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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo pensar o direito ao desenvolvimento nos munícipios do 

Rio de Janeiro tomando por base os pareceres do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro 

relativo ao executivo municipal. Nesse sentido, esta pesquisa faz uma incursão sobre a 

repartição de obrigações constitucionais relacionadas aos direitos sociais e direito ao 

desenvolvimento. 

 

PALAVRAS CHAVE: Direito ao desenvolvimento; Federalismo; Tribunal de Contas; 

Municípios. 
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ABSTRACT 

 

This work aims to reflect the right to development in the municipalities of Rio de 

Janeiro taking based on the opinions of the Court of Rio de Janeiro for the municipal 

executive. In this sense this research makes a raid on the distribution of constitutional 

obligations relating to social rights and right to development. 

 

KEY WORDS: Right to development; Federalism; Audit Office; municipalities. 
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Introdução  

 

A constituição de 1988 foi um marco no que diz respeito ao reconhecimento da 

garantia dos direitos humanos como objetivo de uma nação democrática. A constituição 

cidadã ganhava esse título, pois consolidava um acúmulo histórico da busca pela 

cidadania, interrompida, durante duas décadas, por uma ditadura civil-militar.  

O texto constitucional optou pela centralidade dos direitos humanos. Também 

contemplou uma concepção ampla de direitos humanos, divergindo da concepção que 

limitava tais direitos as liberdades individuais. No mesmo sentido, garantiu através da 

canalização de recursos específicos, a concretização desses direitos. 

O texto constitucional originário consolidava o papel do Estado no que diz 

respeito aos direitos humanos. Assim, o Estado deveria assumir duas tarefas principais: 

1) de zelar pela garantia dos direitos humanos; 2) fomentar, através de políticas públicas, 

ações que diminuíssem o desrespeito aos direitos humanos na sociedade. 

O jurista português José Joaquim Gomes Canotilho alerta que direitos humanos e 

direitos fundamentais não são sinônimos. Os direitos dos homens “são direitos válidos 

para todos os povos e em todos os tempos”. Já os direitos fundamentais são os direitos 

dos homens “jurídicos-institucionalmente garantidos e limitados temporalmente”. Os 

direitos fundamentais “seriam os direitos objectivamente vigentes numa ordem jurídica 

concreta”.1 Em resumo, se pode concluir que os direitos fundamentais “são direitos 

humanos positivados e inseridos na categoria de direitos subjetivos”.2 

É conhecido o caminho porque passaram os direitos humanos nos últimos três 

séculos. Pouco a pouco foram sendo incorporados a documentos jurídicos, alçando assim 

a condição de direito a ser pleiteado. Inicialmente foram os direitos humanos de primeira 

geração, conquistados no quadro histórico das primeiras revoluções burguesas. Restritos 

a direitos individuais como de livre expressão, de associação, manifestação do 

pensamento e o direito ao devido processo. Todos, como se vê, vinculados a ideia de 

liberdade.3  

                                                           
1 REIS, Carlos Bernardo Alves Aarão. Notas acerca da efetividade dos Direitos Fundamentais Sociais 

como Limite à Discricionariedade Administrativa. In: GARCIA, Emerson (Coordenador). A 

efetividade dos Direitos Sociais. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2004, p. 359. 
2 Ibidem, 360. 
3 BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de Política Pública em direito. In: Políticas Públicas: reflexões 

sobre o conceito jurídico. BUCCI, Maria Paula Dallari (Organizadora). São Paulo: Saraiva, 2006, 3. 
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Em seguida vieram os direitos sociais, ainda no século XIX. Reclamavam da 

formalidade dos direitos de primeira geração. São as constituições mexicana de 1917 e 

de Weimar de 1919 - ambas marcadas por cenários de rupturas políticas - as primeiras a 

incorporarem os chamados direitos sociais. São Direitos de Segunda Geração os que 

englobam os direitos sociais, econômicos e culturais. 

