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Processo: 40/1775/2008 
 
Assunto: Contas de Gestão do ano de 2007 do Prefeito da 

Cidade do Rio de Janeiro 
 
 

DECLARAÇÃO DE VOTO 
 
 

E TUDO COMEÇOU COM KONRAD HESSE 
 

“Interpretar as normas constitucionais significa (como toda 
interpretação de norma jurídica) compreender, investigar e mediatizar o 
conteúdo semântico dos enunciados lingüísticos que formam o texto 
constitucional. A interpretação constitucional reduz-se, pois, à atribuição 
de um significado a um ou vários símbolos lingüísticos escritos na 
Constituição” (Canotilho) 

 
Atualmente, o método mais aceito pela Doutrina e pela 

Jurisprudência brasileira é o chamado “hermenêutico-concretizador”. Este 
método tem como postulados: a) pré-compreensão do texto e b) mediação 
entre o texto e a situação concreta (contexto). É uma compreensão de 
sentido, desempenhando o intérprete um papel criador e efetuando uma 
atividade prático-normativa, concretizando a norma para e a partir do 
problema (movimento de ir e vir = círculo hermenêutico). Há, aqui, o 
primado do texto constitucional em face do problema, ao contrário do que 
ocorre com o método tópico-problemático, em que há primazia do 
problema em relação à norma. O teórico deste método foi KONRAD 
HESSE, constitucionalista e juiz da Corte Constitucional alemã, que, além 
disso, desenvolveu um catálogo de princípios de interpretação. 

 
Sobre esta temática, vejam-se no direito brasileiro, dentre outros, 

Luís Roberto Barroso, Interpretação e aplicação da Constituição, 2003 (a 1ª 
edição é de 1995), Juarez de Freitas, A interpretação sistemática do direito, 
2002 (a 1ª edição é de 1995) e Inocêncio Mártires Coelho, Interpretação 
constitucional, 1997. Na Doutrina internacional, pode-se citar entre outros 
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Robert Alexy, (Teoria de los derechos fundamentales, 1997, p. 86) que 
considera serem os Princípios “normas que ordenam que algo seja 
realizado na maior  medida possível, dentro das possibilidades jurídicas e 
reais existentes. Por isso, são mandados de otimização, caracterizados pelo 
fato de que podem ser cumpridos em diferentes graus e que a medida 
devida de seu cumprimento não só depende das possibilidades reais, mas 
também das jurídicas. O âmbito do juridicamente possível é determinado 
pelos princípios e regras opostas.”  
 

Essa forma de interpretar a Constituição baseia-se no fato de que as 
cláusulas constitucionais, por seu conteúdo aberto, principiológico e 
extremamente dependente da realidade subjacente, não se prestam ao 
sentido unívoco e objetivo que uma certa tradição exegética lhes pretende 
dar. O relato da norma, muitas vezes, demarca apenas uma moldura dentro 
da qual se desenham diferentes possibilidades interpretativas. À vista dos 
elementos do caso concreto, dos princípios a serem preservados e dos fins a 
serem realizados é que será determinado o sentido da norma, com vistas à 
produção da solução constitucionalmente adequada para o problema a ser 
resolvido. 

 
De acordo com Luís Roberto Barroso, a interpretação constitucional 

serve-se das categorias da interpretação jurídica em geral, inclus ive os 
elementos gramatical, histórico, sistemático e teleológico. Todavia, as 
especificidades das normas constitucionais levaram ao desenvolvimento de 
um conjunto de princípios específicos de interpretação da Constituição, de 
natureza instrumental, que funcionam como premissas conceituais, 
metodológicas ou finalísticas da aplicação das normas que vão incidir sobre 
a relação jurídica de direito material. Estes princípios instrumentais são os 
da supremacia da Constituição, da presunção de constitucionalidade, da 
interpretação conforme a Constituição, da unidade, da razoabilidade-
proporcionalidade e da efetividade.  

 
Assim, Luís Roberto Barroso considera que se devem aplicar 

diretamente as normas constitucionais em decorrência dos seguintes 
motivos: 
 

1 - Superioridade hierárquica; 
2 - Natureza da linguagem;  



Processo:  40/1775/2008 

Data:  15/04/2008 Fls.:   

 
 
 
 Rubrica:               

GCS-03 – CONSELHEIRO ANTONIO CARLOS FLORES DE MORAES 

 
3 - Conteúdo específico; 
4 - Caráter político. 
 
Entre nós, Barroso considera que a Constituição de 1988 foi o marco 

zero de um recomeço, da perspectiva de uma nova história. Sem as velhas 
utopias, sem certezas ambiciosas, com o caminho a ser feito ao andar. Mas 
com uma carga de esperança e um lastro de legitimidade sem precedentes, 
desde que tudo começou. E uma novidade. Tardiamente, o povo ingressou 
na trajetória política brasileira, como protagonista do processo, ao lado da 
velha aristocracia e da burguesia emergente.  

