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Processo: 40/1075/2009 
 
Assunto: Contas de Gestão do ano de 2008 do Prefeito da 

Cidade do Rio de Janeiro 
 
 

DECLARAÇÃO DE VOTO 
 

 

Em 1994, ao relatar as Contas de Gestão do exercício de 2003, citei 

Ricardo Lobo Torres, festejado mestre de Direito Financeiro e pós-

graduado em Filosofia, quando ele afirma que a norma do art. 70 da 

Constituição Federal de 1998 distingue a fiscalização formal (legalidade) e 

a material (economicidade), sintetizadas no controle da moralidade 

(legitimidade), isto é, estabelece o controle externo sobre a validade formal, 

a eficácia e o fundamento da execução orçamentária. 

Desta forma, não se deve confundir os dois momentos de ação do 

Tribunal de Contas: 

a) Quando exerce o controle da legalidade, economicidade e 

legitimidade dos atos da Administração Pública Direta, 

Indireta e Fundacional, e 

b) Quando aprecia as contas de Governo mediante parecer 

prévio. 

Com relação a este último momento, é necessário observar que a 

feição atual do Parecer Prévio foi tomada após a Constituição de 1967, 

conforme comenta a ministra Élvia Lordello Castelo Branco, quando 
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passou a ser uma peça extremamente concisa a refletir a conclusão do 

Tribunal sobre os fatos examinados, analisados e comentados em 

minucioso relatório. Em 1994, quando elaborei meu relatório, a ministra 

Élvia era presidente do TCU, sendo o seu artigo publicado na Revista do 

TCU nº 40, Tomo II, no qual afirma não ser competência do Tribunal 

discutir “o mérito das decisões políticas do governo, embora possa dizer se 

as adotadas atingiram ou não os objetivos visados. O controle político é 

exercido pelo Congresso Nacional que baliza a ação administrativa não 

apenas em relação à ordem jurídica, mas, sobretudo, em relação aos 

resultados alcançados pela ação do governo”. (grifo nosso) 

Citei também, naquela ocasião, o artigo publicado no jornal O 

Globo, de 13.07.1993, de autoria do ministro Carlos Átila, intitulado O 

TCU E A LEGALIDADE, quando comentou competir ao Tribunal de 

Contas apreciação das contas mediante parecer prévio. Apreciar, segundo o 

ministro ora aposentado, “consiste em certificar que os balanços e 

relatórios espelham com exatidão a gestão governamental e que, portanto, 

podem ser julgados pelo Congresso. O TCU assinala os principais 

problemas verificados nas contas do presidente, sem, entretanto, julgá-las, 

para não usurpar a competência exclusiva do Congresso”. 

Neste aspecto, tem-se de louvar o muito bem elaborado relatório do 

Conselheiro José de Moraes Correia Neto, inclusive quando analisa os 

aspectos do percentual da aplicação de recursos em educação por parte do 

Governo municipal. Com relação a esse tema, podemos comentar, 

conforme ensina a ministra Castelo Branco, se as políticas educacionais 

adotadas atingiram ou não os objetivos visados. 
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Compete, no entanto, exclusivamente ao Poder Legislativo e não a 

esta Corte de Contas discutir e debater se a política adotada pelo Poder 

Executivo para melhorar a qualidade de ensino da escola pública é 

adequada para esta municipalidade. Neste aspecto, o centro de debate 

deveria ser o respeito às normas da Lei de Diretrizes e Bases de nº 9.394, 

cujo texto foi elaborado pelo senador do estado do Rio de Janeiro, Darci 

Ribeiro, e sancionada em 20 de dezembro de 1996. 

Esta é na realidade a primeira lei que estabelece uma política 

republicana para a educação nacional, pois a anterior, cujo diploma legal 

tomou o nº 4.024, de 20/12/1961, representou mais os interesses de 

estabelecimentos particulares de ensino do que o do País. Em termos 

históricos, a preocupação com a educação somente se inicia, na realidade, 

com a Revolução de 1930, que criou o Ministério da Educação e Saúde 

Pública, sendo sancionados em 1931 pelo governo provisório decretos 

organizando o ensino secundário e as universidades brasileiras ainda 

inexistentes.  

A história da educação em nosso País sempre foi fracionada, tendo, 

inclusive, o debate de reforma do ensino iniciado em 1962 sido 

interrompido pelo regime militar, que firmou o chamado Acordo MEC 

USAID (fusão das siglas Ministério da Educação - MEC e United States 

Agency for International Development - USAID), sob a justificativa de 

aperfeiçoar o modelo educacional brasileiro. Houve, na época, uma fusão 

dos cursos primário (5 anos) e ginasial (4 anos), que passou a se chamar de 

primeiro grau, com 8 anos de duração e o curso científico fundido com o 

clássico e então denominado segundo grau, com 3 anos de duração, 
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enquanto o curso universitário passou a ser denominado terceiro grau. 

Com essa reforma, se eliminou um ano de estudos fazendo com que o 

Brasil tivesse somente 11 níveis até chegar ao fim do segundo grau 

enquanto outros países europeus e o Canadá possuem no mínimo 12 níveis. 