Completam este rol de direitos humanos que não tem como titular o indivíduo na 

sua singularidade, mas “grupos humanos como a família, o povo, a nação ou a própria 

humanidade”. A partir daí passaram a figurar como direitos humanos “o direito ao 

desenvolvimento, à paz, o direito de propriedade sobre o patrimônio comum da 

humanidade, o direito ao meio ambiente e a comunicação”.4  

Dos direitos de terceira geração destaco o direito ao desenvolvimento. Direito que 

ganhou força após o fim da Segunda Guerra e que foi se consolidando ao longo da 

segunda metade do século XX. Essa pesquisa irá relatar a evolução desse direito, sua 

amplitude e os efeitos do seu negligenciamento. 

O resultado desse movimento de incorporação dos direitos humanos as 

constituições do Brasil e de diversos países foi a ampliação significativa do conteúdo 

jurídico do princípio da dignidade da pessoa humana. Esse Trabalho de Conclusão de 

Curso parte do pressuposto de que o Estado tem a função de proteger e promover direitos. 

“A finalidade do Estado é a garantia dos direitos de cada um dos seres humanos que o 

integram, e toda e qualquer ação desenvolvida pelo Estado deverá ser feita no sentido 

da proteção desses direitos”. Portanto, concorda-se com a afirmativa de que “quanto 

mais evoluído for o ordenamento jurídico de um dado Estado, maior será a proteção 

dada aos direitos humanos”.5  

Entretanto, há muito ainda em que se avançar na positivação de direitos humanos. 

O próprio direito ao desenvolvimento, que estará sob destaque nesse TCC, necessita de 

uma definição mais precisa. 

A constituição de 1988 reservou um capítulo aos direitos e garantias individuais 

manteve os históricos direitos sociais e incorporou ao longo do seu texto grande parte do 

que se tinha acumulado internacionalmente a respeito da garantia dos direitos humanos. 

                                                           
4 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional, 9. Ed., São Paulo: Malheiros. Ed., 2000, p. 523. 
5 AITH, Fernando. Políticas Públicas de Estado e de Governo: instrumentos de consolidação do 

Estado Democrático de Direito e de promoção dos direitos humanos. In: Políticas Públicas: reflexões 

sobre o conceito jurídico. BUCCI, Maria Paula Dallari (Organizadora). São Paulo: Saraiva, 2006, 218. 
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Entretanto, passados poucos anos após a promulgação do texto constitucional, a 

correlação de forças na sociedade fez chegar ao governo setores nada identificados com 

o modelo de Estado organizado originariamente na Constituição de 1988, voltado para a 

ampla garantia dos Direitos Humanos. Para esses setores o problema a ser resolvido era 

o Estado, conforme salienta Bresser Pereira: 

 

No Brasil, embora esteja presente desde os anos 70, a crise do Estado somente se 

tornará clara a partir da segunda metade dos anos 80. Suas manifestações mais 

evidentes são a própria crise fiscal e o esgotamento da estratégia de substituição de 

importações, que se inserem num contexto mais amplo de superação das formas de 

intervenção econômica e social do Estado. Adicionalmente, o aparelho do Estado 

concentra e centraliza funções, e se caracteriza pela rigidez dos procedimentos e pelo 

excesso de normas e regulamentos.6  

 

Essa reordenação de prioridades, hegemônica a época, teve como consequência a 

chamada Reforma do Estado. No âmbito jurídico, a Reforma, foi marcada por uma 

significativa mudança constitucional, acompanhada de novas versões legais, 

complementares, ao intuito do legislador constitucional. 

Durante esse período as principais mudanças constitucionais/legislativas relativas 

a administração estatal foram: fundo de estabilização fiscal (Emenda Constitucional n° 

10), a Lei Kandir (Lei Complementar n° 87/96), as emendas da Reforma Administrativa 

(Emenda Constitucional n° 20) e a própria Lei de Responsabilidade Fiscal. Todo esse 

movimento legislativo partia do pressuposto de que o problema do país estava no 

equilíbrio entre o que se arrecada e o que se gasta. Uma ideia neoliberal que desconsidera, 

por exemplo, que o desequilíbrio momentâneo pode ter um efeito superavitário depois.  

