusão, de 1 (um) a 2 (dois) anos. (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)

 Parágrafo único. Incide na mesma pena quem ordena, autoriza ou realiza operação de crédito, interno ou externo: (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)

 I - com inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei ou em resolução do Senado Federal; (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)

 II - quando o montante da dívida consolidada ultrapassa o limite máximo autorizado por lei. (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)

 Art. 359-B. Ordenar ou autorizar a inscrição em restos a pagar, de despesa que não tenha sido previamente empenhada ou que exceda limite estabelecido em 
lei: (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)

 Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos. (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)

 Art. 359-C. Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, nos dois últimos quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura, cuja despesa não possa 
ser paga no mesmo exercício financeiro ou, caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de 
caixa: (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)

 Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.(Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)

 Art. 359-D. Ordenar despesa não autorizada por lei: (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)

 Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)

 Art. 359-E. Prestar garantia em operação de crédito sem que tenha sido constituída contragarantia em valor igual ou superior ao valor da garantia prestada, na 
forma da lei: (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)

 Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano. (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)

 Art. 359-F. Deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em 
lei: (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)

 Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos. (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)

 Art. 359-G. Ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete aumento de despesa total com pessoal, nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato ou 
da legislatura: (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)

 Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)

 Art. 359-H. Ordenar, autorizar ou promover a oferta pública ou a colocação no mercado financeiro de títulos da dívida pública sem que tenham sido criados 
por lei ou sem que estejam registrados em sistema centralizado de liquidação e de custódia: (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)

 Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)
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salta aos  olhos a modicidade do 
regime de sancionamento em tela. 
Outrossim, considerando que 
as penas criminais estão sujeitas 
à prescrição em função das pe-
nas máximas (art. 109 do Código 
Penal), dá-se esta em prazos mui-
to curtos em conexão com a difi-
culdade probatória e a necessária 
dilação processual (ou seja, três, 
quatro ou oito anos, conforme a 
pena máxima de um, dois ou qua-
tro anos, respectivamente). Como 
a jurisprudência e a lei9 determi-
nam a prescrição em função da 
pena aplicada in concreto, eviden-
cia-se a desproporção entre dano 
social e castigo merecido pelo cri-
minoso que viola a LRF.

Cidadania fiscal
Vigente a LRF desde maio 

de 2000, e considerando os seus 
objetivos antes expostos, propor,  
como fazem alguns governos, 
pactos de responsabilidade fiscal 
soa a despudor e desrespeito à 
cidadania. E parece confissão de 
má gestão.

O que já se encontra na lei, 
na doutrina e nos acórdãos dos 
tribunais de contas (que, aliás, muitas 
vezes reprovam as contas de chefes 
do Executivo, mas elas raramente 
são rejeitadas pelo respectivo Poder 
Legislativo) merece ser cumprido! 
Por que a LRF não é cumprida? 
Precisa-se de um pacto federativo 
para cumpri-la?

Antes de mais nada, é preciso 
cumprir a Constituição, que não 
admite delegação de competências 
entre os Poderes. Mas o que se vê nas 
leis orçamentárias é a autorização 
prévia de execução antecipada da 
proposta de orçamento, caso não 

votada tempestivamente (como se 
isso fosse coisa para se antever...) e 
a pré-autorização também para a 
manipulação de até 30% das verbas 
orçamentárias pelo Executivo.

Demite-se, assim, o Legislativo do 
dever de legislar e de depois fiscalizar a 
execução da mais importante lei a ser 
votada anualmente nos parlamentos, 
que é o orçamento público. Se se 
considera haver irresponsabilidade 
fiscal, é porque se sabe que se 
descumpre a Carta Magna.  

O chamado ajuste fiscal, em 
andamento a partir de 2015, 
consagra graves violações à ordem 
jurídica nacional, que não são 
de hoje, é verdade, mas chegam 
a dimensões compatíveis com o 
nível atual de desmandos públicos. 

Quebra da moralidade, da 
legalidade, da separação de poderes. 
Erros do passado não justificam a 
insistência neles no presente.

No demérito, aumentam-se 
tributos, propõem-se outros novos 
e restringem-se investimentos 
em educação, saúde, segurança, 
moradia, assistência social; como 
se um povo inculto, doente, tolhido 
e desamparado pudesse sobreviver 
à requisição confiscatória.

Compram-se consciências ao 
arrepio do art. 37 da Constituição. 
Os contingenciamentos preven-
-tivos, e por decreto, são violação 
abusiva do Direito Financeiro or-
çamentário – ademais, com leis 
orçamentárias votadas após o iní-
cio do exercício, sancionadas pelos 
atuais governantes, alguns reelei-
tos, quando sobejamente conhe-
cida a raiz de irresponsabilidade 
da crise fiscal em curso. E quando 
essas leis admitem, prévia e genero-
samente, bloqueios de empenhos, 

adequações de rubricas (art. 4º, I, a, 
da LOA-2016) etc., pelo Executivo, 
encarregado de cumprir as leis e 
não autorizado a mudá-las, por-
que o Legislativo demite-se da 
prerrogativa inalienável de legislar 
– então, dá-se violação do princí-
pio da separação dos poderes da 
República, portanto quebra da or-
dem constitucional com insupor-
tável concentração de poder sem 
controle.

É disso, que se trata: de po-
der. Dinheiro é poder. O Direito 
Financeiro normatiza o exercí-
cio do poder político por uma de 
suas facetas mais emblemáticas, 
o poder financeiro, muitas vezes 
hipocritamente guardado como 
coisa envergonhada, indigna de 
reconhecimento, quiçá menor 
diante de outros valores huma-
nos e citadinos...

Todos esses valores dependem 
de concreção no plano da realida-
de material, que requer recursos 
financeiros para sua satisfação, 
como é o caso da garantia da vida 
com dignidade, saúde e educação, 
segurança pública, liberdade de 
trabalho, propriedade privada.

Como qualquer indivíduo ou 
empreendimento, o Estado precisa 
ter receitas, gerir e despender 
recursos materiais (dinheiro dos 
cidadãos) na realização de um 
fim (no caso, a promoção do 
bem-estar daqueles cidadãos); o 
Estado precisa estar organizado 
para ter efetivamente controlado o 
exercício desse poder financeiro.

Quando, na Constituição, o povo 
decide ter um Estado unitário ou 
federal, centralizado ou descentrali-
zado, para melhor atender as neces-
sidades sociais, fá-lo por uma razão 

9.    Art. 110 (...) § 1º  A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido 
seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou 
queixa. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
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financeira – as razões históricas e 
políticas se confundem com aquela. 
Nenhum povo quer ser mal-educa-
do, pobre, inseguro, insolvente, do-
minado por potências estrangeiras, 
infeliz; e o sucesso pessoal ou cole-
tivo depende de decisões de fundo 
econômico-financeiro, que levem a 
resultados eficazes, e da estrutura-
ção e da contenção do poder polí-
tico-financeiro de gestão da coisa 
pública, que é o tesouro do povo.

Malfeitos, superfaturamentos, 
corrupção e aparelhamento político 
são crimes de lesa pátria que devem 
ser impedidos por controle prévio, 
pois causam prejuízo de difícil 
dimensionamento e reparação.

O primeiro instrumento desse 
controle é o orçamento (art. 165 
da Constituição-CF); equilibrado e 
responsável (§§ 6º, 7º e 8º do art. 165 
da Carta; art. 1º e § 1º da LRF); legal 
(art. 165 da CF) e legítimo (§ 3º do art. 
166 e arts. 37 e 70 da CF); universal e 
transparente (§§ 5º e 6º do art. 165 da 
CF; e art. 1º, § 1º, da LRF). 

Essa principiologia parece 
não valer no Brasil, malgrado 
a sua positivação. Em última 
instância cabe ao Judiciário, 
provocado, remediar tal patologia 
epistemológica. Questões de tal 
magnitude chegarão sempre mais 
ao Supremo Tribunal Federal. 

Se todo o arcabouço jurídico se 
esfacela por quebra da separação de 
poderes (confecção de orçamento 
ficção, em que os prazos de votação são 
rompidos impunemente, as rubricas 
legais não são à vera e podem ser 
manipuladas pela Administração a 
elas vinculada e por elas controláveis, 
a previsão da receita é inflada para 
atender irresponsavelmente a despesas 
barganhadas em votação da baixa 
política; gastos secretos são tolerados), 
então é chegada a hora de os tribunais 
fazerem prevalecer a Lei Suprema da 
nação nessa matéria tão sensível. 

É de ser reconhecida a ilegitimidade 

da permissão legal de gasto pú-
blico sem orçamento em vigor 
(art. 56 da LDO-2016), da prévia 
autorização legislativa para a ma-
nipulação das rubricas orçamen-
tárias pelo Executivo (art. 52 da 
LDO-2016), da determinação legal 
à Administração para proceder a 
adequações de rubricas levando a 
contingenciamentos imediatos à 
vigência da lei orçamentária (art. 
54 da LDO-2016), porque editar 
ato administrativo de programação 
de desembolsos não pode ser a se-
nha da carta branca para alterar o 
conteúdo do orçamento, que é lei. 
No mínimo, é caso de interpreta-
ção conforme os princípios da le-
galidade, da moralidade e da sepa-
ração de poderes. O § 3º do art. 165 
da CF determina que o Executivo 
publique relatório bimestral resu-
mido da execução orçamentária, 
exatamente para exigir disciplina 
gerencial, reverência ao Legislativo 
e obviar contingenciamentos pré-
vios, de que a LRF (art. 9º) só cogi-
ta “se verificado, ao final de um bi-
mestre, que a realização da receita 
poderá não comportar o cumpri-
mento das metas de resultado (...)”.

Considerações finais
Procurou-se acima apresentar 

sucinto quadro normativo do Direito 
Financeiro orçamentário no que toca 
à responsabilidade fiscal, bem como 
os meios de que dispõe a Cidadania 
Fiscal, formada pelos contribuintes 
e utentes dos serviços públicos, para 
fazer valer o seu direito público e 
cívico à boa governança.

São caminhos que se apresen-
tam ao cumprimento do precei-
to constitucional que considera 
o planejamento “determinante 
para o setor público” (art. 174 da 

Constituição), fulminando-se 
priorizações imorais e resultados 
ineficientes que desafiam o con-
trole de legitimidade e economici-
dade das contas públicas (arts. 37 
e 70 da CF). O STF, especialmente 
após o julgamento da Suspensão de 
Tutela Antecipada nº 175 e outras, 
e os tribunais em geral (cf. no STJ 
o Recurso Especial nº 1.389.952) já 
têm intervindo nessa área ao exa-
minar contenciosos individuais.

O que se requer é a adequação 
de prioridades consoante os valo-
res constitucionais, planejando-se 
investimentos indutores do de-
senvolvimento socioeconômico da 
população a ensejar mais geração e 
recirculação de riqueza; otimização 
da estrutura e custeio da adminis-
tração pública para servir; eficiente 
gestão do gasto público, que deve 
ser equitativo para ser profícuo; 
consequente redução e redistribui-
ção da carga tributária, que beira a 
confiscatoriedade e se realimenta 
na regressividade fiscal.

É preciso mesmo conter, pelo 
adequado manejo do Direito 
Financeiro, o poder mal exercido 
pelos governantes. Assim, abrir-
-se-á um caminho novo, como 
nas democracias consolidadas, 
deixando-se de padecer de ajustes 
fiscais que se resumem a ilegítimo 
arrocho sobre uma população 
trabalhadora, doente, mal educada, 
submetida a carga tributária 
confiscatória por um Estado que 
não provê aos direitos fundamentais 
em favor do desenvolvimento 
e da felicidade prometidos pela 
ordem constitucional, antes que se 
banalizem medidas que parecem 
afirmar, na imprevisão financeiro- 
-orçamentária, a comoção interna e 
a calamidade pública.
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Por Luiz Marchesini*
Jornalista e produtor cultural 

O Rio de Janeiro 
recebeu milhares 
de estrangeiros que 
 chegaram para 
apreciar a 36ª 

Olimpíada, um dos maiores 
momentos da Humanidade, que 
reúne quase todos os países do 

globo para apresentarem a máxima 
superação física do ser humano 
por meio dos Jogos Olímpicos. 
Celebração do esforço, constância, 
suores, músculos demonstrando o 
que o homem é capaz de realizar 
com o corpo e a mente focados 
em alcançar o pódio. Marco da 

superação e a maior demonstração 
da beleza que esta máquina 
biopsicoespiritual pode realizar. 

Nascida com os gregos há 
mais de 2.500 anos, pelas mãos 
de Hércules, diz a mitologia, a 
Olimpíada é a comunhão dos povos 
de diferentes raças, etnias, gêneros 
que, em grande festa, procuram 
realizar o saudável ato de competir 
pelos louros da celebração e união 
que, desde o fim do século XIX, 
celebra a cada quatro anos o maior 
evento esportivo da Terra.

Brasileiro: 
medalha de ouro em 
miscigenação cultural

Exemplo de tolerância 
e amizade com outros 
povos, o Brasil mostrou 
para todo o mundo, 
especialmente no Rio 
de Janeiro, durante 
os Jogos Olímpicos, 
que abre os braços 
sem medo para o que 
é novo ou diferente, 
influenciando e sendo 
influenciado. E é isto 
que demonstra toda a 
nossa força.

“

”
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que desembarcaram cerca de 10.500 
atletas, milhares de jornalistas, fãs e turistas 
de todas as partes na Cidade Maravilhosa. 
Sede da grande festa global, que recebeu de 
braços abertos, após ampla reestruturação, 
esses estrangeiros, que praticamente se 
sentiram em casa devido à cultura de 
hospitalidade e à própria formação do 
povo brasileiro, multiétnico cultural. 

Uma raça constituída pela diversidade 
em sua formação, desde o descobrimento 
pelos portugueses, em 1500, a maioria 
homens vindo de léguas e dias ao mar, que 
namoraram índias e, mais tarde, africanas 
escravizadas. Uma raça em formação ainda 
completada pela crescente imigração, 
do fim do século XIX ao início do século 
XX, de diferentes povos do mundo, que 
vieram viver o “sonho americano”, tão 
comentado na época de grande fome e de 
transformações na Ásia e na Europa. Vieram 
ao Brasil para se estabelecerem italianos, 
alemães, espanhóis, poloneses, sírio- 
-libaneses, japoneses, chineses, holandeses, 
judeus, finlandeses, franceses, entre outros. 

Ou seja, chegando para a Olimpíada do 
Rio de Janeiro de 2016, praticamente como 
primos a nos visitar, puderam constatar 
a simpatia, a hospitalidade, o respeito, 
a solidariedade que o povo brasileiro, 
e, mais notadamente, o carioca e a sua 
espontaneidade proporcionam. Herança 
cultural fundida nas multiculturas que 
desembarcaram e influenciaram o povo 
brasileiro através dos séculos.

 A formação cultural do 
Homo Brasilis

A cultura pode ser definida como um 
complexo dos padrões de comportamen-
to, crenças, educação, hereditariedade, 
costumes, observações, sentimentos e 
influências de instituições artísticas e in-
telectuais transmitidas e repetidas coleti-
vamente. Ou seja, é o conjunto formado 
pela linguagem, hábitos, pensamentos e 
pela arte criativa que um povo pode reali-
zar, que, no caso do Brasil, é um dos mais 
plurais do mundo.

Durante os séculos de colonização, o 
território brasileiro foi palco de uma fusão 
primordial básica entre as culturas indí-
genas, europeias (portuguesa) e africa-
nas. Foi nesse período que se deu o início 
da formação cultural brasileira, o DNA 
brasileiro. Mais tarde, a partir do fim do 
séc. XIX, a esse DNA se juntaram outros 
cromossomas de outros povos europeus, 
árabes e nipônicos, que vieram pelas mais 
diversas razões, principalmente fugindo 
de guerras, crises econômicas, como a 
provocada pela Revolução Industrial na 
Europa, quando milhares de camponeses, 
habituados à agricultura, ficaram desem-
pregados e em modo de subsistência e fo-
ram atraídos para o “Novo Mundo” das 
Américas, propagandeadas pelos gover-
nantes à época.

O Brasil-Império, por exemplo, iniciou 
esse movimento de imigração financiando 
os navios italianos para trazerem milhares 
de emigrantes, atraídos pelo sonho doura-
do de novas terras, para que, na visão de 
D. Pedro II, pudessem ocupar terras devo-
lutas no sul do país, para demarcar fron-
teiras ocupando estes lugares. Também vi-
nham para trabalhar nas lavouras de café, 
principalmente após o fim da escravatura 
pela Lei Áurea (1888), e até mesmo, como 
dizem, pela ideia do imperador brasilei-
ro, inspirado na teoria evolucionista de 
Darwin, na moda entre os cientistas da 
época, de branquear a população eminen-
temente negra, parda e indígena. 

Com a derrubada da Monarquia 
pelo golpe da oligarquia econômica dos 
Barões do Café à época, que capitanea-
ram os militares para a revolução devido 
a estarem desgostosos e descapitalizados 
com o fim da escravatura, a recém-cria-
da República manteve e ainda acentuou 
a prática de trazer os europeus, a maioria 
analfabeta e camponesa, para o Brasil, 
principalmente italiana e alemã, para 
substituírem a mão de obra escrava per-
dida com a Abolição da Escravatura. 

Outros países como a França, a 
Inglaterra e os Estados Unidos também 
influenciaram a cultura no Brasil, e 
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inspiraram a elite, inspirava-se 
como modelo e referência cultural, 
a cultuar e repetir modos, etiquetas, 
vestimentas e refinamento, no 
sentido civilizatório que percebiam.

Dessa maneira, tudo o que se 
vê hoje culturalmente nas regiões 
brasileiras é resultado dessa 
conjunção de valores, influências, 
modos e costumes de diferentes 
povos que, direta ou indiretamente, 
transmitiram suas características 
culturais e formaram o que hoje é o 
Brasil: um conglomerado de povos, 
culturas, saberes, feições, tradições, 
cores e movimentos. Por mais que 
esses povos tenham sido marcados 
no passado pelas contradições 
do conflito e da convivência, 
atualmente o Brasil constitui uma 
nação de traços diversificados, que 
mistura uma grande quantidade de 
influências e que hoje resulta em 
apenas uma dita raça: o brasileiro 
simpático, sorridente, pacífico, 
cultural, respeitoso e hospitaleiro. 

As influências culturais 
marcantes

Influência portuguesa
Colonizadores do território 

brasileiro por 322 anos, de todos 
os povos que chegaram ao país, 
os portugueses foram os que mais 
exerceram influência na formação 
da cultura brasileira. Durante todo 
o período de colonização, cidadãos 
portugueses foram transportados, 
influenciando não só a sociedade 
que viria a se formar, como também 
as culturas dos povos que já 
existiam. O evento que mais trouxe 
implicações políticas, econômicas 
e culturais para o Brasil foi a 
mudança da corte monárquica, o 
poder máximo de Portugal, de D. 
João VI para o Brasil, em 1808. A 
partir daí, a imigração portuguesa 
foi constante e perdurou até 
meados do século XX.