 
Assim, o art. 3º constitucional considera como objetivos 

fundamentais de nossa República: 
 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.  

Por sua vez, o art. 37 de nossa Carta Magna, de acordo com a 
redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998, determina que a 
administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios deverá obedecer aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência. 

Quanto à fiscalização, o art. 70 da Constituição de 1988 estabelece 
que será exercido pelo Poder Legis lativo, mediante controle externo, e pelo 
sistema de controle interno de cada Poder, devendo abranger não só o 
aspecto contábil, como também o f inanceiro, orçamentário, operacional e 
patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, 
quanto à legalidade, legitimidade, economicidade dos gastos públicos. 

Diante dos princípios ora enunciados, pode-se concluir de acordo 
com a lição do sempre atual e eterno jovem doutrinador Diogo de 
Figueiredo Moreira Neto (Quatro Paradigmas do Direito Administrativo 
Pós Moderno: Legitimidade – Finalidade – Eficiência – Resultados, Editora 
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Fórum, 2008), no sentido de que “presumidamente, toda ação, seja pública 
ou privada, deve ser eficiente, de outro modo não atingirá o resultado que 
dela se espera. Mas este logro de resultados, que até certo ponto possa ser 
meramente dispositivo na gestão privada de interesses, é rigorosamente 
mandatório, quando referido à gestão de interesses públicos pelo Estado”. 

E, essa mesma Constituição de 1988, “com louvável antecipação, 
prossegue Diogo de Figueiredo, já estabelece todo o fundamento 
necessário para a afirmação e aplicação em nosso país da doutrina da, 
assim denominada, administração de resultado, ou seja: confere uma base 
institucional da legalidade finalística ou, melhor e mais amplamente, para 
empregar a denominação já difundida na literatura jurídica, por envolver 
também a legitimidade: uma base institucional da juridicidade finalística, 
no direito público brasileiro”. 

Esse mesmo direito público, diante da preocupação social com o 
controle dos resultados da gestão pública, “se veio a beneficiar de todos os 
avanços da prospecção científica, de modo a poder proceder – também 
agora rotineiramente – à avaliação das tendências normativas, passíveis de 
serem detectadas em qualquer campo e em qualquer nível, abrindo-se à 
comunidade dos seus operadores, em última análise, aos construtores 
históricos da própria ciência jurídica, uma amplíssima participação na 
identificação de riscos, na sua prevenção e em seu controle”, conclui o 
mestre Diogo de Figueiredo. 

Desta forma, ou seja, mediante o controle dos resultados é como o 
Tribunal de Contas deve examinar as Contas de Gestão daqui para frente. 
Em especial, num Tribunal como o nosso, tão bem elogiado pelo 
Conselheiro-Relator. Posso também testemunhar a evolução desta Corte de 
Contas carioca, pois aqui cheguei dois meses antes da promulgação da 
Constituição de 1988. Nesta época, sob a gestão do Conselheiro Silvio de 
Moraes foi criada uma coordenação para promover o acompanhamento da 
gestão orçamentária. Em seguida, sob a presidência do ora Conselheiro-
Relator, o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro pode exercer 
as suas funções em edificação própria, afastada do Poder Executivo, 
transferindo as suas instalações do Centro Administrativo para este prédio. 
Sob a gestão de Mauro Tavares, foi realizado o primeiro concurso para os 
cargos de técnicos desta Corte, trazendo nova oxigenação aos quadros 
administrativos, além de lograr a ocupação integral do prédio da rua Santa 
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Luzia 732, fazendo com que as instalações físicas refletissem a importância 
das funções exercidas por esta Corte. Sob a minha gestão, o Tribunal foi 
integralmente informatizado trazendo-o para a realidade do terceiro 
milênio, além de ser reconhecida a sua autonomia administrativa e 
orçamentária pelo Supremo Tribunal Federal, quando em 2001 houve a 
tentativa de interpretar a Emenda Constitucional n° 25 no sentido de ser 
considerado uno os orçamentos da Câmara Municipal e deste Tribunal. 
Nesta época, foi realizado o segundo concurso público nesta Corte, 
melhorando ainda mais o seu desempenho. Ao chegar à gestão do atual 
Presidente, a continuidade administrativa foi mantida, passando esta Corte 
a assumir papel de relevo no cenário nacional e internacional, conforme 
bem acentuou o Conselheiro-Relator. 