Considerando-se que a ação do Estado para a garantia dos direitos humanos 

depende de políticas públicas, já é possível mensurar os limites impostos por tal corpo 

legislativo claramente identificado com pressupostos neoliberais. 

Duas mudanças legislativas são cruciais para entender esse contexto. A primeira, 

de matriz constitucional, foi a incorporação do princípio da eficiência no caput do artigo 

37 da constituição. A segunda, de caráter infraconstitucional, foi a promulgação da Lei 

de Responsabilidade Fiscal.  

Para além da chamada constituição econômica, que muda sensivelmente o papel 

do Estado na ordem econômica, o princípio da eficiência figura como elemento central 

nessa nova concepção de Estado configurada nos anos 1990. Importante ressaltar que não 

                                                           
6 Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado. Pereira, Luis Carlos Bresser et al. 
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nos serve o argumento de que o princípio da eficiência já estava inscrito na constituição, 

e que houve somente foi uma consolidação. 

O princípio da eficiência, segundo Renata Cavalcanti, “há muito tem estado 

presente em nosso ordenamento jurídico”. Pode se dizer, inclusive, que é inerente à 

própria gênese da administração pública. Por certo, ninguém em sã consciência defenderá 

a ineficiência do Estado.7 Explica a autora que o Decreto-Lei de 200/67 já previa a 

eficiência nos artigos 13, 25, V e 100, respectivamente relacionados ao controle de 

resultados e o controle de servidores. Cita que o princípio da eficiência pode ser visto 

como um complemento ao princípio da economicidade previsto no artigo 70 da 

Constituição de 1988. Enfim, para a autora não há uma mudança significativa na 

incorporação do princípio no artigo 37 da constituição.8 

 José Afonso da Silva alcança o problema: “eficiência não é um conceito jurídico, 

mas econômico; não qualifica normas; qualifica atividades”. Isto é, não é no dicionário 

de língua portuguesa que se poderá buscar o alcance do conceito constitucionalizado, mas 

no acúmulo conceitual de uma área do conhecimento, neste caso a economia.  

O autor traz uma noção útil: “atividade administrativa no sentido de conseguir os 

melhores resultados com os meios mais escassos que se dispõe e a menor custo”. No 

entanto, mesmo essa capacidade de síntese, deixa dúvidas sobre a amplitude do princípio:  

 

(...) a dificuldade está em transpor para a atividade administrativa uma noção típica 

da atividade econômica, que leva em conta a relação input/output (insumo/produto), 

o que, no mais das vezes, não é possível aferir na prestação do serviço público, onde 

nem sempre há um produto identificável, nem existe input no sentido econômico.9  

 

 Ao final, apesar das interrogações, ensaia um conceito: “eficiência 

administrativa consiste na organização racional dos meios e recursos humanos, 

materiais e institucionais para a prestação de serviços públicos de qualidade com 

razoável rapidez”.10   

Essa pesquisa parte do pressuposto que o princípio em questão traz consigo uma 

carga ideológica bem diferente daquela buscada em legislações de outros contextos. 

Também se apresenta como pressuposto o fato do princípio da eficiência ter se mostrado 

                                                           
7 CAVALCANTI, Renata Neme. Controle dos Serviços Públicos. Direito do Consumidor e Aplicação 

do Princípio Constitucional da Eficiência. In: GARCIA, Emerson (Coordenador). A efetividade dos 

Direitos Sociais. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2004, p. 286. 
8 Ibidem, p. 286 e 287. 
9 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 34. Ed., São Paulo: Malheiros, 2010, 

672. 
10 Ibidem, 672. 
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um importante elemento jurídico para o descumprimento do originário desígnio 

constitucional de garantia dos direitos humanos.  