A mais evidente herança por-
tuguesa para a cultura brasileira 
foi a língua portuguesa, atualmen-
te falada por todos os habitantes 
do país. Difundida principalmente 
pelos padres jesuítas, a língua por-
tuguesa era, no período da colo-
nização, a língua geral na colônia, 
ao lado da língua tupi-guarani. 
Com a proibição do uso da língua 
indígena, o português foi definiti-
vamente adotado como o idioma 
oficial do Brasil. 

Outro legado português foi à 
religião católica, crença de grande 
parte da população brasileira. 
O catolicismo, profundamente 
arraigado em Portugal, deixou no 
Brasil as tradições do calendário 
religioso, suas festas e procissões, 
tornando-se a religião oficial 
do Estado até a Constituição 
Republicana de 1891, que instituiu 
o Estado laico. Atualmente, o 
Brasil é considerado o maior país 
do mundo em número de católicos 
nominais. De acordo com o IBGE, 
73,8% da população brasileira 
declaram-se católicos.

Além da língua e da religião, 
vários folguedos populares como 
o bumba-meu-boi, o fandango e a 
farra do boi denotam grande influ-
ência portuguesa. No folclore bra-
sileiro, são de origem portuguesa 
os seres fantásticos como a Cuca, 
o Bicho-Papão e o Lobisomem, e 
muitas das lendas e jogos infan-
tis, como as cantigas de roda, o 
cabra--cega a dança das cadeiras. 
Duas das festas mais importantes 
do Brasil, o carnaval e a festa juni-
na, também chegaram Brasil pelos 
portugueses.

A culinária brasileira também 
recebeu forte influência dos 
colonizadores. Muitos dos pratos 
típicos do país são os resultados da 
adaptação de pratos portugueses 
às condições da colônia. Por 

exemplo, a feijoada brasileira 
foi o resultado da adaptação 
dos cozidos portugueses pelos 
africanos escravizados. A cachaça, 
que foi criada nos engenhos como 
substituta da bagaceira portuguesa, 
e alguns pratos portugueses como 
as bacalhoadas, as sopas e os caldos, 
as empadas, pastéis, a introdução 
do leite, dos queijos, também 
se incorporaram aos hábitos 
brasileiros. Além dos doces, como 
o pudim de leite, manjá, quindim, 
o sonho das padarias, os pães, pães 
em fatia, folheados, entre outros.

Nas artes, a cultura dos por-
tugueses foi responsável pela in-
trodução dos grandes movimen-
tos artísticos europeus no Brasil, 
como o renascimento, o maneiris-
mo, o barroco, o rococó e o neo-
classicismo. Com isso, a literatura, 
a pintura, a escultura, a música, a 
arquitetura e as artes em geral, no 
Brasil-colônia, eram baseadas na 
arte portuguesa. Essa referência 
pode ser verificada nos registros 
do Padre Vieira, na decoração de 
talha dourada e nas pinturas de 
muitas igrejas coloniais. As in-
tervenções portuguesas seguiram 
após a Independência, tanto na 
arte popular como na arte erudita. 
E muito do que o Brasil é hoje tem 
forte apelo à cultura dos colonos, 
misturada com as culturas dos de-
mais povos que habitaram o país.

Desde o século XIX, mais de 1,5 
milhão de portugueses migraram 
para o Rio de Janeiro, fazendo a cidade 
ser considerada como a segunda 
maior população portuguesa do 
mundo, depois de Lisboa. E nossos 
irmãos lusitanos deixaram um legado 
em vários pontos da vida carioca, 
desde os populares botequins, até 
os suntuosos palácios da época 
do Império. Alguns dos símbolos 
dessa influência são as padarias, os 
açougues e os sapateiros. 



56

RI
O 

DE
 J

AN
EI

RO

Agosto  de 2016 • Nº 65 • Revista TCMRJ

Na cultura, a nação portuguesa 
presenteou a cidade com o Real 
Gabinete Português de Leitura, 
no Centro da cidade, a própria 
Biblioteca Nacional, depositório da 
Biblioteca Real trazida por D. João 
VI, o Liceu Literário Português, 
a arquitetura Barroca, as igrejas, 
os azulejos e pedras portuguesas 
das calçadas, como as da praia de 
Copacabana  e de Vila Isabel, entre 
outras influências. 

Influência indígena

Os índios, primeiros habi-
tantes do território brasileiro, 
se dividiam em diversos povos, 
de hábitos, costumes e línguas 
diferentes. Cada tribo possuía 
sua cultura, religião, crenças e 
conhecimentos específicos. Os 
guaranis manifestam sua cultu-
ra em trabalhos em cerâmica e 
em rituais religiosos, enquanto 
os tupis acreditavam serem do-
minados por um ser supremo 
designado Monan. Porém, as 
consequências da colonização 
foram tamanhas que, atualmen-
te, apenas algumas poucas na-
ções indígenas ainda existem e 
conseguem manter parte da sua 
cultura original. 

Apesar de a colonização euro-
peia ter praticamente dizimado a 
população indígena brasileira, não 
só fisicamente, através de guerras, 
perseguições e escravidão, mas 
também culturalmente, pela ação 
da catequese jesuíta e intensa mis-
cigenação com outras etnias, a 
cultura e os conhecimentos desses 
povos mantiveram-se presentes 
por influenciar parcialmente a lín-
gua, a culinária, o folclore e o uso 
de objetos. Como as redes de des-
canso, as cestas de palhas e o uso 
de cocares no Carnaval e de ins-
trumentos musicais, como o cho-
calho e o pau de chuva. 

Durante a colonização, a 
cultura e os conhecimentos 
indígenas foram determinantes 
para as incursões e explorações 
para o interior do Brasil. Tanto 
que, pela influência indígena 
na época, criou-se uma língua 
derivada do tupi-guarani, com 
termos da língua portuguesa, 
que serviu de língua franca no 
interior do Brasil até meados do 
século XVIII, principalmente nas 
regiões de influência paulista e na 
região amazônica. Atualmente, 
o português brasileiro guarda 
inúmeros termos de origem 
indígena, especialmente derivados 
do tupi-guarani. Dentre eles, estão 
os nomes na designação de animais 
e plantas nativas, como jaguar, 
tatu, piranha, capivara e ipê, capim. 
Mandioca, as frutas abacaxi, caju, 
cajá, maracujá, abacate, entre 
tantas outras, e a presença muito 
frequente na toponímia por todo o 
território brasileiro.

Também recebeu forte influên-
cia indígena o folclore das regiões 
interioranas brasileiras, como os 
seres fantásticos do Curupira, o 
Saci-pererê, o Boitatá e a Iara. Na 
culinária, temos a influência na 
mandioca e seus derivados (fari-
nha de mandioca, beiju, polvilho, 
tapioca), a erva-mate, o açaí, o gua-
raná, a jabuticaba e os inúmeros 
pescados e pratos típicos como o 
pirão, a carne socada no pilão de 
madeira (conhecida como paçoca) 
e pratos derivados da caça (como 
picadinho de jacaré e pato ao tucu-
pi), além do costume de comer fru-
tas (principalmente cupuaçu, cajá, 
bacuri, graviola, caju, açaí e buriti). 

A vontade de andar descalço e  
descansar em redes de balanço são 
outros hábitos que herdamos, bem 
como o uso de plantas medicinais 
para cura de males, como o boldo, 
o pó de guaraná, o óleo de copaíba, 

a catuaba, a semente de sucupira, 
entre outras.

No Rio de Janeiro, além do pró-
prio apelido que brinda os que nas-
cem na cidade, a palavra "carioca", 
que significa casa de branco, há ainda 
os nomes de alguns bairros que hoje 
são patrimônios mundiais, como 
Copacabana e Ipanema. Há ainda os 
bairros de Jacarepaguá, Itanhangá, 
Taquara, Tijuca, Andaraí, entre ou-
tros. Todos os nomes indígenas. Há 
ainda o Carnaval e a indumentária 
indígena, com os seus colares, 
cocares e brincos. 

Influência africana

No Brasil, a cultura africana 
chegou através do tráfico negreiro, 
que trouxe da África para o país 
povos das etnias: Bantos, Nagôs, 
Jejes, Hauçás e Malês, na condição 
de escravos. Na colônia, os escravos 
aprendiam o português, chegavam a 
ser batizados com nomes portugue-
ses e obrigados a se converterem ao 
catolicismo. Mesmo assim, foram 
eles que ajudaram a dar origem às 
religiões afro-brasileiras, difundidas 
atualmente em diversas regiões do 
país. As mais praticadas no Brasil 
são o candomblé e a umbanda.

Porém, a contribuição cultural 
da emigração forçada dos africanos 
na cultura do Brasil não se limitou 
apenas à religião. Dança, música, 
culinária e idioma receberam 
influências que prevalecem no 
Brasil até os dias de hoje. Na 
culinária regional, por exemplo, 
a herança africana é evidente, 
principalmente na Bahia. O dende-
zeiro, uma palmeira africana da 
qual se extrai o azeite de dendê, 
foi introduzido na região pelos 
escravos e é hoje utilizado em vários 
pratos de influência africana, como 
o vatapá, o caruru e o acarajé. Há 
ainda a famosa feijoada, em que os 
escravos reutilizavam as sobras do 
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senhorio da fazenda para cozinhar 
como um cozido português, feijões, 
com joelho de porco, toicinho, 
laranja e couve.  Já o idioma 
brasileiro ganhou novas palavras, 
como batuque, moleque, benze, 
macumba, catinga, entre outras. 

A música também foi muito 
favorecida pela cultura africana, que 
contribuiu com os ritmos que são a 
base de boa parte da música popular 
brasileira. Um exemplo disso é 
o gênero musical "lundu", que 
juntamente com outros gêneros deu 
origem à base rítmica do maxixe, 
samba, choro e bossa nova. Além 
da contribuição rítmica, também 
foram trazidos alguns instrumentos 
musicais, como o berimbau, o afoxé 
e o agogô, todos de origem africana. 
O mais conhecido deles no Brasil é 
o berimbau, instrumento utilizado 
para criar o ritmo que acompanha 
os passos da capoeira. No folclore, 
são de origem africana as danças 
de cateretê, jongo e o samba, e 
os instrumentos musicais são o 
atabaque, a cuíca e a marimba.

A própria capoeira, dis-
seminada em todo o mundo, é 

uma herança do povo africano no 
Brasil. Nascida no país devido a 
escravidão e o sonho de liberdade. 
Os escravos, quando iam se deitar, 
ou aos domingos, treinavam luta 
para combater os capatazes dos 
senhores e, quando apanhados em 
flagrantes, disfarçavam como se 
estivessem dançando, com música 
e batuque. Daí nasceu a capoeira. 

O Rio de Janeiro1 foi o maior 
porto de desembarque de escravos 
africanos do mundo, recebendo 
em torno de um milhão dos cinco 

milhões e meio de escravos que 
chegaram ao Brasil. Só entre os 
anos de 1779 e 1831, foram cerca 
de 500 mil. Boa parte vinha de 
nações como Angola, Congo, 
Benguela e Moçambique. No 
final do século XVIII, metade da 
economia da cidade vinha deste 
mercado. Durante cerca de 150 mil 
dias de cativeiro, essa população 
chegou a 10 milhões de escravos, 
entre nativos e descendentes. Não 
é à toa que hoje o Brasil é a nação 
mais negra fora da África. 

A herança africana está em toda 
parte e pode-se atualmente com-
provar essa influência no recém-i-
naugurado Circuito Histórico e 
Arqueológico da Celebração da 
Herança Africana,  na revitalizada 
Zona Portuária, também conheci-
da como “Pequena África”, cuja 
importância é revelada pela  can-
didatura do Cais do Valongo, 
soterrado por quase dois sécu-
los, a Patrimônio Cultural da 
Humanidade pela UNESCO.

O Cais do Valongo2  hoje é 
um museu a céu aberto. Ele foi 

1.    Fonte: site: http://www.efdeportes.com/efd128/a-influencia-da-matriz-africana-na-cultura-corporal-carioca.htm - acessado em 30/07/2016

2.    Fonte site: https://travessario.com/roteiros-sugeridos/cultura-africana/   acessado em 30/07/2016
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construído para esvaziar o comércio 
de escravos da antiga Rua Direita 
(atual Rua Primeiro de Março), onde 
estava localizado o Paço Imperial, 
sede do governo português. 

As obras do projeto  Porto 
Maravilha, da prefeitura do Rio, 
descobriram acidentalmente as 
fundações deste cais e, em torno, 
região que se chamava “Complexo 
do Valongo”, que compreendia:

• o Largo do Depósito  (atual 
Praça dos Estivadores), onde os 
negros eram comercializados;

• a Rua do Valongo, que ligava 
o Cais do Valongo ao Largo do 
Depósito e funcionava também 
como mercado de escravos, com 
lojas e “casas de engorda” que os 
preparavam para a venda;

• o Cemitério dos Pretos Novos, 
onde aqueles que não resistiam 
à viagem transatlântica eram 
enterrados como indigentes 
em valas comuns;

• o Lazareto, que ainda não 
foi encontrado pelas recentes 
buscas arqueológicas, local 
onde os doentes se recuperavam 
para, posteriormente, serem 
postos a venda;

• o  Cais da Imperatriz, cons-
truído por cima do Cais do 
Valongo, em 1843, para receber 
a futura esposa de Dom Pedro 
II, a Rainha  Teresa Cristina. 
A ideia de construir um cais 
sobre o outro foi de justamen-
te anular a triste memória, 
pois o tráfico de escravos já 
era um comércio condenado. 
Em 1911, na gestão do pre-
feito Pereira Passos, o Cais da 
Imperatriz foi aterrado, dando 
lugar à Praça do Comércio.

Instituto Pesquisa e 
Memória Pretos Novos

Em 1996, um casal descobriu, 
embaixo de sua casa, durante uma 
reforma, um antigo cemitério. 
Tratava-se de corpos dos “pretos 
novos”, como eram chamados os 
escravos que chegavam mortos ao 
Brasil ou morriam logo depois do 
desembarque. Calcula-se extrao-
ficialmente que foram entre 20 a 
30 mil pessoas, entre os anos de 
1779 e 1830, que desembarcaram 
mortos. Uma taxa bem mais 
alta do que os dados oficiais. Os 
corpos eram jogados em valas 
comuns, misturados e triturados, 
ou queimados.

O Instituto Pesquisa e Memória 
Pretos Novos 3 funciona hoje em 
duas casas do século XIX, nas 
quais mantém o Museu Memorial 
e um espaço cultural (Galeria de 
Arte Pretos Novos), para eventos, 
seminários, oficinas e palestras 
relativos ao tema. 

Jardim Suspenso do Valongo 4

Com 1.500 m², o Jardim 
Suspenso do Valongo fica sete 
metros acima do nível da rua. 
Recentemente restaurado, este 
recanto foi planejado pelo pai-
sagista Luís Rei e inaugurado em 
1906, durante a gestão do prefei-
to Pereira Passos, conhecido por 
grandes reformas urbanísticas. É 
um jardim mirante inspirado no 
classicismo grego, criado para as 
caminhadas vespertinas da  high 
society do início do século XX. Foi 
erguido sobre o mercado de escra-
vos visando apagar os rastros do 
período escravagista.

Centro Cultural José Bonifácio5 
– CCMJB – Rua Pedro Ernesto, 80 

– Gamboa

Revolucionário, conhecido como 
patriarca da independência,  José 
Bonifácio  é o autor do primeiro 
texto abolicionista do Brasil (1823). 
O prédio onde hoje funciona o 

3.    Fonte site: http://www.pretosnovos.com.br/ - acessado em 30/07/2016

4.    Fonte site:  http://portomaravilha.com.br/Cais_%20do_%20Valongo  -acessado em 30/07/2016

5.    Fonte site: http://mapadecultura.rj.gov.br/manchete/centro-cultural-jose-bonifacio – acessado em 30/07/2016
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CCMJB tem estilo renascentista 
e foi encomendado por D. Pedro 
II para receber uma das primeiras 
escolas públicas do Rio de Janeiro 
(inaugurada em 1877). Nele 
funciona o Centro de Referência da 
Cultura Afro-Brasileira, único do 
gênero na América Latina, que sedia 
exposições, espetáculos e cursos, 
dispondo de biblioteca especializada 
(somente para consulta), com 
mais de 750 títulos sobre o tema. 
Os achados arqueológicos do Cais 
do Valongo, entre os quais raros 
objetos africanos, joias e amuletos, 
serão encaminhados para o CCMJB 
após serem catalogados. 

Roda de Samba da Pedra do Sal 6

Localizado no Largo da Baiana 
no fim da Rua Argemiro Bulcão, 
esquina com Sacadura Cabral – 
Bairro da Saúde (aos pés do Morro 
da Conceição).

O lugar é cenário de uma 
das melhores rodas de samba da 
cidade. No século XVII, quando as 
águas do mar alcançavam a base 
da pedra e o sal vindo de Portugal 
era ali descarregado pelos escravos. 
Degraus foram esculpidos para 
facilitar a subida na pedra lisa. No 
século XVIII, foi construído, bem 
próximo, o Armazém do Sal. No 
local, posteriormente, as chamadas 
Casas de Zumbu acolhiam os negros 
alforriados que vinham de outras 
regiões do país, que ali também se 
reuniam para compartilhar, jogar 
capoeira, tocar e dançar jongo. 

No século XX, a Pedra do 
Sal seria o principal ponto de 
encontro de grandes músicos e 
compositores, como Donga,  João 
da Baiana, Pixinguinha e Heitor dos 

Prazeres. Foi tombada, em 1984, e 
ainda hoje abriga a Comunidade 
Remanescente de Quilombos da 
Pedra do Sal (composta por gerações 
descendentes de escravos africanos).

Jongo da Serrinha

Até hoje se mantém, no Morro 
da Serrinha, uma tradição secular 
vinda do cativeiro: o jongo. Dança 
profana e sensual que surgiu no 
Rio com o povo africano da região 
Congo-Angola. No período da 
escravidão, o jongo, hoje símbolo 
de resistência da cultura negra 
e patrimônio cultural imaterial 
do estado do Rio de Janeiro, 
era permitido pelos senhores 
de escravos somente durante os 
festejos católicos. 

Entre o fim do século XIX e 
o início do século XX, este era o 
ritmo predominante nas favelas 
cariocas. Diante da iminência do 
desaparecimento desta tradição, 
com as mortes dos velhos 
jongueiros, foi criado o Jongo da 
Serrinha, no final dos anos 60, 
para dar continuidade à cultura do 
jongo por meio das crianças e dos 
jovens da comunidade. O Jongo 
da Serrinha possui três núcleos 
de atuação: cultural (shows, rodas 
de jongo), educacional (aulas 
de jongo, projetos com meio 
ambiente) e uma ONG.

O Batuque 

Outras influências da cultura 
africana no Rio de Janeiro foram o 
candomblé, o batuque, o samba e o 
choro. O batuque tem conotações 
em variados momentos na história 
afrodescendente. No Rio de Janeiro, 
não havia distinção do que era samba, 

capoeira, candomblé, tudo era deno-
minado batuque, e só isso já era o su-
ficiente para que prisões fossem feitas, 
e que as praças da cidade se tornassem 
verdadeiros ringues. 