Diante desta nova forma de interpretar o controle das contas 
públicas, tem-se de admitir que o parecer prévio das contas, previsto no 
inciso I do art. 71 constitucional, diz respeito aos resultados da gestão, 
abrangendo o controle dentre outras funções, também identif icadas por 
Diogo de Figueiredo: 

a) Definição de objetivos de políticas públicas; 
b) Identificação das estruturas administrativas responsáveis por sua 

consecução; 
c) Definição das normas de desempenho que traduzam um 

compromisso quanto ao grau de realização dos objetivos 
demarcados em função dos meios a eles destinados; 

d) Os resultados comensurados e sua comunicação. 

Adotando essa forma de controle o parecer do Tribunal de Contas 
abrangerá entre outros assuntos os seguintes: 

1 - Se o Pan-Americano obteve os resultados almejados pela 
Prefeitura; 
2 – Se os gastos feitos trouxeram melhor qualidade de vida ao 
cidadão carioca; 
3 - Se a cessão a terceiros a exploração de um estádio esportivo 
construído com recursos próprios atende ao interesse público; 
4 – Se a importância despendida num Centro de Espetáculos 
Musicais também atende aos interesses da comunidade carioca; 
5 – Se houve medidas preventivas para combater à dengue; 
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6 – Se o Programa Favela-Bairro tem atendido às suas finalidades; 
7 – Se uma educação que não beneficia o horário integral nas 
escolas, conforme ocorre na maioria absoluta dos países 
desenvolvidos do mundo, atende aos princípios constitucionais e à 
Lei de Diretrizes e Bases. 
 
Tendo por objetivo essa forma de controle, se explica o texto do 

parágrafo segundo do art. 31 da Constituição, quando estabelece que “o 
parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o 
Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 
dois terços dos membros da Câmara Municipal”. Essa revisão por parte da 
Câmara se justif ica porque o objeto da análise abrangerá os resultados da 
gestão pública, admitindo assim um exame político da questão. 

No entanto, não poderá ser revista pelo Poder Legis lativo, a dec isão 
do Tribunal adotada nos precisos termos do inciso II do art. 71 da 
Constituição, quando são julgadas “as contas dos administradores e demais 
responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta 
e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo 
Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, 
extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público”. 

Diante de eventual conflito dos princípios constitucionais, deve-se 
adotar, conforme opina Luís Roberto Barroso, o Princípio da Unidade da 
Constituição, que signif ica ser a ordem jurídica um sistema, “o que 
pressupõe unidade, equilíbrio e harmonia. Em um sistema, suas diversas 
partes devem conviver sem confrontos inarredáveis. Para solucionar 
eventuais conflitos entre normas jurídicas infraconstitucionais utilizam-se, 
como já visto, os critérios tradicionais da hierarquia, da norma posterior e o 
da especialização. Na colisão de normas constitucionais, especialmente de 
princípios – mas também, eventualmente, entre princípios e regras e entre 
regras e regras – emprega-se a técnica da ponderação. Por força do 
princípio da unidade, inexiste hierarquia entre normas da Constituição, 
cabendo ao intérprete a busca da harmonização possível, in concreto, entre 
comandos que tutelam valores ou interesses que se contraponham. 
Conceitos como os de ponderação e concordância prática são instrumentos 
de preservação do princípio da unidade, também conhecido como princípio 
da unidade hierárquico-normativa da Constituição”.  
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Não poderá ser revista, por exemplo, a decisão que demonstra não ter 

sido obedecido o limite constitucional de 25% (vinte e cinco por cento) nos 
gastos com a educação. Esse desrespeito deverá ser apurado pela Corte de 
Contas e pelo Ministério Público, no exercício de suas funções de defender 
os interesses indisponíveis da sociedade, além de resguardar a fiel 
observância das normas legais. 

Diante desta análise feita à vôo de pássaro, cabe-me concluir: 

1 – Inicialmente, no sentido de que é hora de modificarmos a forma 
de analisar as Contas de Gestão, passando a examinar os resultados das 
Políticas Públicas, em fiel observância aos princípios constitucionais; 

2 – Em segundo lugar devem ser apresentados, através de 
Deliberação aprovada em plenário desta Corte, quais os documentos a 
serem juntados à Prestação de Contas de Gestão, a fim de impedir dúvidas 
a respeito do tema. Para exemplif icar, pode-se citar o caso das 
disponibilidades f inanceiras, uma vez que não tem s ido enviada mais a 
demonstração analítica dos saldos das contas, como foi prática nesta 
municipalidade até o ano de 2004. 

3 – Finalmente, de forma clássica, acompanho o Relator no que diz 
respeito à sua Proposta de Parecer Prévio, inclusive no que diz respeito às 
recomendações e alertas. 

 
 Sala das Sessões, 
 
 
 

ANTONIO CARLOS FLORES DE MORAES 
Conselheiro do TCMRJ 

 
 