Atente-se que o caráter econômico, célere e menos burocrático da prestação do 

serviço público, que deveria indicar a melhora na prestação de serviço pelo Estado, foi a 

chave para a diminuição da prestação do serviço pelo Estado. Isto porque, como aduzimos 

havia um consenso de que o Estado era necessariamente ineficiente. Com base nas 

referências teóricas que se propõem a discutir o papel dos princípios na ordem 

constitucional, bem como os textos que discutem o consenso neoliberal e seus efeitos 

políticos, avaliarei até que ponto a influência dessa ideia marcou as decisões do Tribunal 

de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 

A segunda mudança legislativa crucial no que diz respeito ao papel do Estado 

frente os direitos humanos foi a promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal. A lei se 

propunha: 

Este Projeto de Lei – publicamente conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal - 

LRF – também faz parte desse elenco de importantes inovações estruturais da 

Administração pública que, após aprovado, terá vigência num ambiente fiscal mais 

favorável, sedimentado pelos efeitos positivos do PEF (Programa de Estabilidade 

Fiscal), da reestruturação das dívidas dos Estados e dos Municípios, da reorganização 

do sistema bancário estadual, e de outras medidas de ajuste fiscal implementadas pelos 

governos estaduais e municipais. Entendemos que a combinação desse ambiente fiscal 

mais favorável com a aprovação de uma norma que estabelece princípios norteadores 

da gestão fiscal responsável, que fixa limites para o endividamento público e para 

expansão de despesas continuadas, e que institui mecanismos prévios e necessários 

para assegurar o cumprimento de metas fiscais a serem atingidas pelas três esferas de 

governo, é a condição necessária e suficiente para a consolidação de um novo regime 

fiscal no País, compatível com a estabilidade de preços e o desenvolvimento 

sustentável.11  

A lei consolida o conceito de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade 

fiscal é originária de determinada conjuntura e foi submetida aos interesses específicos 

de um setor econômico. Neste caso o setor financeiro, que viu ao longo das últimas duas 

décadas o deslocamento de imensa quantidade de recursos para pagamento de juros e 

amortização da dívida. 

Nessa conjuntura forjou-se um estatuto que dificultava de todos os meios a ação 

do Estado na garantia de direitos, em especial o direito ao desenvolvimento. Em caráter 

geral a lei impactou a gestão de todas as unidades da federação, mas essa pesquisa 

                                                           
11 E.M. Interministerial no 106/MOG/MF/MPAS Em 13 de abril de 1999. Pedro Parente, Waldeck 

Ornélas e Pedro Sampaio Malan. 
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apresentará reflexões somente em relação a municípios fluminenses com o Índice de 

Desenvolvimento Humano baixo. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal é posterior a emenda constitucional que 

acrescentou o princípio da eficiência na administração pública. A lei foi aprovada com 

certa dose de polêmica. Os que se colocavam na oposição acusavam o governo de 

Fernando Henrique Cardoso de estarem cedendo aos interesses dos países ricos. Já os 

defensores da lei advogavam que “em Estado desequilibrado nas suas contas públicas, 

com déficits imoderados, terá grande dificuldade para alcançar um processo de 

crescimento econômico auto-sustentado”.12  

 Polêmicas à parte o fato é que havia uma conjuntura mundial em que as propostas 

neoliberais alcançaram certo consenso, e, consequentemente, influenciaram a nossa 

“reforma fiscal”. Mesmo dois entusiastas da lei como Marcos Nóbrega e Carlos Maurício 

Figueiredo são enfáticos ao atribuírem ao Código de Boas Práticas para a Transparência 

Fiscal, editado pelo Fundo Monetário Internacional, a influência sobre a Lei de 

Responsabilidade Fiscal.13  

 Entretanto, o consenso neoliberal afiançado pelo FMI era explicito. A lógica 

econômica que norteava tal mudança legislativa, exposta por Nóbrega e Figueiredo, deixa 

poucas dúvidas sobre a motivou: 

 

De tudo que observamos, constatamos que a LRF apresenta um princípio e uma 

preocupação básicos: o equilíbrio entre receitas e despesas. Não há nenhuma diretriz 

de cunho social ou mesmo a possibilidade da adoção de políticas compensatórias, 

mesmo que momentaneamente, pois estas poderiam comprometer o equilíbrio das 

contas públicas. Está claro, no entanto, que um país ajustado do ponto de vista fiscal 

poderá empreender, numa etapa posterior programas de cunho social ou, em outras 

palavras, o desajuste fiscal é socialmente injusto.14 

 

 O esforço dessa pesquisa será o de problematizar os resultados da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, isto é, sua aplicação, a partir de dados socioeconômicos e o 

Índice de Desenvolvimento Humano. 