O início do século XIX foi mar-
cado por muitas revoltas, e, em 
muitas delas, os negros com seus 
batuques foram associados e perse-
guidos. Esse som, que anteriormen-
te representava resistência, ganhou 
espaço em uma cidade que não ti-
nha muitas opções de divertimento, 
com exceção das festas religiosas. 
Do batuque, começou uma eferves-
cência de ritmos, que por meio de 
algumas simbioses deram origem a 
vários outros, como o chorinho, o 
maxixe, o foxtrote, o lundu, o sam-
ba, o funk e outros.

A influência dos 
imigrantes

Os italianos7

O Brasil é a maior colônia 
de descendentes de italianos do 
planeta, com cerca de 30 milhões 
(15% da população brasileira), 
segundo dados da Embaixada da 
Itália no Brasil. Uma meia Itália 
que tem 60 milhões de habitantes8.

Tal número extraordinário de 
descendentes, sendo o quarto 
maior do povo brasileiro, atrás dos 
índios, portugueses e africanos, foi 
advindo da grande imigração para 
o país de milhares de italianos no 
fim do século XIX e início do sécu-
lo XX, notadamente entre os anos 
1870 e 1930, período de maior 
afluxo de italianos para o territó-
rio brasileiro em que, de acordo 
com o IBGE (Brasil, 500 anos de 
povoamento, ano 2000), o número 

6.   Fonte Sites: http://rodadesambadapedradosal.blogspot.com.br/ https://www.facebook.com/rodadesambapedradosal - acessados em 30/07/2016
7.   Fonte site: https://pt.wikipedia.org/wiki/Imigra%C3%A7%C3%A3o_italiana_no_Brasil
8.   Fonte: Marley Terezinha Pertile (2009). «O Talian entre o italiano-padrão e o português brasileiro:...» (PDF). Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Consultado 

em 29/07/2016.
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de imigrantes chegou a 1.243.633 no 
período 1876-1930.

Para entendermos esta grande 
imigração italiana para o Brasil ainda 
na época Imperial, devemos retor-
nar ao início do século XIX, quando 
ocorreram as grandes modificações 
políticas e econômicas na Europa. 
Terminadas as guerras napoleônicas, 
o Congresso de Viena – 1814/1815 
– estabeleceu arbitrariamente novos 
estados, formas de governo e alian-
ças, sem escutar os povos a eles sub-
metidos. Assim, a Itália se viu dividi-
da em sete estados, e surgiu entre o 
povo, como consequência, o ideal da 
unificação. 

Graças a Vitor Emanuel II, o pri-
meiro ministro Cavour, e o revo-
lucionário Giuseppe Garibaldi, a 

unificação da Itália 
finalmente ocorreu 
em 1870. Com a luta 
terminada, o sonho 
de paz e prosperi-
dade foi substituído 
por uma dura re-
alidade: batalhões 
de desempregados 
e camponeses sem 
terras, que não ti-
nham como se ali-
mentar. 

Havia ain-
da a Revolução 
Industrial, com o 
advento das má-
quinas, que subs-
tituíam o trabalho 
do homem, com 
mais lucro e perfei-
ção. A solução foi 
emigrar em busca 
de novas terras não 
exploradas e ricas. 
Entre os destinos 
principais, estavam 
diversos países da 

Europa, da América do Norte e 
da América do Sul.

Por sua vez, o Império bra-
sileiro, com o movimento 
Abolicionista, e as leis promulga-
das como a Lei Eusébio de Queirós, 
que proibiu o tráfico negreiro em 
1850, a do Ventre Livre (1871) e a 
dos Sexagenários (1885) anuncia-
vam o fim próximo da escravidão. 
A mão de obra nas zonas em que se 
expandia a cultura cafeeira come-
çou a faltar. Na província de São 
Paulo, as plantações de café pros-
peravam, e era necessária mão de 
obra em quantidade muito supe-
rior à existente.

Dessa forma, a monarquia 
criou uma série de facilidades 
para atrair imigrantes europeus 

por intermédio de propaganda 
maciça: na Itália, “vendeu" uma 
imagem do país, como uma "Terra 
Prometida", com promessas de 
terras, prosperidade, riqueza, cli-
ma tropical e abundância, fazendo 
com que milhares de imigrantes 
italianos, dentre eles, jovens re-
cém-casados, homens e mulheres 
de todas as idades e crianças, deci-
dissem atravessar o Atlântico em 
busca de uma vida melhor.

Para atrair imigrantes, o governo 
efetuava contratos com agentes de 
emigração que foram os grandes 
responsáveis pela vinda em massa 
desses italianos para o Brasil. 
Com a Proclamação da República, 
os serviços de imigração foram 
transferidos do governo federal, 
em 1894, para os estados-membro 
e apenas os estados mais ricos, 
como Rio e São Paulo, puderam 
prosseguir na política de imigração. 
Embora o governo estipulasse 
que apenas agricultores aptos ao 
trabalho deveriam ser recrutados 
para imigrarem para o Brasil, na 
prática os agentes e subagentes, 
contratados na Europa para atrair 
imigrantes, recrutavam qualquer 
um. Isso acarretava litígios logo 
na chegada, uma vez que, no meio 
dos jovens camponeses, chegavam 
velhos, crianças de peito e mulheres 
em gravidez avançada. 

De acordo com a historiadora 
Núncia Santoro de Constantino, da 
PUC do Rio Grande do Sul9, a imi-
gração italiana no Brasil foi comple-
xa, pela quantidade de italianos, pelas 
diferenças regionais características e 
pelo tipo de imigração que formou 
uma "italianidade" de diferentes re-
presentações: o italiano de São Paulo 
deu origem à mão de obra agrícola 
nas lavouras de café, ao operário, aos 
movimentos anarquista, sindicalista 

9.   Fonte: Bem-vindo baderna. Revista História da Biblioteca Nacional, p31, 2011..
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e socialista. No Rio de Janeiro, incen-
tivada pela primeira dama, a princesa 
italiana de Nápoles, Teresa Cristina, 
casada com D. Pedro II, pequenos 
comerciantes, artistas e músicos. No 
Sul, nas colônias autorizadas pelo 
Império monárquico e no Espírito 
Santo, ao agricultor proprietário de 
terras e origem do movimento coo-
perativista. E nas cidades do nordes-
te e do norte, ao mascate e pequenos 
comerciantes.

Embora tantas diferenças, há os 
traços comuns da cultura influencia-
da pelos italianos, como a introdu-
ção de atitudes, hábitos e práticas no 
campo e nas cidades. Como o forte 
catolicismo, a introdução dos mo-
vimentos sociais, a influência nas 
artes, na música, na arquitetura, 
no jornalismo, na gastronomia e 

no empreendedorismo italiano na 
abertura de empresas e iniciativas. 
No campo, podemos citar a intro-
dução de novas técnicas agrícolas, 

e principalmente na mudança do 
latifúndio para pequenas proprie-
dades agrícolas, e a introdução da 
policultura de produtos agrícolas, 
como a introdução do plantio da 
uva e da produção do vinho.

Há ainda as festas de igreja, a 
comilança de Natal, os presépios, 
as massas, como a macarronada e 
pizzas, o risoto, a polenta, o hábito 
de se beber vinho às refeições, de 
se comer pão com a comida, o 
azeite, os jogos de cartas, as figas, 
as capelinhas e cruzeiros à beira 
das estradas e procissões.

Para o professor AnielloAngelo 
Avella10, da Universidade de 
Roma TorVergata e professor vi-
sitante da UERJ, autor do livro 
"Uma imperatriz napolitana nos 
trópicos", sobre Teresa Cristina 

(1822-1889), em que 
narra os 50 anos em 
que viveu no Brasil, 
o momento mar-
cante em que a cul-
tura italiana refle-
tiu na brasileira foi 
em 1843, quando a 
princesa napolitana 
veio ao Brasil casar-
-se com D. Pedro II 
(1825-1891). 

Irmã do rei de 
Nápoles, Ferdinando 
II de Bourbon (1810-
1859), sua presença 
na corte colaborou 
com o intenso in-
tercâmbio entre ita-
lianos e brasileiros 
da oligarquia. Entre 

eles, o envio do maestro Carlos 
Gomes (1836-1896) para estudar 
com Giuseppe Verdi (1813-1901), 
contra a vontade de D. Pedro II, 

que preferia que ele estudasse com 
Wagner, na Alemanha, que, mais 
tarde, em Milão, o Gomes compôs 
a obra “O Guarani”, em 1870. 

Com a imperatriz, vieram 
importantes famílias italianas 
para o Rio, como os Francioni, em 
cuja confeitaria, montada na rua 
Direita, atual Primeiro de Março, 
os cariocas puderam ver pela 
primeira vez o gelo e experimentar 
o sorvete. E, na rua do Ouvidor, a 
joalheria concorrida dos irmãos 
Farani, ourives prestigiados. Dessa 
maneira, a imigração italiana no Rio 
de Janeiro, diferente de nos outros 
estados, teve uma característica 
urbana, com famílias estabelecendo 
os seus pequenos negócios e se 
organizando, como os jornaleiros e 
os peixeiros calabreses da cidade.

A introdução do confete 
no Carnaval brasileiro foi uma 
contribuição italiana buscada do 
Carnaval de Nice, no sec. XIX, 
apesar de ter sido inventado em 
Roma, como pastilhas açucaradas 
que eram atiradas no meio da farra. 
A história da bailarina Marieta 
Baderna no Brasil11 demonstra 
também a apropriação de palavras 
italianas ao vocabulário da língua 
portuguesa brasileira. Com 21 
anos, nascida em Parma, já com 
prestígio internacional nos palcos 
europeus, com passagens pelo 
londrino Covent Garden e pelo 
Teatro Alla Scala de Milão, vinda 
para o Rio de Janeiro a convite 
da família real, causou furor no 
Teatro São Pedro de Alcântara, 
quando a queridinha da elite 
brasileira à época não esperava que 
a moça, encantada com o ritmo 
africano lundu que conhecera 
com os negros escravizados, o 

10.   Fonte: Bem-vindo baderna. Revista História da Biblioteca Nacional, p32, 2011

11.   Fonte: Bem-vindo baderna. Revista História da Biblioteca Nacional, p31, 2011
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apresentasse em seu espetáculo, 
para um teatro lotado de pessoas 
da alta hierarquia do Império, com 
a dança de umbigadas libidinosas.

Caiu em desgraça para a elite 
da Corte, ainda mais quando se 
declarou em público, pelos jor-
nais, anti-monarquista e incitou 
greves contra empresários que não 
pagavam os artistas. Tornando-se 
Persona non grata pelos conser-
vadores, sumiu dos salões, sendo 
vista em alguns palcos de teatros 
populares da cidade, até sumir por 
completo, ficando o seu sobreno-
me no ideário popular e sendo 
absorvido como uma palavra in-
teressante de nosso vocabulário: 
baderna, como sinônimo de ba-
gunça.

De acordo com o filólogo 
Antenor Nascentes, chegam a 
383 as palavras de origem italiana 

que foram assimiladas pelo nosso 
vocabulário, como aquarela, 
bravata, cafona, cantina, gentileza, 
caricatura, cascata, ópera, poltrona, 
tchau, entre outras. 

Os alemães

Os alemães não chegaram ao 
Brasil em grandes contingentes, 
como ocorreu com os portugueses 
e italianos. Porém, a imigração 
ocorreu durante longo tempo, desde 
1824, com a chegada dos primeiros 
colonos, até aproximadamente a 
década de 1960, quando chegaram as 
últimas levas significativas. Alcançou 
seu número máximo na década de 
1920, após a I Guerra Mundial.

O Rio de Janeiro foi o primeiro 
estado brasileiro a receber imigrantes 
alemãs, em 1824, quando rumaram 
para a colônia suíça de Nova 
Friburgo, chamada de “Freguesia 

de Santo Amaro”. Eles exerceram 
maior influência na atual cidade 
de Petrópolis. Vieram com D. 
Leopoldina, quando se casou com D. 
Pedro I, formando a primeira colônia 
germânica na região fluminense. 
O ano de 1828 trouxe mais 560 
imigrantes. Nova Friburgo foi a 
escolhida para receber a primeira leva 
de imigrantes alemães contratados 
pelo imperador Dom Pedro I; foram 
levados para lá devido ao grande 
número de suíços (fundadores da 
cidade em 1818) que abandonaram 
seus lotes e se dispersaram por todo 
o estado do Rio de Janeiro.

No ano de 1837, Santo Amaro 
era o único município a produzir 
batatas, cultura típica do imigrante 
alemão. Os alemães que migraram 
para Petrópolis trouxeram a 
cultura da cerveja aos cariocas. 
As cervejas Teresópolis, Itaipava, 
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Shincariol, Antartica, todas elas 
nascidas, aqui no Rio de Janeiro, 
graças à influência alemã.

Os franceses12

Os franceses procuraram fixar-
-se no Brasil por pelo menos três 
séculos. Tentativas de fundação 
da França Antártica e da França 
Equinocial implicaram em amplo 
contato e miscigenação com os 
primeiros habitantes, fazendo com 
que a influência étnica e cultural 
dos franceses permanecesse em 
boa parte do país e deixasse marcas 
fortes na educação, na gastronomia, 
nas artes, no vocabulário e na 
estética brasileira.

Desde o século XVI, os franceses 
estiveram pelo litoral brasileiro. 
Na época do “descobrimento”, 
eram corsários que vinham em 
busca de pau-brasil, madeira que 
produzia uma tintura vermelha 
muito valorizada na Europa para 
tingimento de tecidos.

Em 1555, colonizadores fran-
ceses invadiram o litoral do 
Rio de Janeiro com o objetivo 
de permanecer. Liderados por 
Nicolau Durand de Villegagnon, 
fundaram a França Antártica, em 
uma ilha da Baía de Guanabara 
que, atualmente, chama-se Ilha 
de Villegagnon e fica ao lado do 
Aeroporto Santos Dumont. 

Essa invasão não teve motivação 
apenas econômica, mas também 
política e religiosa. Villegagnon 
trouxe consigo protestantes fugi-
dos da perseguição religiosa dos 
católicos na França. Na ilha, funda-
ram o forte de Coligny. Lideranças 
indígenas apoiavam os franceses e, 
somente em 1567, 12 anos depois 
da chegada, o governador-geral 
do Rio de Janeiro,  Mem de Sá, 

conseguiu expulsar os franceses. 
Essa não foi a única tentativa de 
invasão francesa no Rio de Janeiro, 
mas foi a que conseguiu maior êxi-
to.

Dois séculos depois, em 1816, 
uma motivação diferente trouxe 
um grupo de artistas franceses 
para morar e trabalhar no Brasil. 
Com a definitiva abdicação de 
Napoleão Bonaparte a imperador 
da França, muitos franceses 
bonapartistas foram demitidos e 
alguns deles, artistas e profissionais 
especializados, resolveram vir 
para o Brasil e ofereceram os seus 
serviços a D. João VI (recém- 
-transferido junto com a sua corte 
real ao Rio de Janeiro). Aceito, 
esse grupo conhecido como 
Missão Artística Francesa ajudou 
a fundar a Escola Real de Ciências, 
Artes e Ofícios.

Entre eles estavam os pintores 
Jean Baptiste Debret e Nicolas 
Antoine Taunay; o arquiteto 
Auguste Henri Victor Grandjean 
de Montigny; o escultor August-
Marie Taunay; o gravador Charles 
Simon Pradier; o mecânico 
François Ovide; o ferreiro Jean 
Baptiste Leve; o serralheiro Nicolas 
Magliori Enout; os peleteiros 
(artesão que trabalha com peles, 
especialmente para vestuário) 
Pelite e Fabre; e os carpinteiros 
Louis Jean Roy e o filho, Hypolite. 
A maioria trouxe consigo as 
famílias, criados e auxiliares.

Esse grupo foi responsável por 
introduzir o ensino formal das artes 
em nosso país, trazendo um novo 
olhar e experiência para áreas que 
contavam com pouca ou nenhuma 
mão de obra. Debret, por exemplo, 
registrou usos e costumes locais 
em quadros que nos contam, ainda 

hoje, como era o dia a dia no Rio de 
Janeiro do século XIX. Já Montigny 
trabalhou em obras de saneamento 
e urbanização, formando cerca de 
20 novos arquitetos.

Nobres franceses na Tijuca

O pintor Nicolas Antoine 
Taunay comprou um sítio na 
Floresta da Tijuca e foi viver 
ao lado de uma cascata, mais 
tarde batizada com o seu nome. 
Naquele local, havia uma colônia 
de nobres franceses, simpatizantes 
de Napoleão, que se refugiaram no 
Brasil após sua derrota.

O clima ameno dos 330 
metros acima do nível do mar, 
do Alto da Boa Vista, atraiu a 
baronesa de Rouan, o príncipe 
de Montbéliard, o conde de 
Scey, o conde de Gestas e a tia 
dele, a condessa de Roquefeuil. 
Todos possuíam chácaras ao 
longo do Rio Cachoeira.

Daí as casas do Alto da Boa 
Vista trazerem muitos elementos 
franceses, bem como os chafarizes 
e estátuas nas praças.

Capitalistas e artesãos

Não foi somente a Missão 
Artística Francesa que partiu do por-
to de Havre em direção ao Brasil, no 
ano de 1816. Diante de uma França 
devastada pela guerra, 17 navios fize-
ram essa mesma travessia. Segundo 
a pesquisadora Lilia Schwarcs, havia 
de tudo a bordo daquelas embarca-
ções: profissionais, curiosos, litera-
tos, religiosos, comerciantes, jovens 
e velhos. Todos em busca do Novo 
Mundo, uma terra que, no imaginá-
rio dessas pessoas, não tinha males, 
onde era possível fazer fortuna.

As informações são escassas 
em relação à imigração francesa 

12.   Fonte:  Brasil Francês – DVD multimítia produzido para Escola do Legislativo da Alerj pela ONG Semear - 2000
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propriamente dita, dos cidadãos 
comuns. O censo feito pelo 
Ministério das Relações Exteriores 
da França, em 1911, contou 3.624 
franceses vivendo no Rio de Janeiro.

Em um esforço de pesquisa 
para revelar como era a vida 
dessas pessoas, a editora da Unesp 
lançou, em 2009, o livro Franceses 
no Brasil, Séculos XIX-XX. Nessa 
publicação, o pesquisador Jorge 
Luis Mialhe explica que a micro 
imigração francesa foi constituída 
de pessoas com ofícios técnicos 
ou especializados, comerciantes, 
profissionais do setor de serviços 
e profissionais liberais. O destino 
da maior parte dessas pessoas, no 
Brasil, foi o Rio de Janeiro – na 
época, a maior cidade do país.