A implantação deste regime de ensino também retirou matérias 

consideradas obsoletas do currículo, tais como: filosofia, latim, educação 

política, cortando-se também a carga horária de várias matérias como 

história e outras. O resultado hoje é sentido nos exames universitários, 

quando se avalia a cultura geral dos estudantes, em especial no que tange à 

sua formação humanística. 

A formação política dos estudantes também foi atingida com a 

edição do  Decreto-Lei 477, que calou a boca de alunos e professores e 

proibiu o funcionamento da União Nacional dos Estudantes. Por outro lado, 

foi dada uma grande expansão das universidades de baixa qualidade no 

Brasil, com o objetivo de acabar com os chamados “excedentes”, ocasião 

em que se criou o vestibular classificatório. 

Outra decisão incorreta adotada à época foi a criação do Movimento 

Brasileiro de Alfabetização - MOBRAL, sob a justificativa de erradicar o 

analfabetismo. Aproveitando-se, em sua didática, no expurgado Método 

Paulo Freire, o MOBRAL propunha erradicar o analfabetismo no Brasil, 

mas, no entanto, não conseguiu. E entre diversas denúncias de corrupção, 

foi extinto. 

Para vencer esses desafios, em um País que tinha o absurdo índice de 

75% de analfabetos no início do século passado, segundo o Anuário 

Estatístico do Brasil, do Instituto Nacional de Estatística, é necessário 
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observar com rigidez a norma contida no art. 2º da Lei nº 9.394/96, no 

sentido de ser “a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana”, cuja 

finalidade é “o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

Para facilitar o atendimento a esses princípios e fins da educação 

nacional, foram promulgadas duas Emendas Constitucionais: a primeira de 

nº 14 de 1996 criou o FUNDEF - Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, 

enquanto a segunda de nº 53, de 19 de dezembro de 2006, instituiu o Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação – FUNDEB. 

Esses recursos têm a finalidade de materializar o direito fundamental 

da Constituição, impedindo que o mesmo seja limitado por falta de 

recursos, como a doutrina chamou de “Reserva do Possível”. Na 

concretização dos direitos sociais, como ensinou Gustavo Binenbojm, “o 

argumento ‘democrático-orçamentário’ fica superado. Quando o Judiciário 

concretiza tais condições, a despeito da vontade da maioria, não está 

usurpando a soberania popular, mas garantindo seu pleno exercício. Se há 

ou não recursos para fazê-lo, esta é outra questão. O que importa, sob o 

prisma da legitimidade, é observar que a objeção democrática-orçamentário 

à atribuição da fundamentalidade aos direitos sociais incide em uma 

falácia, ao vincular questões distintas: uma é a da fundamentalidade 

material, que decorre do conteúdo da norma; outra é a dos meios 

necessários para concretizá-la. Uma norma não pode, evidentemente, 
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deixar de ser considerada materialmente fundamental por apresentar 

maiores dificuldades de concretização”. 1 

E, neste aspecto democrático-orçamentário, há uma recente novidade 

que nos renova a esperança de um controle mais ágil e eficiente acerca da 

aplicação de recursos em educação, além de quaisquer despesas das 

unidades gestoras, considerando ter a Lei Complementar nº 131, de 27 de 

maio de 2009, acrescentado dispositivos à Lei Complementar nº 101, de 4 

de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Este novo diploma legal 

determinou a disponibilização, em tempo real, de informações 

pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Estes com mais de cem mil 

habitantes, como é o nosso caso, nos termos do art. 73-B da LRF, têm um 

ano para cumprir as determinações, sob pena de não receber transferências 

voluntárias, nos termos do inciso I, do § 3º, do art. 23 do mesmo diploma. 

Assim, a nova gestão desta Municipalidade deve se preparar para que 

a partir de 28 de maio de 2010 esteja disponibilizado à sociedade carioca 

nos termos dos incisos II e III do parágrafo único do art. 48, da LC 

101/2000, de acordo com a redação dada pela LC 131/2009, o seguinte: 

 II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da 

sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a 

execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso 

público;  

                                                   
1 BINENBOJM, Gustavo, A nova jurisdição constitucional – legitimidade democrática e instrumentos 
de realização. Rio de Janeiro: Renovar, 2004 (2ª Ed. Revista), p. 246. 
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 III – adoção de sistema integrado de administração financeira e 

controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido 

pelo Poder Executivo da União e ao disposto no art. 48-A. 2 

Assim, com fundamento nos argumentos ora expostos, acompanho o 

Conselheiro-Relator e VOTO no sentido da emissão de PARECER 

PRÉVIO favorável à aprovação das Contas de Gestão da Prefeitura da 

Cidade do Rio de Janeiro, do exercício de 2008, de responsabilidade do 

Prefeito, Doutor César Epitácio Maia, com Ressalvas, e as Recomendações, 

Determinações e Alertas propostas. 

Sala das Sessões, 10 de julho de 2009. 

 

 

Conselheiro ANTONIO CARLOS FLORES DE MORAES 

 

 
 
 

                                                   

2 Art. 48-A.  Para os fins a que se refere o inciso II do parágrafo único do art. 48, os entes da Federação 
disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações referentes a: 

I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da 
despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número 
do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica 
beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado 

II –  quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive 
referente a recursos extraordinários 