Parti da premissa de que a efetividade dos direitos humanos, sobretudo os de 

caráter prestacional, não pode abrir mão do orçamento público destinado a esse comando 

constitucional. As políticas públicas são totalmente dependentes desse orçamento. Por 

isso que o estudo da quota do orçamento disponível se mostrará necessário para a 

                                                           
12 FIGUEIREDO, Carlos Maurício; NÓBREGA, Marcos. Responsabilidade Fiscal: aspectos polêmicos. 

Belo Horizonte: Editora Fórum, 2006, p. 23. 
13 Ibidem, p. 46. 
14 Ibidem, p. 47. 
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compreensão da possibilidade de desenvolvimento local a partir dos investimentos do 

poder público municipal. Assim sendo, a repartição de obrigações dos entes federados 

para com os direitos sociais, parece ser um caminho mais que necessário. 

Por fim, a temática do desenvolvimento, suas interfaces e direitos atrelados são a 

chave para um estudo que, antes a qualquer dúvida, se insere no campo da pesquisa em 

direito. 

 

Das fontes e do recorte da pesquisa  

 

Justificamos essa temática por compreender que os questionamentos sobre o papel 

do Estado estão na ordem do dia, apesar de esse nunca ser um tema totalmente esquecido. 

As reivindicações por mais saúde, educação e direitos civil igualitários de 2013 para cá 

dão a exata noção dessa agenda de debate que se abre. Entendo que discutir direitos sem 

discutir custos desses direitos se mostra pouco eficaz. Por isso, estudar a raiz do 

financiamento das políticas públicas parece ser a principal contribuição dessa pesquisa. 

Premido por um recorte que viabilize a pesquisa optei por estudar o controle 

exercido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro sobre as políticas públicas 

voltadas para o desenvolvimento humano dos municípios fluminenses nos últimos cinco 

anos. Dentre esses destacaremos os dez municípios com pior resultado no índice de 

Desenvolvimento Humano. Esta opção partiu da hipótese de que as administrações desses 

municípios estariam mais obrigadas a planejar políticas públicas para o desenvolvimento 

local. 

Parte significativa do corpo de fontes que proponho advém da atuação do Tribunal 

de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Podemos dividir essas fontes em dois grupos: 1) 

as análises socioeconômicas do Tribunal; 2) as decisões expostas nos pareceres prévios 

sobre as contas do executivo municipal. 

 Em linhas gerais os Tribunal de Contas são órgãos que auxiliam o poder 

legislativo na fiscalização do poder executivo. Segundo Marcos Nóbrega estes são: 

 

Órgãos de natureza constitucional, dotados de competências e atribuições próprias. 

São autônomos e independentes. Não integram, especificamente, a estrutura de 

nenhum Poder, no entanto, possuem forte relação com o Poder Legislativo, por ser 

esse o titular do controle externo.15 

 

                                                           
15 NÓBREGA, Marcos. Os Tribunais de Contas e o Controle dos Programas Sociais. Belo Horizonte: 

Editora Fórum, 2011, p. 73. 
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 Cada ente federativo tem um Tribunal de Contas responsável por esse controle de 

contas. No caso da união é o TCU, dos estados o TCE´s e dos municípios, em alguns 

casos, o próprio TCE´s, Tribunais de Contas especializados em contas municipais e os 

Tribunais de Contas do Município do Rio de Janeiro e de São Paulo.  

 O que define se determinada ação será fiscalizada por este ou aquele Tribunal é a 

origem dos recursos. Assim, se os recursos forem federais a competência ficará a cargo 

do TCU. Se os recursos forem estaduais serão os TCE´s habilitados para a fiscalização.  