Comércio de luxo na Rua do 
Ouvidor

Muitos franceses vieram para 
o Rio de Janeiro e se dedicaram, 
principalmente, ao comércio e às 
lojas de penhores. François Leon 
Cohn, por exemplo, era um corretor 
de gêneros alimentícios na Rua da 
Alfândega, número 3. Nessa mesma 
rua, atuava o senhor Hoffmann, 
proprietário de uma companhia de 
seguros. Uma figura de destaque 
era o “rei da moda” Bernard 
Wallerstain, dono da loja que tinha 
o seu nome, na Rua do Ouvidor, 
centro do comércio carioca daquela 
época. Essa loja era fornecedora da 
Casa Imperial. Importava artigos de 
Paris, como sedas, calçados, camisas, 
joias, cristais, porcelanas, quadros, 
artigos de palha e champanhes.

A política imperial brasileira 
também estimulava a vinda 
de profissionais liberais, como 
engenheiros, médicos e dentistas, e 
de pessoas de posses, com o objetivo 
de difundir ideais civilizatórios e 
de criar uma elite tecnocrática no 
Brasil. Esse foi o caso do dentista 

Arson e do médico Hostein, que 
clinicavam na Rua dos Ourives, 41 
e 89, respectivamente.

O Distrito de Sacramento (Rua 
do Ouvidor e adjacências) tinha 
a predileção das lojas e moradias 
dos franceses. Ali funcionavam, 
desde 1836, a Société Française 
de Bienfaisance, na Rua Nova do 
Ouvidor;  a Chancelaria Francesa, na 
Rua do Ouvidor, 186; e a Sociedade 
Francesa de Socorros Mútuos. A 
doceria Colombo é uma das marcas 
francesas no Rio de Janeiro, que até 
hoje pode ser apreciada com a sua 
arquitetura e espelhos de cristais, 
em pleno centro do Rio.

Grande influência nas ideias

É importante notar que a 
imigração francesa foi pequena em 
relação ao número de pessoas que 
vieram viver aqui, mas não se pode 
dizer o mesmo da forte influência 
da cultura francesa no modo de 
vida do carioca, que os ares e a 
cultura da Cidade das Luzes, Paris, 
influenciavam a elite carioca.

Sobre isso, Debret, na oca-
sião, disse ao Journal de l´Institute 
Historique, de Paris: “A moda, essa 
mágica francesa, em boa hora fez 
sua irrupção no Brasil. O Império de 
d. Pedro tornou-se um dos seus mais 
brilhantes domínios: ela reina ali 
como déspota, seus caprichos são leis: 
nas cidades, toaletes, refeições, dança, 
música, espetáculos, tudo é calculado 
a partir do exemplo de Paris (…)”.

Estudos recentes demonstram 
que, a partir de 1850 até o final do 
século XIX, o volume comercial entre 
Brasil e França só foi superado pelo 
que havia entre Brasil e Inglaterra. 
O mercado brasileiro consumia 
intensamente tecidos, objetos de 
luxo, decoração e vinho. Todo artigo 
se valorizava quando acompanhado 
da informação: “veio de Paris”.

Escritores franceses também 

destacavam a forte influência cultural 
da França junto às elites brasileiras 
no final do século XIX. Henri 
Avenel, por exemplo, descreveu, em 
1892, desta forma surpreendente, 
a situação dos homens letrados 
brasileiros: “A língua administrativa 
(sic) é a língua portuguesa; o francês, 
língua preferida das classes superiores, 
é também forte no mundo do ensino”.

Outra grande influência cultural 
nas primeiras décadas da República 
brasileira no Rio de Janeiro, então 
capital do país, foi o estilo Belle 
Époque, na arquitetura, na sociedade 
e na cultura da elite na virada do 
século. Em 1900, o uso do francês 
nas altas rodas era frequente e muitas 
mulheres liam a literatura francesa. 

Sob as ordens do presidente 
da República, Rodrigues Alves, 
inspirado no urbanismo de Paris 
na primeira década do sécu-
lo XX, foram criadas as aveni-
das: Central (atual Avenida Rio 
Branco), Beira-Mar, Francisco 
Bicalho, Mem de Sá, Rodrigues 
Alves e Atlântica, com a inten-
ção de tornar a cidade mais hi-
giênica e funcional, substituin-
do vielas por ruas arborizadas e 
mais largas. 

Os boulevards franceses ins-
piraram a remodelação da cida-
de. Foram demolidos, apenas na 
Avenida Central, cerca de 600 edifí-
cios, desalojando inúmeras famílias. 
Para manter a linha reta do projeto 
traçado para a Avenida Central, par-
tes dos morros do Castelo e de São 
Bento foram destruídas.

A influência da arquitetura 
francesa não ficou restrita ao 
remodelamento de ruas e avenidas 
– interferiu no modo de morar 
da elite carioca. O pé direito dos 
imóveis que eram construídos 
tornaram-se mais altos e os 
cômodos, mais independentes 
e ventilados. Ainda podemos 
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admirar edifícios criados no século 
XX por arquitetos franceses, como 
o hotel Copacabana Palace (Joseph 
Gire), o Chopin (Jacques Pilon) e 
o Biarritz, na Praia do Flamengo 
(Henri Sajou), e o próprio Theatro 
Municipal13, inspirado na  Ópera 
de Paris, de  Charles Garnier e 
que contou, em sua construção, 
com a colaboração do arquiteto 
francês Albert Guilbert.

Os espanhóis 14

A presença espanhola em terras 
brasileiras é muito antiga, sendo um 
de seus representantes, de grande 
importância para a história de São 
Paulo, o jesuíta José de Anchieta que, 
em 1554, contribuiu para a fundação 
da cidade. O período de união de 
Portugal e Espanha, entre 1580 e 
1640, trouxe para o Brasil famílias 
que se tornariam “quatrocentonas”. 
Imigraram para o Brasil até 1950 
cerca de 700.000 espanhóis, 
vindos principalmente da Galícia 
e da Andaluzia, que se abrigaram 
nos principais centros urbanos 
brasileiros, sendo eles: São Paulo, Rio 
de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. 

Os recém-chegados disputavam 
desde as ofertas de emprego 
menos qualificado até os espaços 
de moradia disponíveis junto 
aos segmentos mais pobres da 
população local, sobretudo mestiços 
e negros que também tomaram o 
rumo das cidades, após a Abolição 
da Escravatura. Foram trabalhar 
nas lavouras de café e como mão de 
obra especializada para a indústria 
nascente e a siderurgia.

A herança cultural dos 
espanhóis está na dança e na 
culinária, com a introdução das 

festas flamencas, os próprios 
ciganos e seu movimento, o vinho, 
a gastronomia, com a introdução 
dos frios, dos frutos do mar, as 
massas, o azeite, doces como o 
churros e o cultivo do centeio e 
da alfafa em terras brasileiras.  A 
influência da arte e do cinema 
espanhol também é verificada, 
bem como nas vestimentas, com 
lenços e saiotes. 

Os árabes15

Embora muitos tenham sido 
atraídos pelo vigor da economia 
cafeeira paulista ou do ciclo da 
borracha na Amazônia, os árabes 
raramente abraçaram atividades 
agrícolas. Este constituirá o pri-
meiro traço marcante: a inserção 
preponderantemente urbana dos 
árabes, que se dedicaram a ativida-
des comerciais na nova terra. De 
fato, o comércio – não o graúdo, 
dos comissários de café, mas o de 
gêneros de consumo mais popular 
– foi o meio de vida inicial por ex-
celência dos árabes no Brasil. 

Graças a esse tipo de inserção 
dedicada ao comércio popular, os 
árabes fixaram na sociedade uma 
imagem característica, de hábeis 
negociantes. Com eles, era preciso 
estar vigilante, para não ser presa 
fácil. Era necessário pechinchar, 
“chorar” no preço, para se 
conseguir um bom negócio. Daí a 
cultura do chorão do brasileiro. 

Os sírio-libaneses, muitas 
vezes confundidos com “turcos”, 
popularizaram uma série de 
práticas comerciais – como 
o crédito, as promoções, os 
descontos em função do volume 
adquirido, entre outras – que 

revolucionaram o comércio 
popular. Além das capitais, os 
árabes se distribuíram por regiões 
e municípios do interior do país 
onde pode se encontrar a cultura 
da “lojinha do turco”, locais 
populares em que se vende de 
tudo um pouco. 

Seus costumes contribuíram 
com o uso do cachimbo nos ritu-
ais de candomblé, na reclusão da 
mulher no período colonial, nas 
lendas, como a “Moura Torta”, 
nas parlendas, contos acumula-
tivos, folguedos, e na veneração 
do cavalo pelo gaúcho. Há ainda 
a introdução da culinária, com o 
tabule, os quibes, a coalhada seca, 
o iogurte e os folheados à base de 
mel e castanha. Na beleza, intro-
duziram a pintura das unhas e  os 
contornos dos olhos.

Depois de São Paulo, o Rio16 

foi o estado que mais recebeu 
imigrantes de língua árabe, entre 
o fim do século XIX e o início do 
século XX. Em 1920, eram 19.285 
árabes em São Paulo e 6.121, na 
Guanabara. Duas décadas após, 
eram 23.948 em São Paulo e 6.510, 
na Guanabara. Registros dão 
conta de que os irmãos Zacarias, 
vindos de Belém, na Palestina, 
teriam sido os primeiros a chegar 
ao Brasil, em 1874, escolhendo o 
Rio para morar.

“Por ser a capital, o Rio atraiu 
grande parte desses imigrantes, 
que participaram ativamente da 
constituição da cidade como uma 
metrópole, deixando sua marca 
na paisagem urbana, ao criar, por 
exemplo, projetos urbanísticos em 
determinados bairros cariocas” — 
diz o antropólogo carioca, Paulo 

13.   fonte site: https://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro_Municipal_do_Rio_de_Janeiro - acessado em 30/07/2016
14   Fonte: http://www.meuportal.net/influencia-da-cultura-espanhola/- acessado em 30/07/2016
15.   Fonte: https://oestrangeiro.org/2012/12/25/influencia-arabe-no-brasil/- acessado em 30/07/201
16.   Fonte: http://jornalggn.com.br/blog/luisnassif/a-influencia-arabe-na-formacao-do-rio -  acessado em 30/07/2016
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Hilu, que pesquisou e entrevistou 
representantes da comunidade, 
ao longo de quase dois anos, para 
lançar o livro Árabes no Rio de 
Janeiro - uma Identidade Plural.

Nos anos 20, as primeiras 
famílias se fixaram no centro. A 
Rua da Alfândega e adjacências 
concentravam a maior parte 
deles. Eram 3.284 habitantes 
sírio-libaneses (53,5% dos árabes 
no Rio). Pela pesquisa do autor, 
existiam 102 estabelecimentos 
classificados de “armarinho”, 
em 1926, a maioria deles na Rua 
da Alfândega, e 64 pertenciam a 
árabes.

Já a partir da década de 30, 
muitos árabes foram fixando 
residência em bairros próximos 
à linha férrea. Coelho Neto, 
Inhaúma, Irajá, Jabour e Campo 
Grande foram algumas das áreas 
escolhidas. Na Baixada, em especial, 
Nova Iguaçu, Caxias, Nilópolis 
e São João de Meriti (bairro de 
São Nicolau), também havia 
comunidades árabes. Segundo o 
autor, os mais ricos moravam em 
Copacabana e Tijuca.

Se, no passado, a imagem dos 
árabes remetia à profissão de 
mascate, o livro traz registros da 
importância empresarial também 
na área de urbanismo. Exemplos 
são os projetos para a construção 
de moradias populares (para a 
população em geral), que deram 
início à ocupação do bairro Jabour, 
na Zona Oeste, e São Nicolau, em 
São João de Meriti. O livro mostra 
ainda projetos modernistas de 
igrejas e mesquitas para a época.

A comunidade árabe, revela 
o autor, também teve presença 
ativa na vida cultural carioca. No 
Rio de Janeiro, no próprio centro 
carioca, convivendo inclusive com 

outros grupos, em uma associação 
própria, a Saara (Sociedade dos 
Amigos das Adjacências da Rua 
da Alfândega).

Os finlandeses

A imigração finlandesa no Brasil, 
ocorridos no século XX, para a 
região do Vale do Paraíba, no estado 
do Rio de Janeiro, no Brasil, onde 
criaram um povoado chamado 
Penedo, aos pés do Parque Nacional 
de Itatiaia, na cidade de Itatiaia. 
Ainda hoje, os descendentes de 
finlandeses mantêm as tradições e a 
cultura de seus ancestrais, morando 
em casas que são réplicas das antigas 
casas finlandesas, e trabalhando com 
artesanato de chocolates, roupas e 
sorvetes, que atraem os turistas e 
mantêm a tradição. 

Criaram, também, o Museu da 
Imigração Finlandesa aos pés do 
Parque Nacional de Itatiaia, com 
objetos antigos, roupas e montagens 
cenográficas. Hoje, no Brasil, há 90 
mil finlandeses e seus descendentes. 
Penedo é um distrito e parque 
ecológico do município de Itatiaia, 
localizado na região sul do estado 
do Rio de Janeiro, Brasil.

Os ingleses17

Os ingleses começaram a 
chegar muito cedo aos países das 
Américas - Latina e do Sul - ainda 
na época das grandes navegações. 
Não vinham propriamente como 
imigrantes, mas sob a forma 
de negociantes e aventureiros, 
ou mesmo piratas. No Brasil, 
eles acabaram alcançando larga 
influência econômica, que foi 
muito acentuada entre 1835 e 
1912, quando começou a declinar, 
muito lentamente.

A influência britânica sobre 
a vida, a paisagem e a cultura do 

Brasil foi largamente estudada 
por Gilberto Freire, que define as 
relações entre a Grã-Bretanha e 
o Brasil ainda semicolonial como 
“mais ou menos imperiais”. E cita, 
entre os efeitos da sua influência, 
o terno branco, o chá, a cerveja 
e o uísque, o bife com batatas, o 
pijama de dormir, o tênis, a capa 
de borracha, os piqueniques, o 
escotismo, o lanche e o sanduíche.

Isso sem contar as inúmeras 
palavras inglesas incorporadas à 
nossa língua, que se anglicizou em 
todos os seus setores, ganhando 
verbos como chutar, driblar, 
boicotar, boxear, esbofetear, liderar.  
São ingleses o craque, o turfe, o iate, 
o esnobe, o rum, o cheque, o alô, o 
pudim, o revólver, o urra.

Os ingleses nos legaram alguns 
termos como o “Bond” que, de 
título da dívida pública, passou a 
designar veículo de tração animal 
e elétrica, o bonde. Trouxeram 
também o futebol, esporte preferido 
pela população.

A presença dos ingleses em 
todos os setores econômicos chegou 
a provocar, nos fins do século 
passado, certa antipatia entre os 
brasileiros, que de certa forma os 
enxergavam como “colonialistas”. 

De qualquer forma, a influência 
inglesa no progresso industrial 
brasileiro pode ser medida pelas suas 
iniciativas nesse campo. No Brasil, 
as primeiras fundições modernas, 
o primeiro cabo submarino, as 
primeiras estradas de ferro, os 
primeiros telégrafos, as primeiras 
moendas de engenho moderno de 
açúcar, a primeira iluminação a 
gás, os primeiros barcos a vapor e 
as primeiras redes de esgoto foram, 
quase todas, obras dos ingleses.

17.  Fonte site: http://marusasaki.blogspot.com.br/2012/09/imigracao-inglesa-no-brasil-e-sua.html -  acessado em 30/07/2016
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Os holandeses18

Sua influência se deve às invasões 
no período colonial. Os holandeses 
deixaram sua influência na litera-
tura de cordel, nas blasfêmias no 
folclore do açúcar, em elementos 
de confeitaria e laticínios. Por 
duas vezes os holandeses tentaram 
fixar residência no Brasil, na Bahia 
(1624 a 1625) e em Pernambuco 
(1630 a 1654). Fundaram fortifica-
ções, cidades, museus, centros de 
ciência e arte, a ponto de causar 
sentimentos de que seriam melho-
res colonizadores que os portugue-
ses. Miscigenaram-se com índios, 
mamelucos, mulatos e negros; in-
fluenciaram no verde dos olhos de 
parte dos nordestinos que vivem 
hoje em São Paulo. Mas a maior 
contribuição da colônia holandesa 
é no cultivo das flores. Foram eles 
que criaram a Holambra, um centro 
de cultivo que se tornou cidade em 
31 de dezembro de 1991, cujo nome 
soma Holanda, América e Brasil.

Os americanos19

A influência americana não foi 
espontânea como a dos povos que 
aqui vieram habitar, ela foi planejada 
e, devido à intensa propaganda atra-
vés dos meios de comunicação, que 
atingem as mais longínquas regiões 
brasileiras, esta influência aparece 
não somente na música da juventu-
de e no linguajar, como também na 
alimentação, através dos sanduíches, 
principalmente hambúrgueres e ca-
chorros-quentes, e da Coca-Cola. O 
“jeans” é atualmente usado por todas 

as camadas da sociedade, inclusive 
pelos trabalhadores rurais e habitan-
tes das cidades do interior.

Os japoneses20

Trouxeram recentemente várias 
contribuições, que vêm sendo 
introduzidas na cultura popular. Os 
nipônicos nos legaram o folclore das 
flores, dos frutos, da morte, e ainda 
o sushi e o sashimi, pratos muito 
apreciados hoje em dia, além das artes 

marciais, o ofurô, a cerimônia do chá.
Entre 1883 e 1966, cerca de 500 

mil imigrantes desembarcaram 
no Rio de Janeiro e passaram por 
um mesmo circuito. Inspeção 
sanitária que era realizada  em 
uma pequena ilha do outro lado 
da Baía de Guanabara, próximo 
ao município, de hoje, São 
Gonçalo. Após receberem roupas 
de cama e sabão, eram divididos 

entre alojamentos coletivos, onde 
permaneciam oito dias em média 
antes de partirem para a cidade. 

Nesta ilha, funcionava a hospeda-
ria Ilha das Flores, um conjunto de 
prédios com dormitórios, enfermaria, 
refeitórios, necrotério e muito verde, 
com capacidade para receber até três 
mil pessoas.

“Os imigrantes ficavam na ilha 
para se recuperar da longa viagem de 
navio, uma espécie de quarentena para 
que não fossem contaminados pelas 
doenças que existiam na cidade, como 
a febre amarela”, conta o historiador e 
professor da Uerj, Luís Reznik.

Propriedade da Marinha desde 
1968, a ilha, que foi aterrada e ligada 
ao continente em 1985, foi trans-
formada no Centro de Memória 
da Imigração em 2012 e, em julho 
de 2016, foi inaugurado o primeiro 
Museu da Imigração do Estado do 
Rio de Janeiro. Quem for ao local 
ainda poderá ver de perto os prédios 
antigos, datados de 1883, os três alo-
jamentos construidos em 1907 e o 
cais original.

 CONCLUSÃO
A cultura brasileira pode-se 

afirmar que é um conjunto de todas as 
culturas mundiais, ou seja, em todas 
as áreas de nossa sociedade podemos 
observar as influências que cada povo 
deixou registrado na história do país 
e nas características multifacetadas do 
brasileiro. O seu poder de adaptação, 
a sua resiliência, os seus hábitos e 
a facilidade de comunicação e de 
expressão de fazer novos amigos.

*Luiz Marchesini está trazendo ao Brasil pela primeira vez a exposição italiana inédita: “Francisco: 
o Santo de Assis”, coleção de obras sobre Francisco de Assis dos séculos XII ao XIX pintadas por artistas italianos 
consagrados, entre Tiziano, Corregio, Manfresi, no Museu Histórico Nacional entre setembro a novembro de 2017. 

18.   Fonte site: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAggYMAB/a-influencia-dos-povos-na-formacao-cultura-brasileira?part=2 – acessado em 30/07/2016 22 - 
Fonte site: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAggYMAB/a-influencia-dos-povos-na-formacao-cultura-brasileira?part=2 – acessado em 30/07/2016

19.   Fonte site; http://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-povoamento/japoneses.html - acessado em 30/07/2016
20.   Fonte: Ilha das Flores: a saga dos imigrantes na Baía – jornal o Globo – p.16 – 24/07/2016
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Os quiosques recém-
- i n a u g u r a d o s 
do calçadão da 
praia da Barra 
chamam a atenção 

de quem passa de carro ou a 
pé. Com design moderno e 
arrojado, eles fazem parte do 
projeto de modernização dos 
estabelecimentos praianos 
cariocas da empresa Orla 
Rio, que detém, desde 1999, 
a concessão pública para 
exploração de 309 quiosques e 27 
postos de salvamento, do Leme à 
Prainha, excluindo os das praias 
da Reserva e da Macumba, além 
do Pepê, na Barra, e do Baixo 
Bebê, no Leblon.

A partir de 2005, a concessio-
nária começou a realizar as obras 
de revitalização, com projetos do 
escritório de arquitetura Índio 
da Costa, para transformar to-
talmente os antigos modelos que 
figuravam na paisagem carioca 
desde o início da década de 90. 

Após dez conturbados anos, en-
tre brigas e ações judiciais, a Orla 
Rio concluiu as obras dos quios-
ques de Copacabana e Leme, 
com 32 plataformas com dois 
estabelecimentos cada, todos 
eles equipados com banheiros. 
Nesse projeto, foram implemen-
tados dois tipos de subsolos: uns 
com 300 m2, com espaço para 
cozinhas industriais, banheiros 
exclusivos para funcionários, de-
pósitos e sanitários com vestiá-
rios;  e outros menores, com 100 
m2, com depósitos e sanitários.

No início deste ano, 
iniciaram-se as obras de 
modernização dos quiosques do 
Leblon e da Barra.  Cada região 
recebeu um tipo de projeto 
diferente, respeitando-se as 
identidades próprias de cada 
bairro, assim como as questões 
geográficas e ambientais, como 
tamanho de faixa de areia e os 
impactos das ressacas em cada 
uma das praias.

As intervenções transformaram 
completamente o que antes era 
um despretensioso programa pós-
praia. Em Copacabana, os quiosques 
têm infraestrutura à altura de um 
restaurante, com o emprego de, 
em média, 22 funcionários para 
cada estabelecimento. Na Barra, 
são necessários em torno de 18 
empregados para um atendimento 
ideal. A modernização gerou um 
negócio completamente diferente 
do anterior.

Por isso, o antigo quiosqueiro, 
antes de assumir o novo modelo, 
é obrigado a passar por um curso 
de qualificação, que a Orla Rio 
promove em parceria com a 
Universidade Estácio de Sá e outras 
entidades. Além de estar apto a 
atender às normas ambientais de 
vigilância sanitária e do Procon, 
entre outras, o operador deverá, 
ao final, apresentar um plano de 
negócios para poder continuar.

– Não vamos investir R$ 2 
milhões em cada novo quiosque 

Andanças pela cidade
Orla carioca:
novos quiosques, 
novos negócios 
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prestando o mesmo atendimento 
de antigamente. Estamos dando 
uma estrutura e uma oportunidade 
para ele ter um potencial maior de 
faturamento – explica João Marcello 
Barreto, filho do criador da Orla Rio 
e vice-presidente da empresa.

Quem não se qualifica, sai. 
Se sair antes de receber o novo 
quiosque, pode vender o chamado 
fundo de comércio e ficar com todo 
o dinheiro. Para quem fica e recebe 
o novo modelo, aumentam as 
determinações, entre elas, a quantia 
mensal devida à concessionária, que 
sobe significativamente. Se, pelo 
antigo quiosque, o operador pagava 
entre R$ 500,00 e R$ 1mil, passa a 
pagar R$ 2,500 mil, na Barra e no 
Recreio; ou entre R$ 6 mil e R$10 
mil, naqueles localizados entre o 
Leme e o Leblon, segundo Barreto. 
É por isso que a rotatividade 
de permissionários é grande, 
especialmente em Copacabana.

– Em Copacabana, tivemos 
muitos problemas com pessoas 

Muitas brigas, no entanto, 
inauguraram o contrato para a 
exploração dos quiosques da orla 
carioca, desde 1999, quando a 
Orla Rio venceu a licitação pública 
para deter a concessão.

João Marcello Barreto conta 
que a Prefeitura deveria entregar à 
concessionária todos os quiosques 
vazios, mas só entregou um. O 
restante deixou para a empresa 
ter que negociar com cada um dos 
ex-permissionários e convencê-
-los a se adaptar às novas regras. 
O resultado foram as 109 
ações de reintegração de posse 
dos quiosques que a Orla Rio 
impetrou contra os operadores 
que não se adequaram.

Onze ações populares e 
duas ações ordinárias também 
impuseram obstáculos para o 
acordo firmado com a Prefeitura, 

como a suspensão do contrato por 
duas vezes, posteriormente revertidas. 
A Orla Rio venceu todos os embates 
judiciais e ainda foi compensada com 
dois termos de rerratificação, que 
estenderam a vigência da concessão 
pública até o ano de 2030.

Na análise das representações en-
caminhadas pelo deputado estadual 
Paulo Ramos, o TCMRJ chegou a 
verificar a falta de transparência nos 
contratos de publicidade firmados 
pela Orla Rio e a ausência de repas-
se dos 5% da receita obtida por estes 
contratos à Prefeitura. Uma inspe-
ção extraordinária foi solicitada pelo 
então conselheiro-relator Fernando 
Bueno Guimarães, em 2009, após di-
versas diligências não lograrem êxito 
em esclarecer as dúvidas apontadas 
pelo corpo técnico. A auditoria, rea-
lizada naquele mesmo ano, apurou 
atrasos em pagamentos de taxas e 

Construções no subsolo incluem  
banheiros e deixam a paisagem 
desobstruída

que foram contra o projeto de re-
modelação, seja por preconceito 
contra a novidade ou porque que-
riam simplesmente nos destruir. 
Mas, hoje, tem gente que está lá 
há mais de 25 anos, feliz da vida. 
Apoiou as transformações, pros-
perou e até comprou a permissão 
para operar mais quiosques – diz 
o sócio da Orla Rio.

Ele conta, para ilustrar o suces-
so do projeto dos novos quiosques, 
que, na época em que firmou o 
contrato de concessão, apenas 3% 
das pessoas que iam para a praia 
consumiam nos quiosques; hoje 
em dia são mais de 60%.

– Virou uma programação, 
não necessariamente como 
extensão da ida à praia; a pessoa 
agora sai de casa direto para o 
quiosque – diz Barreto.

Controvérsias



Agosto  de 2016 • Nº 65 • Revista TCMRJ

RI
O 

DE
 J

AN
EI

RO

Deputado Paulo Ramos  combate a elitização e  
a descaracterização da orla carioca

não cumprimento do parcelamento de débitos, que foram 
justificados como efeitos das suspensões judiciais que impe-
diram a Orla Rio de cumprir o contrato.

– Hoje, está tudo resolvido – diz João Marcello Barreto. 
Um dos mais combativos antagonistas da concessão da 

exploração dos quiosques da orla carioca foi o deputado es-
tadual Paulo Ramos. Sua motivação na época, como ele afir-
ma, foi atender aos pleitos dos quiosqueiros que se sentiram 
prejudicados com a nova administração e não aguentaram 
“as pressões” da Orla Rio.

– Tomei muitas iniciativas, durante alguns anos. Além do pro-
blema social, havia a questão do espaço público, da interferência 
em área ambiental federal; e do direito do consumidor de escolher 
o seu produto e não ficar restrito às ofertas que, por força dos con-
tratos de exclusividade com as grandes marcas, não dão espaço 
para a concorrência, inclusive, de preços – lembra Paulo Ramos.

– A Orla Rio é um monopólio consolidado, que não deixa es-
paço para a criatividade e a possibilidade de que sejam ofertados 
produtos típicos locais e regionais, por exemplo. O que vemos 
hoje é a elitização da orla e a descaracterização de sua vocação 
natural. A orla carioca não é um padrão! – exclama o deputado.

Sobre a atuação do TCMRJ, que analisou alguns dos seus 
processos encaminhados, ele diz ter ciência de que o papel do 
órgão é o de verificar a prestação de contas pertinentes ao con-
trato e mais não poderia fazer.

– Tenho certeza de que se o Tribunal de Contas se envolvesse politicamente, o que não é o caso, os quiosqueiros 
teriam sido vitoriosos – conclui Paulo Ramos.

A história de João Barreto (ao lado de 
seu filho, João Marcello) com os quiosques 
iniciou-se há 53 anos, quando explorava o 
comércio na então deserta praia da Barra da 
Tijuca. Em 1992, criou a Orla Rio, espécie 
de associação de quiosqueiros, centralizou a 
negociação com fornecedores e venceu, em 
1999, a licitação para explorar 309 quiosques 
da orla, incluindo contratos milionários de 
publicidade.
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Boulevard  
da Alegria

Cariocas e visitantes fizeram o Boulevard Olímpico, 

na região portuária do Rio, ferver durante os 

Jogos Rio 2016. Em um só dia, chegou a atrair 

mais de um milhão de pessoas. Mais do que 

um novo cartão-postal da cidade, a área até há 

pouco degradada, consolidou-se como palco para 

encontros e manifestações espontâneas, que são a 

cara do Rio
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De bebês a noivas
O Jardim Botânico é o terceiro 

centro de visitação do Rio. Ele tem 
uma ambiguidade interessante: ao 
mesmo tempo em que recebe um 
público muito diversificado, desde 
a mãe com seu bebê até noivas para 
tirar retrato, turistas estrangeiros 
e pessoas com interesse científico, 
ele é – e deve ser, primordialmente, 
– uma instituição importantíssima 
de pesquisa e ciência.

Vocação científica
Como economista, sou obri-

gado a seguir pelo raciocínio da 
demanda, que me mostra que, 
se o Jardim Botânico não exis-
tisse, o carioca dava dois pulos 
e estava na Lagoa; três passos 
e estava no Parque Lage; cin-
co, no Parque da Cidade; sete, 
na Floresta da Tijuca; oito, na 
Praia de Ipanema, ou seja, no en-
torno há vários outros lugares e 
parques naturais para estar. Por 
outro lado, o morador da cidade 

tem uma demanda abissal por 
conhecimento científico. Então, 
essa ambiguidade deve ser ven-
cida simbioticamente, utilizando 
esse status de centro de visitação 
lindíssimo para disseminar ciên-
cias. Enquanto museus do mundo 
ficam bolando dez mil fórmulas 
para envolver a pessoa para ela se 
impactar e se abrir para o conte-
údo, aqui já temos isto; o sujeito 
entrou e já está envolvido! Basta 
agora aproveitar e fazer uso dos 
recursos tecnológicos, criar apli-
cativos para até a noiva sair daqui 
com uma curiosidade científica.

Aves à vista
Meu hobby é observação de 

aves. Um amigo, Paulo Sergio 
Fonseca, me iniciou, em 1992. 
Aqui tem um passeio, no último 
sábado de cada mês, para apreciar 
uma variedade de pássaros 
tremenda. Para ver melhor, 
tem que ser cedinho, à tardinha 
ou quando para de chover. 

O movimento ambientalista 
surgiu, no século 18, a partir 
dos observadores de aves, que 
foram os primeiros identificar a 
extinção de espécies.

“Ninguém mexe”
A palavra terceirização, estou 

proibido de pronunciar. Preciso 
dar garantia total, tanto para a 
turma da área de ciência, como 
para a do arboreto, que seja lá 
o que a gente faça, são eles que 
mandam e ninguém mexe. Mas, 
também precisamos criar um 
mecanismo de forma a lidar com 
nossa restrição orçamentária. Por 
mais que tenhamos uma média 
mensal de 55 mil visitantes, esta 
renda vai para o Tesouro, não 
fica conosco. Estou estudando 
uma solução que permita, ao 
mesmo tempo, reduzir nossos 
custos e manter o Jardim sob 
nosso controle.

Bate-Papo Carioca Com...
Sergio Besserman

O querido economista e ambientalista chega à presidência do Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro apostando na vocação científica que a co-
leção de plantas do parque, terceiro ponto turístico mais visitado da 
cidade, possui.
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À medida em que o 

microclima é afetado diretamente 
pela presença de vegetação e 
estudos mostram que se consegue 
diminuir dois, três graus Celsius 
com arborização urbana, a 
questão climática está desafiando 
biólogos e botânicos a identificar 
as espécies mais adequadas para 
a multiplicação necessária de 
árvores nos centros urbanos, 
sobretudo aquelas cujas folhas 

não caiam tanto, cujas raízes 
não destruam os canos, que não 
comprometam a segurança das 
casas e por aí vai.

Bolsa-banana
Alguns anos atrás, quase 

junto com a chegada do Lula ao 
poder, eu caí na besteira de criar 
o bolsa-banana e o bolsa-mamão 
no terraço do apartamento onde 
moro, em Copacabana. Mesmo 
em meio ao concreto, chegam 
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pássaros de todos os lados e todas 
as espécies para comer. Mas errei 
porque não criei cadastro, nem 
porta de saída e a consequência 
foi horrível, acabei multiplicando 
enormemente a quantidade de 
pássaros, o que é ecologicamente 
errado. Nem querem mais saber 
de comer um aedes aegypti mais, 
só querem banana e mamão 
(risos). Isso tudo para mostrar 
como uma simples interferência 
pode modificar todo um sistema. 
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Dada a situação dos 
últimos aconteci-
mentos em nosso 
país, na política, 
em nosso governo, 

em particular no Rio de Janeiro, 
cidade sede dos Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos de 2016, os cariocas 
vêm sendo submetidos a um gran-
de nível de estresse, como reflexo 
de todas as obras feitas, que atingi-
ram milhares de trabalhadores de 
vários setores e faixas sociais dife-
rentes. Essas mudanças só poderão 
ser realmente vistas e confirmadas 
benéficas pela sociedade, a partir 
de agora, ao longo do tempo. Mas, 
até pouco tempo atrás, era caos, 
desconforto, insegurança e trans-
tornos que toda obra causa antes 
do resultado final, com os quais 
tivemos que conviver. Calçadas 
quebradas, poeira, rotas desviadas, 

linhas de ônibus extintas, pontos 
de ônibus alterados, tudo isto ge-
rando um alto nível de irritabilida-
de e ansiedade.

Olhando para esse indivíduo, 
para o seu corpo, e as dificuldades 
encontradas em seu caminho roti-
neiro, antes cômodo, mas que se vê 
agora correndo, atrapalhado, inse-
guro pelas ruas, procurando se lo-
calizar para chegar ao seu destino, 
as expectativas decorrentes dessas 
mudanças repentinas somadas ao 
trânsito caótico, às notícias ab-
surdas de corrupção e terrorismo, 
entre outras, fazem elevar os níveis 
de adrenalina e cortisol produzidos 
pelo corpo humano, resultando em 
estresse. Este corpo não poderia ter 
outro acometimento a não ser o 
tensionamento dos músculos, que, 
por sua vez, vão atingir as estrutu-
ras ósseas, as articulações, o eixo 

(centro de gravidade), a postura, 
além da circulação sanguínea, e 
desequilibrar as pressões arteriais.  
Como não adoecer?  Como não ter 
dores na coluna? Como não dese-
quilibrar, “herniar”,travar? E, ago-
ra, o que fazer?

Como fisioterapeuta, reabili-
tadora física há mais de 20 anos, 
tenho visto nos pacientes muito 
desconhecimento sobre o seu pró-
prio corpo (sistema músculoesque-
lético) e como conduzir-se para 
uma melhor postura. Por um outro 
lado, temos tido muitos incentivos 
ao culto do corpo, de várias tera-
pias e de academias que favorecem 
o bem-estar e o aumento da longe-
vidade. Essa dicotomia faz, muitas 
vezes, com que as pessoas realizem 
exercícios sem a devida consci-
ência corporal, ou mesmo, sem a 
constância e disciplina necessárias 

Após tantas obras, carioca 
trata causas do estresse 

Monica Cortez Marcellos, fisioterapeuta 

Criadora do Método Recuperação Motora Integrada & Equilíbrio 
Corporal
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acarretando lesões específicas.
A fisioterapia vem crescendo a 

cada ano levando as pessoas a per-
ceberem e constatarem que é pos-
sível tornar funcional aquele cor-
po que perdeu ou diminuiu a sua 
funcionalidade por lesões pontu-
ais. A reabilitação física pode tor-
nar funcional aquele membro le-
sionado, traumatizado, ou que foi 
submetido a cirurgias. Este é o pa-
pel do fisioterapeuta. Somos capa-
citados a diagnosticar disfunções, 
avaliar, reavaliar, prescrever (tra-
tamento fisioterapêutico), emitir 
prognóstico, elaborar projetos de 
intervenção e decidir pela alta fi-
sioterapêutica.

Através da psicossomática, po-
de-se correlacionar os sintomas 
de dores articulares, muscular, 
desvios da coluna vertebral, má 

postura, entre outras patologias, 
com estados psicoemocionais. 
Mesmo que as questões sejam 
circunstanciais ou de longa data, 
quando o próprio paciente enten-
de e localiza a origem da disfunção 
pela qual está passando, sua cons-
ciência do problema colabora para 
que todo o sistema do seu corpo 
busque soluções eficazes. 

A aplicação do método de 
Recuperação Motora Integrada 
& Equilibrio Corporal demonstra 
que, quanto maior o esclarecimen-
to dos pacientes sobre seus aco-
metimentos, mais o corpo se pre-
disporá à reabilitação. Ou seja, ele 
buscará habilitar-se no que já lhe 
foi próprio, ou até mesmo supe-
rando uma habilidade motor a que 
não imaginava. 

O estudo da psicossomática so-
mada à neurociência tem cada vez 

mais nos alertado para um campo 
de grandes possibilidades, correla-
cionando o cérebro ao corpo físico. 
Como bem afirmou a neurocien-
tista Suzana Herculano, a ativida-
de física produz novos neurônios. 
Como profissional de fisioterapia, 
percebo que a cognição do paciente 
deve estar atenta e participativa no 
processo de reabilitação. 

Voltando ao estresse do dia a 
dia, especialmente observados nas 
grandes capitais, como o Rio, é im-
portante salientar que cada pessoa 
tem uma reação interna aos agentes 
causais externos que podem provo-
car disfunção corporal. Penso que é 
exatamente deste enfoque que de-
vemos nós, profissionais de fisiote-
rapia, partir para a busca de solu-
ções individualizadas, entendendo 
de que forma o estresse atua parti-
cularmente naquele indivíduo.