 Por certo, a opção pelo TCE do Estado do Rio de Janeiro me dará uma visão 

parcial sobre a aplicação do arcabouço legislativo da Reforma do Estado, mas, para fins 

de um Trabalho de Conclusão de Curso seja suficiente para expor explicações 

consistentes sobre a relação deste órgão de fiscalização no controle das políticas de 

direitos humanos. 

 As atribuições dos Tribunais de Contas estão na constituição. Dizem respeito as 

atribuições do TCU, TCE`S e TCM`s. São elas: emissão de parecer prévio, julgamento 

de contas, apreciar os atos de admissão de pessoal, inspeções e auditorias, entre outras. 

No que diz respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal também tem como função: fiscalizar 

o atingimento de metas estabelecidas na LDO, as medidas tomadas para a recondução da 

dívida pública aos limites legais, entre outras. Também é função dos Tribunais de Contas 

a emissão do alerta, “que nada mais é do que um ato administrativo que previne os 

administradores quando de uma gestão fiscal temerosa”.16  

No contato com essas fontes se procurará refletir sobre os conceitos 

desenvolvimento, federação, direitos sociais, entre outros.  

 

*** 

 

Em resumo esse Trabalho de Conclusão de Curso se propõe a refletir sobre os 

efeitos das mudanças legislativas fruto das reformas neoliberais ocorridas durante os anos 

1990, em especial a legislação que influenciou as políticas públicas voltadas para a 

garantia dos direitos humanos, com destaque para o direito ao desenvolvimento. Essa 

reflexão desdobrou-se: 1) na evolução do conceito de desenvolvimento e de direito ao 

desenvolvimento 2) nos efeitos jurídicos da Reforma do Estado; 3) no papel cumprido 

                                                           
16 NÓBREGA, Marcos. Os Tribunais de Contas e o Controle dos Programas Sociais. Belo Horizonte: 

Editora Fórum, 2011, p. 84. 
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pelo Tribunal de Contas nesse contexto de Reforma; 4) na análise da condição 

socioeconômica dos municípios fluminenses 5) no papel desempenhado pelo Tribunal de 

Contas na ordem constitucional de efetividade dos direitos humanos. 6) na reflexão sobre 

o desenvolvimento local. 
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1 O desenvolvimento no ordenamento jurídico  

 

1.1 - Desenvolvimento: campo de estudo e debate jurídico 

 

 Sem dúvida, o desafio de registrar uma bibliografia que minimamente expresse o 

debate sobre desenvolvimento tem um alto preço, mas se faz necessário. Corre-se sempre 

o risco de ser superficial demais. Isto porque, foi justamente o debate travado em torno 

do conceito de desenvolvimento que alimentou as soluções jurídicas incorporadas pelas 

diversas legislações brasileiras durante o século passado.  

 Quando se trata de desenvolvimento retoma-se um debate dos economistas e o 

termo passa a ser sinônimo de desenvolvimento econômico. Resta então mencionar a 

força dos argumentos de duas escolas fundamentais para o pensamento econômico no 

século XX: os liberais e a escola keynesiana.  

 Os liberais desde Adam Smith acreditavam no papel preponderante do mercado. 

É Smith que primeiramente passa a ver no trabalho a verdadeira fonte de riqueza. Em sua 

compreensão qualquer mercadoria poderia produzir valor se fosse comercializada por um 

preço superior a seu custo médio de produção. Smith era um defensor da especialização 

do trabalho, pois quanto maior fosse o trabalho produtivo empregado, maior seria a 

riqueza gerada. Pois é o aprimoramento do trabalho que gera o excedente produtor de 

riqueza. Assim, um ciclo se completaria: aumento de produtividade, aumento de riqueza, 

aumento de demanda, aumento de oferta de trabalho, aumento da divisão do trabalho, 

mais especialização, mais produção e, por fim, um desenvolvimento econômico 

sustentável.  