REVISTA DO TCMRJ – Como funciona a 
quiropraxia?

A quiropraxia começou a ser de-
senvolvida em 1895, nos EUA, por 
Daniel David Palmer, que desen-
volveu essa técnica de ajuste articu-
lar a partir de terapias manuais. A 
Organização Mundial de Saúde defi-
niu a quiropraxia como uma área da 
Saúde que tem a função de prevenir, 
diagnosticar e tratar doenças e desor-
dens do sistema neuro-músculoes-
quelético. Ou seja, através de ajustes 
manuais, procuramos restaurar a 
função articular e, consequentemen-
te, restabelecemos o fluxo neurológi-
co. Isto faz com que as informações 
que o corpo manda para o cérebro, e 
o cérebro para o corpo, não tenham 
nenhuma interferência.

REVISTA DO TCMRJ – A quiropraxia é um 
ramo da Medicina, ou não?

É uma faculdade independen-
te, com graduação de, no mínimo, 
cinco anos. Há somente duas uni-
versidades no Brasil habilitadas 
pelo Ministério da Educação, uma 
no Rio Grande do Sul e outra em 
São Paulo. O currículo é baseado 
em anatomia, fisiologia, patologia, 
cinesiologia, biomecânica, e mais 
dois anos de prática em estágio. 

REVISTA DO TCMRJ –Que tipos de pro-
blemas são os mais indicados e os que 
são contraindicados?

A quiropraxia é indicada tanto 
para recém-nascidos como para 
pessoas idosas com condições 
degenerativas, como hérnia 

Nashany Chiele  
Quiropraxista

Quiropraxia: o poder das mãos
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Pilates: fisioterapia com definição 
muscular

Salete Medrado foi uma das 
primeiras fisioterapeutas a trazer 
a técnica de pilates para o centro 
do Rio de Janeiro e, de lá para cá, 
já são 16 anos corrigindo os males 
do estresse da grande cidade. 

REVISTA DO TCMRJ - Qual é a dinâmica 
do pilates para o tratamento das causas 
do estresse no corpo humano?

Pilates é uma técnica de 
condicionamento físico e men-
tal, criado pelo alemão Joseph 
Pilates, que enfatiza o fortale-
cimento e o alongamento da 

de disco, nervo ciático, enxaqueca, torcicolo, artrite e artrose. Atendemos também atletas, já que hoje a 
quiropraxia no mundo desportivo está bastante difundida, pelo fato de proporcionar uma recuperação mais 
rápida. Além disso, ela se sobressai pelo fato de não usarmos medicamento para o tratamento do paciente. 
Não agimos no sintoma do paciente, mas sim na causa.

musculatura, a melhora da 
respiração, a diminuição do 
estresse, a melhora da cons-
ciência corporal, a correção 
postural e o aumento da mo-
bilidade articular. Por serem 
exercícios de baixo impacto, é 
ideal para tratamento de pa-
cientes com patologias da colu-
na, pois melhora a estabilidade 
pélvica e lombar. O princípio 
da técnica é estabilizar a zona 
core, isto é, fortalecer mús-
culos em volta do centro do 
corpo para proteção da coluna 

vertebral, alongando e fortale-
cendo o corpo de forma global.

REVISTA DO TCMRJ – Qual o diferen-
cial dessa técnica em relação a outros 
tratamentos para a coluna vertebral? 

Os tratamentos para patolo-
gias da coluna vertebral como 
RPG, osteopatia, quiropraxia e 
acupuntura são muito eficientes, 
mas a vantagem do pilates é que 
você trata as patologias com resul-
tados excepcionais e ainda pratica 
uma atividade física, ganhando 
um corpo mais definido e alonga-
do, queimando calorias, inclusive.

REVISTA DO TCMRJ – Você tem no-
tado um aumento nos problemas de 
coluna nos últimos tempos?

Essa é uma das reclamações mais 
comuns da vida moderna, segundo 
a Organização Mundial de Saúde. 
Todas as pessoas irão sentir dores nas 
costas ao menos uma vez na vida, e 
as causas são: má postura, carregar 
bolsas pesadas, ficar horas na frente 
do computador ou com a cabeça 
baixa, olhando o celular, atitudes que 
sobrecarregam os músculos e criam 
tensões no pescoço e nos ombros. O 
sedentarismo também é um grande 
vilão porque o corpo não foi feito para 
ficar parado.
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Vale a pena ler de novo
Opinião

por EDITORIAL

STF patrocina inconcebível 
fragilização da Ficha Limpa

Veredicto dado pela maioria da 
Corte subordina o enquadramento 

de governadores e prefeitos na 
lei à aprovação por dois terços de 

assembleias e câmaras
Há meandros da política e das 

interpretações jurídicas muito tortuosos. 
Quando se conectam os dois, então, 
podem surgir situações preocupantes. 

Na política brasileira, a corrupção é, 
já há algum tempo, um inimigo a ser vencido. E neste 
embate, a aprovação da Lei da Ficha Limpa, em 2011, 
a partir de um movimento popular sustentado por 
centenas de milhares de assinaturas de eleitores, foi uma 
vitória memorável.

Por meio da nova lei, a Justiça eleitoral passou 
a poder barrar a candidatura de condenados em 
segunda instância, não sendo mais necessário aguardar 
o “transitado em julgado”, ou seja, a validação do 
veredicto na última instância. 

Muitos se valeram do preceito constitucional da 
“presunção de inocência” para driblar outra imposição 
da Carta — que o candidato deve ser probo e de reputação 
ilibada. Com a eternização de processos conseguida por 
meio de incontáveis recursos, gente com prontuário e 
processo judicial confirmado em segundo julgamento 
se elegia e passava a se proteger sob as imunidades 
concedidas aos representantes do povo. Grande golpe.

A questão parecia vencida, mas, há pouco, uma 
interpretação surpreendente da maioria do Supremo 
desidratou parte da Ficha Limpa. Entendeu a 
Corte, ao julgar um processo, que a condenação de 
prefeitos e governadores por tribunais de contas, 
até agora suficiente para enquadrá-los na legislação 
saneadora aprovada em 2011, precisará, para isso, 
ser sancionada por no mínimo dois terços das 
respectivas casas legislativas.

Ora, na prática, o STF torna impune boa parte dos 
prefeitos e governadores, os quais, dada a prática usual 

do fisiologismo no relacionamento entre Executivo e 
Legislativo, costumam controlar assembleias e câmaras. 

Há, no caso, uma discussão de tecnicalidades 
sobre “contas de gestão” — de responsabilidade direta 
do governador e prefeito — e “contas de governo”, 
relacionadas à execução do orçamento, conforme 
planos e programas do Executivo.

Mas o que importa, para a sociedade, é que, como 
disse o ministro da Corte Luiz Roberto Barroso, voto 
vencido neste julgamento, a responsabilidade de julgá-
las seja dos tribunais de contas. 

Se a Lei da Ficha Limpa não puder ser acionada 
contra políticos maus administradores — de má-fé ou 
não —, porque eles controlam câmaras e assembleias 
ou, tão grave quanto, sequer deixam o parecer do 
tribunal ser apreciado por deputados e vereadores, 
parcela ponderável da eficácia da legislação terá sido 
revogada pelo STF.

No entendimento acertado de Barroso, ninguém 
pode dizer: “Eu sou ladrão, mas tenho maioria da 
Câmara Municipal”. Pois poderá, caso o entendimento 
não seja revisto.

Para isso, o Movimento de Combate à Corrupção 
Eleitoral deverá impetrar um “embargo de declaração” 
junto à Corte. É a chance de o Supremo recolocar 
em vigor a Ficha Limpa, que ele próprio declarou 
constitucional em 2012.
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Um aplauso efusivo e demorado selou 
a cerimônia de adeus a Evaristo de 
Moraes Filho no São João Batista. 
Gesto de catarse e homenagem a um 
dos últimos varões da República. 

Aquele aplauso traduziu um sinal de comunhão, 
síntese de contrários, com pessoas tão diversas que 
acorreram para homenageá-lo, pois a presença de 
Evaristo era um centro que congregava a muitos. 
Um ecumenismo inverso à cultura da intolerância, 
armada na trincheira do irracionalismo que hoje 
divide a nação.

Evaristo foi um intelectual pleno, erudito 
esclarecido, jamais aprisionado pela cultura oceânica 
da biblioteca. Ele impôs àquelas águas densas de 
conteúdo o fio de ouro de uma sabedoria transparente, 
ocupado com a inteligência do processo, entre a 
parte e o todo, num corte fundamental, ao longo de 
múltiplos saberes. 

Foi dos pensadores mais refinados sobre a 
democracia no Brasil porque não se ateve às práticas 
formais, à superfície do sistema político, a um conjunto 
de práticas litúrgicas. Evaristo compreendeu desde 
cedo que não bastava pensar a democracia fora da 
dignidade do trabalho, de um conjunto de leis, como ele 
mesmo insistia, capaz de criar um país mais solidário, 
na linhagem de um Tavares Bastos, a quem dedicou 
páginas admiráveis. Uma democracia não inclusiva 
que não realize a correlação assimétrica de forças, 
entre o capital e o trabalho, não passa de mera ficção, 
de puro formalismo, de uma forte descontinuidade 
entre os princípios básicos da Constituição e o mundo 
real das populações mais vulneráveis. Eis por que 
Evaristo lutou pela emancipação dos trabalhadores do 

campo e da cidade, 
a partir do sindicato 
e da reflexão 
dos mecanismos 
de proteção ao 
trabalho.

Dele guardo 
algumas cartas, raras conversas telefônicas, desde 
meados da década de 1980. Eu lhe mandava meus 
livros mais jovens, e ele respondia com palavras 
generosas. Comentei com ele a releitura que fiz das 
“Reminiscências de um rábula criminalista”, de 
seu pai, o patriarca Evaristo de Moraes, essencial 
à pesquisa de famoso crime ocorrido na Corte. Um 
de meus trabalhos antigos está em suas mãos na foto 
que integra a capa do livro “E.M.F: um intelectual 
humanista”, de 2005. Não há vantagem pessoal nesse 
caso, pois estamos todos inelutavelmente nas páginas 
de sua obra, em cujas linhas passa o Brasil.

Em 2015, quando protocolei petição na 
Procuradoria-Geral da República para que esta 
oferecesse denúncia ao STF contra o ex-presidente 
da Câmara, Evaristo, naquela altura com 101 anos, 
foi o primeiro a assinar, com absoluta adesão, como 
pode confirmar a socióloga Regina Morel. Não 
imaginávamos que a PGR contasse com um timing 
estranho e que o Planalto, nesse mal afamado mês de 
agosto, envidasse esforços para salvar o mandato do 
senhor Cunha. 

Contra o déficit moral e intelectual, que hoje 
nos aflige e dilacera, nesse imenso deserto de 
mediocridades, a figura de Evaristo se agiganta 
solitária, como um oásis perdido. 

Adeus a um democrata 
por Marco Lucchesi

Evaristo foi um intelectual pleno, erudito 
esclarecido 

Marco Lucchesi é escritor
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Michel Temer recebe os 
presidentes dos tribunais 
de contas do Brasil
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de agosto, o presi-
dente da República 
Michel Temer re-
cebeu em audiência 

os presidentes de 31 dos 34 tribunais 
de contas do país, além do presi-
dente da  Associação dos Membros 
dos Tribunais de Contas do Brasil 
(Atricon), Valdecir Pascoal. A pau-
ta da reunião foi assuntos de inte-
resse do controle externo, dentre 
eles as medidas de ajuste fiscal pro-
postas pelo presidente da República 
ao Congresso e as repercussões 
da recente decisão do Supremo 
Tribunal Federal de que a compe-
tência para julgar contas de prefei-
tos é da Câmara Municipal.

Michel Temer destacou a im-
portância do trabalho dos tribu-
nais de contas no aprimoramento 
da gestão e no controle das contas 
públicas, aspectos importantes do 
ajuste fiscal. Disse, também, que 
contava com a ajuda e a interlocu-
ção frequente com as cortes de con-
tas para a superação da crise que o 
país atravessa.

O presidente Valdecir Pascoal 
garantiu que os tribunais de 
contas sairão fortalecidos desse 

embate em defesa da Ficha Limpa, 
prejudicada pela recente decisão 
do STF de que apenas as câmaras 
municipais podem julgar as contas 
de gestão de prefeitos ordenadores 
de despesa. “A Lei da Ficha Limpa 
está a serviço da boa governança e 
da democracia”.

Valdecir Pascoal falou, ainda, 
da recente pesquisa do Ibope, re-
alizada a pedido da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). O 
levantamento revelou que a po-
pulação brasileira avalia como es-
sencial a atuação dos tribunais de 
contas no combate à corrupção, à 

ineficiência e ao mau uso dos re-
cursos públicos. Destacou também 
o projeto do Marco de Medição 
de Desempenho e Qualidade e 
Agilidade dos Tribunais de Contas 
(MMD-QATC), como contribui-
ção para o aprimoramento da atu-
ação do controle externo; e ressal-
tou a necessidade de ações como a 
Criação do Conselho Nacional dos 
Tribunais de Contas e a edição de 
uma lei nacional processual no âm-
bito da jurisdição de contas.

Também estiveram presentes 
o conselheiro Thiers Montebello, 
presidente do TCMRJ, repre-
sentando a Associação Brasileira 
dos Tribunais de Contas dos 
Municípios (Abracom), da qual é 
presidente. O ministro-substitu-
to do TCU, Marcos Bemquerer, 
participou como  presidente da 
Associação Nacional dos Ministros 
e Conselheiros-Substitutos dos 
Tribunais de Contas (Audicon); 
e o conselheiro Edilberto Pontes, 
presidente do TCE-CE, repre-
sentou, como vice-presidente, o 
Instituto Rui Barbosa.

Conselheiro Thiers Montebello, na mesa de reunião, com o presidente 
Michel Temer
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Portugal reúne controles 
íbero-americanos

O presidente ThiersMontebello e o conselheiro Antonio Carlos Flores de Moraes, representando 
o TCMRJ, participaram do II Seminário Íbero-Americano de Direito e Controle, durante a 
semana de 17 a 20 de maio, em Lisboa. Do Brasil, também estiveram presentes os conselheiros 
Valdecir Pascoal, Sebastião Helvécio e Francisco de Souza Andrade Netto, respectivamente, 
presidentes da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, do Instituto Rui 

Barbosa e do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia. Os subtemas tratados neste ano foram 
Ética, Justiça e Prestação de Contas. 

A mesa de abertura foi composta, da esq. 
para a dir., pelo professor Gerardo Gasparrini, 

do TC de Santa Fé; pelo presidente do TC 
de Portugal, Carlos Morais Antunes; pelo 
professor Eduardo Vera-Cruz Pinto; pelo 

presidente do IRB, Sebastião Helvécio; pelo 
presidente da Atricon, Valdecir Pascoal; 

pelo presidente do TCMRJ e da Abracom, 
ThiersMontebello; e pelo auditor-geral da 

República da Colômbia, Carlos Felipe  Larrante
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O presidente do Tribunal de Contas de 
Portugal, Carlos Morais Antunes, abre os 

trabalhos do seminário

O presidente do Instituto de Direito Brasileiro 
da Universidade de Lisboa, professor Eduardo 

Vera-Cruz Pinto, fala sobre “O combate à 
corrupção pela prevenção jurídica”, durante a 

conferência de abertura
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De pé, Thiers Montebello fala sobre a 
atuação das instituições de controle

 público do Brasil
Conselheiros Valdecir Pascoal, 

ThiersMontebello, Francisco Andrade 
Netto e Antonio Carlos Flores de Moraes

Conselheiro do TCMRJ, Antonio Carlos Flores de 
Moraes (do lado direito do presidente do IRB, Sebastião 

Helvécio) falou sobre as principais irregularidades 
verificadas nas prestações de contas no Brasil

Presidente do TCMRJ prestigia o 
lançamento do livro "O Ovo da Serpente" 

de autoria da conselheira do TCE-TO, 
Doris de Miranda Coutinho, durante o 

evento de Lisboa
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Contas do prefeito 
Eduardo Paes  
são aprovadas 

O déficit orçamentário 
de R$ 86 milhões 
que resultou das 
demonstrações con-
tábeis do Munícipio 

em 2015 “não tem expressividade 
para acarretar sua rejeição”, segun-
do voto do conselheiro Antonio 
Carlos Flores de Moraes, relator 
das contas do prefeito Eduardo 
Paes, na sessão plenária do TCMRJ 
do dia 14 de julho.

Rebatendo a opinião do pro-
curador da Procuradoria Especial 
do órgão, José Ricardo Parreira de 
Castro, que recomendou a rejei-
ção das contas por considerar que 
houve violação a artigos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, o relator 
entendeu que o déficit, equivalente 
a 0,32% do valor arrecadado pelo 
Município naquele ano, foi justifica-
do pelo não cumprimento de convê-
nios previstos para a realização das 
obras necessárias à Olimpíada Rio 
2016. O procurador ainda ressaltou 
a prevalência do interesse público 

e os princípios de razoabilidade e 
proporcionalidade na fundamen-
tação de sua decisão, que foi acom-
panhada pelos demais conselheiros 
do TCMRJ, a saber, Ivan Moreira, 
José de Moraes Correia Neto, Nestor 
Guimarães Martins da Rocha e Luiz 
Antonio Guaraná. 

Além das recomendações, 
determinações e do alerta que 
constam do parecer prévio favo-
rável, emitido pelo TCMRJ so-
bre as contas de Eduardo Paes, 

o conselheiro-relator, Antônio 
Carlos Flores de Moraes, solici-
tou uma auditoria governamen-
tal, na forma de inspeção extraor-
dinária, no âmbito do Fundo de 
Previdência do Município. 

Presidiu a sessão o conselheiro 
Thiers Montebello, tendo ao 
seu lado o procurador-chefe da 
Procuradoria Especial do órgão, 
Carlos Henrique Amorim Costa, e 
Elizabete Maria de Souza, secretária 
da Secretaria das Sessões .
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O presidente do TCMRJ, Thiers Montebello, 
recebeu a Ordem do Mérito Naval, sendo 
admitido no grau de Oficial do Quadro 
Suplementar da mesma Ordem, no dia 10 de 
junho, durante cerimônia comemorativa do 

aniversário da Batalha Naval do Riachuelo.
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Ordem do Mérito Naval 

Almirante Barreto Rodrigues, Thiers Montebello e o Almirante Biasoli
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Controle com inteligência 
é discutido na ESG.

“O que dife-
rencia a ati-
vidade de 
inteligência 
nos regi-

mes democrático e autoritário é o 
exercício do controle externo. É ele 
que garantirá que não se ultrapasse 
as tênues linhas da legalidade e da 
arbitrariedade”, explicou Joanisval 
Brito Gonçalves, consultor legislati-
vo do Senado Federal para a área de 
relações exteriores e defesa nacio-
nal, durante o Encontro Nacional 
do Instituto Rui Barbosa (IRB), 
na Escola Superior de Guerra, no 
Rio de Janeiro, em 16 de junho. 
Joanisval lembrou que o Brasil foi 
o primeiro país da América Latina 
a desenvolver o controle da ativida-
de de inteligência, com a criação da 
Agência Nacional de Inteligência 
(Abin), em 1999, mas que os re-
cursos são ainda insuficientes para 

demonstrar que o governo tem sé-
rio comprometimento com a maté-
ria. Segundo ele, as ações de inteli-
gência podem gerar conhecimento 
para importantes tomadas de de-
cisões, não só porque servem para 
identificar ameaças, mas, princi-
palmente, oportunidades. 

A inteligência a serviço do con-
trole externo, tema central do even-
to, foi enfatizada pelo presidente 
da Associação Internacional para 
Estudos de Segurança e Inteligência 
(Inasis), Denilson Feitoza, para 
quem há sólidos argumentos jurí-
dicos que sustentam a atividade de 
inteligência pelos tribunais de con-
tas. Demonstrando como isto se 
dá na prática, o presidente do IRB, 
conselheiro Sebastião Helvécio, 
apresentou o programa de fisca-
lização integrada que o Tribunal 
de Contas do Estado de Minas 
Gerais vem implementando, sob 

o nome de Suricato. Cruzando e 
minerando a rede de dados da ad-
ministração dos municípios minei-
ros, Helvécio conta que é possível 
produzir informações estratégicas 
para subsidiar a tomada de deci-
sões nas ações de controle externo 
e auxiliar na elaboração do plano 
anual de auditoria. Ele citou, como 
exemplo, o caso da compra de me-
dicamentos em determinada re-
gião daquele Estado, onde se pode 
verificar um sobrepreço de mais de 
R$1,4 milhão, em 2013 e 2014, a 
partir das investigações de diversas 
fontes integradas.

O encontro contou ainda com 
a participação de especialistas 
em defesa cibernética, pesquisa 
e investigação e inteligência 
estratégica, com representantes 
do Exército Brasileiro, Polícia 
Federal, Receita Federal e 
Tribunais de Contas.

Presidente do IRB, Sebastião Helvécio abre os debates, ladeado pelos presidentes do TCE-RJ e do TCMRJ, 
respectivamente, Jonas Lopes e Thiers Montebello, e pelo contra-almirante Nilton Moreira Salgado
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Em prosseguimento aos 
Encontros Nacionais do 
Instituto Rui Barbosa,  
o TCMRJ sediou, no 
dia 17 de junho, uma 

série de conferências sobre o tema 
Preços Referenciais.

Na parte da manhã, a mesa de 
abertura do encontro foi composta 
pelo presidente do IRB e presidente 
do TCEMG, Sebastião Helvecio; o 
presidente do TCE-RJ, Jonas Lopes; 
o presidente do TCMRJ, Thiers 
Montebello; e pelo diretor da FGV/
IBRE, Luiz Guilherme Schymura 
de Oliveira (foto), sendo a primeira 
palestra apresentada pelo ministro 
do Tribunal de Contas da União, 
Benjamin Zymler, sobre Estudo 
Econométrico para Apuração de 
Sobrepreços Decorrentes da Prática 
de Cartel. Zymler apresentou o tra-
balho pioneiro do TCU que permi-
tiu detectar sobrepreço médio de 
17% em contratos da Diretoria de 

Abastecimento da Petrobras pela 
atuação de cartéis.

O ministro explicou que foram 
analisados dados de 156 contratos 
da Petrobras, firmados entre 2012 
e 2015, com valores superiores a 
R$ 100 milhões. "Estimamos o so-
brepreço em 17%, em média, no 
valor dos contratos, decorrentes 
de atuação de cartel", afirmou o 
ministro. Benjamin disse que, em 
decorrência da Operação Lava Jato, 
a Corte federal teve "a necessidade 
premente de desenvolver uma fer-
ramenta que pudesse quantificar o 
overcharge, o sobrepreço embutido 
nos contratos derivado da ação dos 
cartéis constituídos pelas empresas 
contratadas pela Petrobras".

O presidente do IRB, Sebastião 
Helvecio, definiu a ferramenta 
para quantificar danos provoca-
dos pela cartelização como uma 
"contribuição fantástica" à admi-
nistração pública. 

O Encontro prosseguiu, 
ainda, com as palestras de 
Raphael Gonçalves de Carvalho, 
coordenador do Núcleo de 
Soluções da FGV/IBRE, que falou 
sobre "Governança e Gestão de 
Preços Referenciais". Na sequência,   
Jacqueline Soares Gervasio Vianna 
de Paula, diretora do Centro de 
Integração da Fiscalização e Gestão 
da Informação Estratégica, discutiu 
"A Experiência do TCEMG no 
Acompanhamento das Compras 
Públicas". Jorge Luis Campinho 
Pereira da Mota, assessor da 7ª 
Inspetoria do TCMRJ, tratou do 
tema "Preços Referenciais em 
Licitações de Obras e Serviços de 
Engenharia no Município do Rio 
de Janeiro". Para finalizar, Silvia 
Nardi de Almeida, da Secretaria 
Geral de Controle Externo do 
TCE-RJ, contou da "Experiência 
do TCE-RJ no trabalho com Preços 
Referenciais".

Ferramenta pode coibir  
ação de cartéis

Mesa de abertura do encontro
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A crise na arrecada-
ção dos estados 
e municípios do 
País acendeu a 
luz vermelha no I 

Encontro Técnico Nacional do 
Controle Externo da Receita, 
realizado entre os dias 20 e 22 de 
junho na Escola de Contas e Gestão 
(ECG) do Tribunal de Contas do 
Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ).

O evento contou com a 
participação de 130 auditores de 
controle externo de 21 tribunais de 
contas, incluindo cinco do TCMRJ.

A palestra inicial da tarde do dia 
20, proferida pelo coordenador da 
CAD, Cláudio Sancho Mônica, e 
pelos auditores de controle externo, 
Beatriz Dianin Ribeiro de Sousa e 
Diogo de Sousa Pereira Marques 
(nas fotos), apresentou um resumo 
da atuação do TCMRJ na área de 
auditoria de receitas no município 
do Rio de Janeiro, com destaque 
para as sete auditorias específicas 

Receita é alvo das
atenções de auditores

com foco em renúncia de receitas.
De acordo com o levantamento 

da CAD, o exercício de 2015 
apresentou um total de R$ 1,6 
bilhão em renúncia de receita, 
correspondendo a 16,45% da 
receita tributária do município do 
Rio de Janeiro naquele exercício, 
sendo o IPTU o imposto que 
merece a maior atenção, pois a 
renúncia em 2015 representou 29% 
de sua arrecadação.

Encerrando a programação da 
manhã do dia 21, os auditores de 

controle externo da CAD, Fabio 
Pellizzaro Centurione Scotto e 
Carlos Henrique Teles Gonçalves 
relataram a metodologia e os 
achados das auditorias realizadas 
pelo TCMRJ na área da dívida ativa 
do município do Rio de Janeiro 
referente ao período de 2012 a 
2015, destacando os aspectos 
relativos à contabilização, inscrição 
e renúncia dos recursos, bem como 
os motivos que resultaram em 
cancelamento de valores inscritos.
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Realizado em Campo 
Grande (MS), o I 
Fórum de Direito, Ética 
e Combate à Corrupção 
foi promovido pela 

Jam Jurídica Editoração e Eventos, 
em parceria com o Tribunal de 
Contas do Estado do Mato Grosso 
do Sul. O evento, que começou em 
04 de maio e prosseguiu até o dia 
06, teve por finalidade debater o 
exercício da cidadania e o papel da 

MS abriga fórum sobre 
combate à corrupção

gestão pública, sobretudo no que 
concerne às políticas públicas e ao 
contexto dos direitos humanos.

A mesa de abertura do fórum 
contou com as presenças do 
presidente do TCMRJ, Thiers 
Montebello; do presidente do TCE-
MS, Waldir Neves Barbosa; dos 
conselheiros do TCE-MS Roberto 
Chadid, Osmar Domingues 
Jeronymo e Mariza Serrano;  do 
presidente do TCE-AC, Elizabete 

Picanço; da conselheira do TCE-
RR, Cilene Lago; do presidente da 
OAB/MS, Mansur Karmouche; e 
do diretor da Jam Juridica, André 
Araújo (foto).

“O novo presidencialismo para 
o Brasil” foi o tema da palestra 
de abertura, proferida pelo 
presidente nacional da Ordem 
dos Advogados do Brasil, Marcus  
Vinicius Furtado Coêlho.
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O procurador da 
P r o c u r a d o r i a 
Especial do 
TCMRJ, José 
Ricardo Parreira 

de Castro, e o assessor da 
Secretaria de Controle Externo 
do TCMRJ, Carlos Augusto 
Werneck, visitaram a Educafro, 
Ong criada para a educação e 
cidadania de afrodescendentes e 
carentes, com sede em São Paulo, 
para se qualificarem nas entre-
vistas para verificação da vera-
cidade da autodeclaração com 
concursados negros e índios, em 
relação às cotas para os cargos 
de procurador da Procuradoria 
Especial e auditor-substituto de 
conselheiro do Tribunal. Na oca-
sião, os integrantes da comissão 
organizadora do mais recente 
concurso estiveram com o pre-
sidente daquela organização, 

Educafro auxilia servidores 
do TCMRJ a identificar 
características de cotistas

Frei David, e sua equipe para es-
clarecer dúvidas em relação aos 
procedimentos e às perguntas a 
serem feitas, assim como às reco-
mendações quanto ao sigilo e aos 
critérios de análise. 

– A equipe da Educafro, junto 
com o Frei David, foi bastante 
solícita e esclareceu todas as 

nossas dúvidas e indagações, o 
que resultou no pleno sucesso 
do procedimento de verificação 
da veracidade da autodeclaração, 
que foi realizado, no auditório 
do TCMRJ, no dia seguinte à 
visita – afirmou o procurador 
José Ricardo.
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Aperfeiçoando 
os servidores

Como são escolhidos os temas dos cursos?

O CAT- Centro de Capacitação, Aperfeiçoamento e Treinamento 
sempre elaborou seu Programa de Capacitação Anual a partir de 
levantamento resultante de pesquisa realizada, via intranet, entre 
todos os servidores do Tribunal. Após estudo dos dados apurados nas 
pesquisas, o CAT verificava quais os cursos com o maior número de 
indicação por parte dos servidores e, assim, elaborava sua programação 
anual. Quanto aos facilitadores, o CAT sempre buscou profissionais 
dentre as melhores instituições de ensino, empresas especializadas em 
treinamento, bem como por meio de indicações de outros tribunais 
de contas.

Com a instituição da Política de Gestão de Pessoas do TCMRJ, 
resultante da Política de Gestão por Resultados, foi possível o 
desenvolvimento de ferramentas necessárias ao mapeamento de 
competências das unidades, bem como à identificação dos perfis 
funcionais dos servidores. Com a realização da Avaliação de 
Competências, em meados de 2015, através do Sistema de Gestão 
por Competências, foram direcionadas as ações de capacitação e 
treinamento com base nos resultados obtidos, o que possibilitou a 
criação de um Plano de Capacitação e Treinamento com foco nas 
reais necessidades dos servidores, o qual foi aprovado pela Resolução 
nº 936, de 20 de junho de 2016.

Curso de Processo Administrativo 

23 e 24 de maio 

Ministrador: desembargador  

Cláudio Brandão de Oliveira

Curso de Direito Financeiro02, 09, 16 e 23 de junho
Ministrador: Sergio Jund

Curso de SAGOF

08 de junho

Ministrador: Renato Triani Guerra.

Curso de Comunicação Escrita Oficial13, 20 e 27 de junho,  16 e 23 de junhoe 01 de julhoMinistrador: professora  Vania Maria Rizzo Amambahy Santos

Maria Bethânia Villela  fala sobre o 
programa de capacitação do TCMRJ, 
pelo qual é responsável.
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Curso sobre a Lei de Acesso à Informação15 de junhoMinistrador: coordenador do Núcleo de Ações de Prevenção e Ouvidoria da CGU Regional-RJ,   Marcelo Paluma Ambrósio

Quais são os objetivos desses cursos?

Os objetivos de todos os cursos ou workshops programados 
pelo CAT buscam atender às necessidades dos servidores, visando 
à melhoria e facilitação do desenvolvimento do trabalho, bem 
como promover a interação entre setores, garantindo um ganho de 
aperfeiçoamento entre todas as áreas.  

Curso de Contabilidade Comercial

29 e 30 de junho

Ministrador:  mestre em Administração Pública, 

Sérgio Jund.

Quais são os cursos com maior procura/oferta? 

Para o ano de 2016, a partir do resultado da ferramenta descrita 
anteriormente, foram escolhidos como prioritários os cursos: 
1. Auditoria Governamental I e II / 2. Comunicação Escrita Oficial 
/ 3. Comunicação Oral / 4. Contabilidade Pública / 5. Contabilidade 
Comercial / 6. Gestão por Resultado / 7. AsiOnLine / 8. Direito 
Constitucional / 9. Direito do Trabalho / 10. Direito Financeiro / 
11. Direito Previdenciário / 12. Estatuto do Servidor Municipal / 13. 
Fincon / 14. Word/ 15. Excel / 16. Lei de Acesso à Informação / 17. 
Licitações e Contratos / 18. Organização do TCMRJ / 19. Processo 
Administrativo / 20. Responsabilização de Agentes Públicos e Privados 
perante os Tribunais de Contas / 21. SAGOF.

Curso de Gestão por Resultados em 

Tribunais de Contas

21 e 22 de julho

Ministradores:  Cláudio Sarian Altounian, Daniel Luiz 

de Souza e Leonard Renne G. Lapa.

Curso sobre a Lei de Acesso à Informação

15 de junho

Ministrador: procurador da República, 

 Eduardo El Hage

Curso sobre Organização do TCMRJ

30 e 31 de Maio

Ministrador: 

 procurador José Ricardo Parreira de Castro
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Visitas | Visitas maio 2016

Dia 02 

Álvaro Palma de Jorge; Thiers Montebello, e Ricardo Piquet, 
presidente do Museu do Amanhã

Dia 03

Juiz federal Wilson José Witzel, presidente da Associação dos 
Juízes Federais do Rio de Janeiro e Espírito Santo – AJUFERJES, e 
Luísa Borges Pontes, assessora de imprensa da AJUFERJES

Dia 03

Júlio Peclat, presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de 
Cirurgia Vascular
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Visitas | Visitas maio 2016

Dia 10 

Coronel do Exército Marcos Padrão e o tenente-coronel  
Marcos Monteiro

Dia 31

Thiers Montebello e Amaury Perusso, presidente da  Federação 
Nacional dos Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil

Dia 10

Vereadores Jefferson Moura; Thiago K. Ribeiro; Jorginho da S.O.S.; 
Átila A. Nunes, e Eduardão, com o presidente Thiers Montebello e o 
conselheiro Nestor Rocha
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Visitas | Visitas junho 2016

Dia 01 

Marco Antonio Scovino, secretário-geral de 
Controle Externo; Thiers Montebello, e  Rosemary 
de Azevedo Carvalho Teixeira de Macedo, secretária 
especial da PCRJ

Dia 15

André Luis Machado de Castro, defensor público-
geral do estado do Rio de Janeiro, e Rodrigo 
Baptista Pacheco, 2º subdefensor público- geral 
do estado do Rio de Janeiro
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Dia 29

Jorge Briard, presidente da CEDAE, e Rafael 
Rolim, diretor jurídico da CEDAE

Visitas | Visitas junho 2016

Dia 16 

Luiz Roberto Viana, auditor de Controle Externo do 
TCMRJ; Diego Nascimento, analista de Controle 
Externo do Tribunal de Contas do Estado do 
Amazonas; José Ricardo Parreira de Castro, 
procurador do Ministério Público de Contas 
do TCMRJ; Elissandra Monteiro Freire Alvares, 
procuradora de Contas do Ministério Público de 
Contas do Amazonas, e Marcus Vinicius Pinto da 
Silva, inspetor-geral da 3ª IGE
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CURSO DE DIREITO 
FINANCEIRO 
BRASILEIRO

Beatriz Lopes 
Araújo Tavares
Assessora jurídica do TCMRJ

OO direito financeiro 
pode ser definido, de 
maneira simplória, 
como ramo do direi-
to público que cuida 

das normas e princípios que regu-
lam a atividade financeira do Estado.
Na presente obra, além de abordar os 
conceitos básicos relativos aos assun-
tos que lhe são subjacentes, o autor 
apresenta o direito financeiro como 
importante ferramenta do cidadão, 
uma espécie de “estatuto protetivo do 
cidadão-contribuinte”, além de “fer-
ramenta do administrador público” e 
“instrumento indispensável ao Estado 
Democrático de Direito”.

Nesse compasso, temos uma abor-
dagem didática, com profundo viés 
teórico, porém voltada e adequada 
à realidade social em que se insere e 
atua. O autor deixa claro em sua retó-
rica a necessidade de compatibilizar a 
justiça fiscal à necessidade social para 
atendimento da finalidade precípua 
do Estado enquanto organização so-
cial voltada ao atendimento do bem 
comum. Este olhar contundente para 
o contexto social em que a matéria se 
insere resta claro quando assevera que 
“arrecadar com justiça, administrar 
com zelo e gastar com sabedoria são os 
comandos que subjazem às normas do 
Direito Financeiro brasileiro”.

A Constituição da República de 
1988 estabelece que o orçamento pú-
blico se estrutura em três pilares: o 
Plano Plurianual (PPA), lei que esta-
belece de forma regionalizada o pla-
nejamento estratégico estatal no longo 
prazo, definindo as diretrizes, objeti-
vos e metas da administração pública; 

Autor: Marcus Abraham
Editora: Forense

a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO), que compreende as metas e 
prioridades da administração públi-
ca para o exercício financeiro subse-
quente; e a Lei Orçamentária Anual 
(LOA), que, em suma, orientada pela 
LDO, contempla basicamente as re-
ceitas e as despesas públicas para o 
período de um ano. 

O autor defende que o orçamen-
to, dado que impositivo, está vincu-
lado aos preceitos constitucionais, 
não sendo originário de uma decisão 
meramente política, como afiança 
a doutrina tradicional – segundo a 
qual a natureza da escolha sobre as 
despesas públicas é eminentemen-
te política. Sustenta que é a própria 
Constituição da República de 1988, 
como bem sabido, que prevê uma sé-
rie de direitos para o cidadão e deve-
res para o Estado. Assim, não há que 
se cogitar do alvitre, conveniência ou 
ideologia do governante que está no 
poder para sua elaboração. O orça-
mento deve atender à Carta Magna, 
comando impositivo e categórico, 
que elege prioridades a serem atendi-
das em benefício da sociedade.

A linguagem adotada, de fácil 
compreensão, é resultado da vasta ex-
periência profissional do autor, fruto 
não só da advocacia pública – onde 
atuou como procurador da Fazenda 
Nacional – e de sua experiência como 
magistrado – atualmente em exer-
cício como desembargador federal 
do Tribunal Regional Federal da 2ª 
Região, mas, igualmente, das salas de 
aulas. Como professor adjunto de uma 
das mais bem conceituadas faculdades 
de Direito do país, o autor, Doutor em 

Direito Público, se aproxima da rea-
lidade dos estudantes, identificando 
suas necessidades acadêmicas e trans-
mitindo-lhes seus conhecimentos. 