 David Ricardo complementa Adam Smith num aspecto crucial, considerando os 

objetivos desse Trabalho de Conclusão. Este autor traz a teoria das vantagens 

comparativas, que, em linhas gerais, dizia que cada país deveria se especializar na 

produção daqueles bens em que pudesse ter maior eficiência ou menor custo.17 Dessa 

forma, haveriam países industrializados e países dedicados a produção agrícola. Note-se 

que essa leitura de desenvolvimento econômico é muito aceita no Brasil do início do 

século XX. Nesse período a elite rural defendia com “unhas e dentes” a vocação agrícola 

brasileira. 

                                                           
17 GELCER, Daniel Monteiro. Teoria furtadiana do desenvolvimento econômico. Dissertação de 

Mestrado, USP, 2012, p. 24 e 25. 
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 O raciocínio de Ricardo era que a especialização de cada país fizesse a diferença 

no comércio internacional, na medida que esses países só exportassem aqueles produtos 

que tivessem menos trabalho incorporado a produção.18 

 Os utilitaristas, entre eles, Jeremy Benthan, valorizam também a especialização e 

o mercado. Radicalizam ao dizer que o mercado será a solução para indivíduos com 

ocupações cada vez mais especializadas. Radicalizam ainda mais ao defenderem uma 

medida racional inata ao ser humano, pressupondo que o indivíduo age como um contador 

ponderando os prazeres a serem obtidos.19 

 A escola Keynesiana reviu alguns pressupostos liberais. As proposições de 

Keynes ganharam força sobretudo após a Crise de 1929. Há um aspecto fundamental que 

separa os liberais de Keynes. Para os primeiros o mercado é tudo, para o segundo o Estado 

cumpre um papel decisivo no desenvolvimento econômico.  

 Para Keynes o mercado perfeito dos liberais não existiria, pelo contrário a 

imperfeição do mercado era o cenário mais comum. Seu raciocínio era que as riquezas 

produzidas não necessariamente retornavam a economia, ou seja, poderiam ser 

acumuladas e poupadas. Assim, a depender da quantidade de riqueza não investida ou 

poupada, haveriam necessariamente desequilíbrios econômicos. Ressalte-se que na 

leitura de Keynes crises levam a desemprego, por isso, o desequilíbrio econômico 

demandariam uma ação efetiva do Estado. 

 Em resumo, Keynes acreditava que era preciso agir toda vez que as 

movimentações dos mercados gerassem desequilíbrios de demanda e de desemprego. 

Assim, o Estado promoveria obras, que diminuíssem a “fila” de desempregados. Ao 

mesmo tempo combater-se-ia a concentração de renda e os baixos salários. Suas teorias 

foram testadas no New Deal dos anos 1930 nos Estados Unidos.  

 A escola econômica que mais influenciou a política nacional no século XX foi a 

oriunda da CEPAL (Comissão Econômica para América Latina e Caribe). Sua principal 

figura, ainda na primeira metade do século XX, foi Raul Prebich. Este pensador partiu da 

premissa que de que a condição da economia mundial produz uma relação de centro-

periferia, deterioração dos termos de troca para países subdesenvolvidos e divisão 

internacional do trabalho. Esse cenário foi desencadeado pelo atraso tecnológico dos 

países subdesenvolvidos – sobretudo, latino-americanos – quando da integração na 

                                                           
18 HUNT, p. 119-123 apud GELCER, Daniel Monteiro. Teoria furtadiana do desenvolvimento 

econômico. Dissertação de Mestrado, USP, 2012, p.26. 
19 Ibidem, p. 27. 
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economia mundial industrializada. No fundamental Prebisch propõe uma ação do Estado 

no intuito de romper essas estruturas.20 

 De maneira resumida se pode afirmar que o pensamento Cepalino trouxe a 

dualidade da economia mundial com a noção centro-periferia. Alguns dos pressupostos 

dessa noção influenciaram a legislação ordinária e constitucional brasileira: deterioração 

dos termos de troca, a concepção da estrutura produtiva periférica heterogênea, a proposta 

de substituição das importações e a ideia de que a industrialização é pressuposto para o 

desenvolvimento econômico dos países subdesenvolvidos. 