Assim, a disciplina do Direito 
Financeiro, muitas vezes abordada de 
forma complexa e obscura, é tratada 
com clareza e objetividade, compreen-
dendo amplo arcabouço doutrinário, 
sempre pontuado pelo entendimento 
jurisprudencial pátrio, especialmen-
te aqueles proferidos pelas excelsas 
Cortes Superiores. Trata-se, portanto, 
de obra atual, especialmente didática e 
voltada a todos aqueles que queiram se 
debruçar com afinco e esmero ao estu-
do de tão importante ramo do direito.



LI
VR

OS

100 Agosto  de 2016 • Nº 65 • Revista TCMRJ

LEI DE 
RESPONSABILIDADE

FISCAL COMENTADA

Carolina Arraes 
Lacerda
Assessora jurídica do TCMRJÉ cediço que o Brasil vive um momento 

singular de grandes mudanças. Os 
descalabros levados a efeito por alguns 
de nossos administradores públicos – 
exaustivamente noticiados nos últimos 

meses pela imprensa – instalaram o caos nas contas 
públicas e nos levaram a uma grave crise política, 
econômica e, porque não dizer, moral. No entanto, 
diante de tamanho descontrole no trato da coisa 
pública, bem como das operações policiais em 
andamento, vemos o despertar da sociedade, que cada 
vez mais bem informada, participativa e vigilante, 
vem apoiando e lutando pelo fortalecimento e 
amadurecimento da democracia, por meio do resgate 
da moralidade, da transparência, da responsabilidade, 
do respeito e da ética na administração pública.

Diante do cenário descrito, não haveria momento 
mais propício para o lançamento da obra intitulada 
Lei de Responsabilidade Fiscal Comentada, do ilustre 
jurista Marcus Abraham, cuja pertinência salta aos 
olhos por abordar com profundidade os principais 
elementos da lei, que apesar de já contar com 16 anos 
desde a sua edição, mais do que nunca está em voga, 
merecendo destaque, efetiva obediência e respeito. 

Cuidadosamente prefaciada pelo eminente 
ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luis Felipe 
Salomão, a obra se inicia com a apresentação do 
próprio autor, que, de forma breve e otimista, ressalta 
a importância da Lei de Responsabilidade Fiscal 
no que concerne ao seu conhecimento e à correta 
aplicação, com vistas à redução das desigualdades 
sociais e crescimento econômico do país.

Nas páginas seguintes, o experiente autor 
esmiúça cada aspecto da LRF, conhecida como, 
nas palavras do próprio, a lei que “estabelece um 

código de conduta aos gestores públicos a ser 
seguido, pautado em padrões internacionais de boa 
governança”, a fim de que a administração pública 
seja fiel aos seus princípios norteadores. Segundo 
Abraham, “o equilíbrio das contas públicas tem sido 
considerado como a regra de ouro” da lei, e dele 
decorre a maior parte dos seus preceitos.

O material, didaticamente dividido, possui três 
capítulos. Com maestria, asseverou o eminente 
prefaciador que “no primeiro capítulo, trata de 
assuntos referentes à criação da lei, trazendo 
importante comparativo com o mercado financeiro 
internacional e analisando a grave crise ocorrida 
na década de 1990, período em que houve grande 
endividamento do setor público, com sucessivos 
planos econômicos”. Prossegue enfatizando: “No 
capítulo seguinte, há minucioso detalhamento das 
características primordiais da responsabilidade fiscal, 
quais sejam, o planejamento, a transparência e o 
equilíbrio fiscal. (...) O capítulo terceiro foi destinado 
a analisar as sanções, sejam institucionais ou pessoais 
(...). Os crimes contra as finanças públicas tipificados 
no Código Penal foram objeto de exame e, por fim, 
houve merecido destaque para os atos de improbidade 
administrativa. Aduz, finalmente, que “A segunda 
parte do livro é de grande utilidade, pois nela foram 
feitos comentários sobre cada um dos 75 artigos da lei, 
traduzindo-se em importante ferramenta de estudo e 
trabalho. Ademais, é colecionada jurisprudência da 
Suprema Corte e do Superior Tribunal de Justiça, 
cada vez mais sedimentada a respeito do tema, bem 
como do Tribunal de Contas da União.” 
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Autor: Marcus Abraham
Editora: Forense

Destarte, a primeira parte é dedicada às noções 
gerais, consubstanciadas no contexto histórico 
interno e externo de criação da lei, nas principais 
características da norma e aspectos da legislação 
de responsabilidade fiscal como um todo, bem 
como nas sanções aplicáveis em caso de infração às 
normas. Por seu turno, a segunda parte comenta, de 
forma clara e objetiva, cada um dos artigos da Lei 
de Responsabilidade Fiscal. Importante consignar o 
cuidado ao se utilizar na publicação uma linguagem 
compreensível e acessível a todos que desejam 
conhecer um pouco mais da lei, ainda que não sejam 
aplicadores do Direito.

Editada sob o governo do ex-presidente Fernando 
Henrique Cardoso, a Lei de Responsabilidade Fiscal 
definitivamente foi um marco na gestão pública 
brasileira, um importante instrumento legislativo 
criado para mudar a concepção do Estado como um 
todo, uma vez que obriga, indistintamente, todos 
aqueles que utilizam recursos públicos. 

Esclarece o autor que a mencionada lei, 
“promulgada em 4 de maio de 2000, por meio da 
Lei Complementar 101, foi instituída, sobretudo, 
para moralizar a gestão da coisa pública e para dar 
responsabilidade ao gestor na atividade financeira, 
abrangendo todas as etapas do processo fiscal, desde 
a arrecadação, passando pela gestão, até a aplicação 
dos recursos na sociedade de maneira responsável, 
ética, transparente e eficiente”.

No tocante à transparência, especificamente, 
interessante ressaltar a passagem no sentido de que 
“um dos grandes méritos da Lei de Responsabilidade 
Fiscal foi o de estimular o exercício da cidadania 
na área financeira, através dos mecanismos de 
transparência que criou e regulamentou”. De fato, 
prevista no artigo 73-A, a LRF garante a todo o 
cidadão o direito constitucional de saber onde e 
como está sendo gasto o dinheiro público.

Com efeito, a transparência amplia o controle 
social, por meio do exercício da cidadania fiscal – 
expressão utilizada para denominar a cidadania par-
ticipativa nas finanças públicas. Explica o autor que 
a chamada “cidadania participativa ou ativa”, por 
sua vez, é a designação dada para a efetiva e direta 
participação do cidadão na vida social e política em 
determinada sociedade. E ainda, que qualquer cida-
dão, partido político, associação ou sindicato será 

parte legítima para denunciar ao respectivo tribu-
nal de contas e ao órgão competente do Ministério 
Público o descumprimento das disposições estabe-
lecidas na LRF. 

Assim, a presente obra evidencia o quanto a par-
ticipação do cidadão na gestão pública (controle so-
cial), por meio do acompanhamento das ações dos 
governos e da cobrança de uma boa gestão pública, 
enrobustece a cidadania. 

Dono de um currículo admirável, Marcus 
Abraham é desembargador federal do Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região, ex-procurador da 
Fazenda Nacional, diretor da Escola da Magistratura 
Regional Federal da 2ª Região – EMARF e professor 
adjunto de Direito Financeiro na UERJ. 

Parafraseando o renomado jurista, o conheci-
mento da norma é o primeiro passo para sua con-
cretização. Nesse diapasão, sem dúvida que a publi-
cação em tela enriquece a doutrina pátria e oferece 
contribuição extraordinária para o mundo literário, 
especialmente o jurídico, não só pela sua sintonia 
com o atual cenário político econômico brasilei-
ro, mas principalmente pela extrema relevância do 
tema abordado em seu bojo. Eleva-se a presente, 
portanto, ao patamar de obra inestimável, impres-
cindível e de leitura cogente a todos aqueles que se 
dedicam ao estudo do Direito Financeiro.
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Devido aos seus aspectos técnicos, o 
orçamento público é visto, em geral, 
como assunto de exclusivo interesse 
da administração pública. A falta 
de atenção ao seu aspecto político 

na alocação dos recursos orçamentários gera uma 
visão apenas parcial sobre os desequilíbrios fiscais 
enfrentados pelo Brasil. O momento atual de crise 
fiscal no país cria, portanto, a oportunidade para 
que a reforma do processo orçamentário ganhe 
destaque e que haja maior participação popular 
neste contexto.

Neste livro, o autor tem como objetivo 
promover um debate político, abrangendo a 
natureza das regras orçamentárias atuais, bem 
como a extensão dos conflitos por elas provocados, 
de forma a priorizar a importância de uma reforma 
do processo orçamentário.

Rezende propõe uma agenda de discussão e nela 
aborda temas que considera importantes para a 
organização do debate. Inicia com um breve histórico 
sobre a criação de privilégios orçamentários a alguns 
setores e suas consequências, demonstrando como 
o cenário atual se formou. Segue com a construção 
de um barômetro (onde se encontram agrupados os 
principais itens das despesas públicas), o qual permite 
dimensionar as pressões sobre os responsáveis pela 
execução orçamentária e as dificuldades em se 
manter o equilíbrio na distribuição dos recursos.

A obra ainda ressalta as dificuldades decorrentes 
da imprevisibilidade dos fluxos de recursos na gestão 
e os desequilíbrios federativos produzidos por regras 
uniformes em função da centralização das decisões. 

O autor conclui enfatizando a relevância 
da revisão das regras atuais de repartição dos 
recursos do orçamento, considerando-se não 
somente os aspectos técnicos, como também os de 
natureza política, porém buscando alternativas que 

A POLÍTICA E A  
ECONOMIA DA  
DESPESA PÚBLICA

Erika Germer
Auditora de controle externo 
do TCMRJ

harmonizem o desenvolvimento econômico e a 
inclusão social.

Fernando Rezende é economista, professor na 
Escola Brasileira de Administração Pública e de 
Empresas, na Fundação Getúlio Vargas (FGV/Ebape) 
e ex-presidente do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea). Rezende apresenta sua obra por 
intermédio de uma linguagem acessível e didática, 
tornando a leitura bastante agradável e interessante. 
Reúne, portanto, neste livro, os aspectos necessários 
ao seu objetivo principal que é esclarecer sobre a 
necessidade da revisão do processo orçamentário, além 
da importância de torná-la pauta nas discussões sobre 
a geração de benefícios para a sociedade brasileira.   

Autor: Fernando Rezende
Editora: FGV
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Fruto de dissertação de mestrado defendida 
na prestigiada Universidade de Coimbra, a 
obra aborda a temática do prolongamento 
dos direitos da personalidade após o faleci-
mento do indivíduo, em especial, o a bom 

nome e o crédito do indivíduo.
O texto foi desenvolvido sob a ótica do Direito 

português, utilizando-se do estudo comparado para 
destacar as influências da legislação lusitana na 
regulamentação do ordenamento jurídico brasileiro 
e investigar os efeitos do término da personalidade 
jurídica em relação ao direito da personalidade e à 
questão da ofensa ao bom nome ou crédito do indivíduo.

As análises descritas pelo autor deixam claro que 
compete ao direito sucessório contemporâneo o 
enfrentamento das questões relacionadas à sucessão 
pessoal dos direitos da personalidade, a fim de que 
se possa “compatibilizar as tradições patrimonialistas 
com os direitos da personalidade”. 

Destaca-se a defesa que o autor faz acerca da existência 
de um patrimônio moral do indivíduo que precisa ser 
protegido legalmente após sua morte, ou seja, com a extinção 
da personalidade jurídica, além do patrimônio tangível, 
existe um bem moral passível de ser protegido através de 
tutelas jurisdicionais capazes de coibir eventuais ofensas e 
desrespeitosa integridade moral do de cujus.

Para tanto, o autor abarcou o maior número 
de questões que tivessem relevância para o 
aprofundamento do estudo da herança moral, da 
postergação do direito ao bom nome e ao crédito post 
mortem. A progressão textual inicia-se tratando da 
morte na perspectiva juscivilista, seus efeitos jurídicos 
patrimoniais e não patrimoniais. Na sequência, o autor 
realiza uma análise acerca da tutela geral dos direitos 
da personalidade e o seu prolongamento post mortem.

Outros temas abordados são: a questão do direito 
à liberdade de expressão e a coexistência deste direito 
com o direito à tutela da honra do falecido – eventual 
supremacia de direitos e ponderações de princípios; a 
ofensa ao crédito ou ao bom nome; os efeitos do decurso 

HERANÇA MORAL: A 
OFENSA AO BOM NOME 
OU AO CRÉDITO DAS 
PESSOAS FALECIDAS

Fernanda Philippi
Assessora jurídica do TCMRJ

do tempo na violação da honra do falecido – incluindo 
neste capítulo questões de extrema importância como 
a liberdade de investigação histórica e o polêmico 
direito ao esquecimento.

Ao final, o autor atinge diretamente o mérito de seu 
estudo ao defender a existência de uma herança moral, 
além da patrimonial, que também é transmitida após o 
término da personalidade jurídica do indivíduo a título 
de sucessão pessoal, apropriando-se dos argumentos 
de defesa existentes nas legislações portuguesa e 
brasileira para a preservação da honra do indivíduo 
após sua morte, em especial a tutela do bom nome e 
do crédito das pessoas falecidas.

A profundidade do estudo realizado pelo douto 
promotor e a clareza na exposição de suas ideias instigam 
a ávida leitura da obra e a tornam obrigatória para todos 
os profissionais do direito e estudiosos da área.

Autor: Leandro Silva Navega
Editora: Lumen Juris
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Agradeço o exemplar da Revista 
do TCMRJ nº 64 e cumprimento 
o nosso Tribunal de Contas pela 
inestimável contribuição para o 
êxito da Olímpiada.

JAIR LINS NETTO
Conselheiro aposentado do 

TCMRJ

Confirmo o recebimento da Revista 
do Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro, nº 64, de abril de 2016. A 
publicação, além da qualidade das ma-
térias, empresta expressão do princípio 
constitucional da transparência, razão 
pela qual parabenizo o TCMRJ, na pes-
soa de Vossa Excelência.

PAULO MARCELO DE 
MIRANDA SERRANO

Desembargador Convocado no TST

Ao cumprimentá-lo com espe-
cial estima, agradeço a gentileza de-
monstrada pelo o envio da Revista do 
TCMRJ – “Rio 2016: segurança garan-
tida?,” ao tempo em que o parabenizo 
pelo trabalho realizado e pela excelente 
qualidade da publicação.

Ministro AROLDO CEDRAZ
Presidente do TCU

Venho agradecer por mais uma 
vez mandar-me tão informativa 
revista a qual gostei muito.

Príncipe ALESSANDRO 
WASSILIEFFE DE OFROSIMOFF

Grata pelo envio da Revista do 
Tribunal de Contas do Município do Rio 
de Janeiro, edição nº 64, abril de 2016, 

que traz informações esclarecedoras 
sobre o trabalho do Tribunal, para 
os Jogos Olímpicos. Aproveito para 
cumprimentar o caro Presidente e toda 
equipe editorial do TCMRJ. 

Senadora ANA AMÉLIA

Ao agradecer pela gentileza do envio 
da Revista do Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro, edição nº 64 
“Rio 2016: segurança garantida?”, quero 
salientar a grande importância da obra 
para as consultas realizadas na Biblioteca 
do Ministério Público, enriquecimento 
o seu acervo e proporcionando maior 
conhecimento aos usuários.

JARBAS SOARES JÚNIOR
Procurador de Justiça do 

Ministério Público do 
 Estado de Minas Gerais

Registro, honrado, o recebimento da 
Revista TCMRJ nº 64 – abril de 2016. 
Fazendo minhas as palavras de Vossa 
Excelência constantes do sumário da 
revista, “garantir a segurança de atletas e 
turistas de todo o mundo, incluindo mais 
de 200 delegações olímpicas, dezenas de 
chefes de Estado e um público estimado 
em mais de meio milhão de pessoas...” 
é, sem receio de dúvidas, tarefa que 
necessita de excelente respaldo, o que é de 
se esperar das autoridades constituídas.

JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA 
NOLASCO

Conselheiro do Tribunal de 
Contas  do Estado do Rio de Janeiro 

Agradeço a V. Exª e a todos os 
integrantes dessa Egrégia Corte de 
Contas Municipal o envio da Revista 
do Tribunal de Contas do Município 
do Rio de Janeiro, nº 64, com o desta-
que “Rio 2016: segurança garantida ?”. 
As matérias constantes, desse valoroso 
periódico, abordam de maneira objeti-
va e  integradora os assuntos atinentes 
ao controle, com especial destaque aos 
realizados na cidade do Rio de Janeiro. 
Os integrantes da 1ª ICFX, Inspetoria 
General Góes Monteiro, sentem-se hon-
rados pelo compartilhamento de tão 
valorosa ferramenta do conhecimento.

Tem.Cel MARCOS WAGNER 
RODRIGUES MONTEIRO

Chefe da 1ª Inspetoria de 
Contabilidade  e Finanças do 

Exército 

Ao cumprimentá-lo, confirmo o 
recebimento do exemplar nº 64 da 
Revista do Tribunal de Contas do 
Rio de Janeiro e agradeço a gentileza.
Aproveito o ensejo para parabenizar 
o senhor e sua equipe pela excelente 
qualidade do conteúdo do periódico, 
que, de forma ímpar, ressalta o papel 
fundamental do controle externo. 
Com certeza será um valioso apoio 
às rotinas intelectuais diárias desta 
instituição, bem como aos seus 
leitores a à Administração Pública.

Faço votos para que o padrão 
de excelência seja mantido nos 
próximos exemplares.

JORGE ULISSES JACOBY 
FERNANDES

Advogado

Acuso recebimento de exemplar 
da Revista do Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro, nº 64, abril 
de 2016. Agradecendo pela gentileza 
da remessa, prevaleço-me do ensejo 
para apresentar cumprimentos a Vossa 
Excelência e equipe responsável pela 
publicação, que dá luz a um pouco do 
grande trabalho realizado por essa Corte 
de Contas no incessante labor para bem 
exercer o controle externo da gestão dos 
recursos públicos a serviço da sociedade.

Reitero protestos de 
consideração e elevado apreço.

Conselheiro WANDERLEY 
ÁVILA

Tribunal de Contas do Estado 
de Minas Gerais 

Agradeço pelo exemplar da Revista 
do TCMRJ nº 64 encaminhado e, na 
oportunidade, parabenizo V. Exa e toda 
equipe pela qualidade das notícias e pelo 
trabalho editorial. Parabenizo, ainda, 
a iniciativa de firmar junto à Corte de 
Contas mineira termo de cooperação 
técnica para compartilhamento das 
ferramentas de pesquisa e divulgação de 
jurisprudência, na certeza de que será 
uma oportunidade de aprimoramento 
para ambos os Tribunais.

TÚLIO CÉSAR PEREIRA 
MACHADO MARTINS

Superintendente de Controle 
Externo do Tribunal de Contas do 

Estado de Minas Gerais