 A construção desse aparato argumentativo foi motivada pela percepção de que 

tanto os modelos liberais, quanto sua crítica – o keynesianismo -, eram modelos que bem 

serviam ao centro da economia mundial. Quando na verdade a periferia necessitava de 

um modelo adequado as suas condições.  

 Os argumentos de Prebisch serão encampados por Celso Furtado. Economista, 

Ministro do Planejamento de João Gourlart, principal nome do desenvolvimentismo 

brasileiro. Segundo Furtado, o subdesenvolvimento não era um estágio do 

desenvolvimento. Na sua concepção o subdesenvolvimento é em verdade produto do 

desenvolvimento. Numa determinada quadra histórica processos de inovação técnica e 

formas de divisão do trabalho foram conquistadas por um pequeno número de nações, 

ficando as demais no atraso. Essa dualidade que envolve centro e periferia tende, segundo 

Furtado, a se perpetuar de forma permanente. 

 Um detalhe importante da concepção de Furtado é essa noção de atraso técnico 

como fator do desenvolvimento. Quando da formulação do texto constitucional essa 

concepção estará nitidamente contemplada.21 

Polarizava com o pensamento desenvolvimentista de Furtado a leitura liberal. Para 

os liberais desenvolvimento combinava com ação do mercado e menor intervenção do  

Estado. Eugenio Gudin expoente do pensamento liberal nacional se alinhava aos teóricos 

clássicos em relação ao papel das economias agroexportadores no mundo. 

O debate jurídico sobre o desenvolvimento é totalmente influenciado pelo debate 

econômico. Gilberto Bercovici argumenta que a constituição de 1946 é influenciada pelo 

pensamento da CEPAL. A influência Cepalina se mantêm forte até o golpe de 1964: 

 

                                                           
20 GELCER, Daniel Monteiro. Teoria furtadiana do desenvolvimento econômico. Dissertação de 

Mestrado, USP, 2012, p. 44 
21 Ibidem, p. 71. 
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Com o desenvolvimentismo, o Estado evolui de mero prestador de serviços para 

agente responsável pela transformação das estruturas econômicas, promovendo a 

industrialização. Além disso, incorpora-se o Estado ao pensamento social reformador, 

especialmente a partir do início da década de 1960, quando o desenvolvimento 

adquire, cada vez mais, um cunho reformista. (...) De acordo com as propostas 

reformistas, a tarefa da América Latina seria acelerar o ritmo de desenvolvimento 

econômico e redistribuir renda em favor da população.22 

 

 Segundo Bercovici apesar dos militares manterem o desenvolvimento “como o 

fim da ordem econômica constitucional”, o caráter desse desenvolvimento era outro: 

voltava-se para a expansão das empresas privadas internacionais ou nacionais ligadas ao 

capitalismo internacional. Os poucos casos analisados pelo CADE durante a ditadura dão 

a exata noção do que a ditadura entendia como desenvolvimento. 23 

 Para a ditadura crescimento é desenvolvimento. Sentido antagônico ao conceito 

incorporado pela constituição de 1988. Entretanto, “crescimento sem desenvolvimento 

(...) é aquele que ocorre com a modernização, sem qualquer transformação nas 

estruturas econômicas e sociais”. A explicação de Furtado arremata o sentido do termo 

desenvolvimento: 

 

Quando não ocorre nenhuma transformação, seja social, seja no sistema produtivo, 

não se está diante de um processo de desenvolvimento, mas da simples modernização. 

Com a modernização, mantém-se o subdesenvolvimento, agravando a concentração 

de renda. Ocorre assimilação do progresso técnico das sociedades desenvolvidas, mas 

limitadas ao estilo de vida e aos padrões de consumo de uma minoria privilegiada. 

Embora possa haver taxas elevadas de crescimento econômico e aumentos de 

produtividade, a modernização não contribui para melhorar as condições de vida da 

maioria da população.24 

  

Por isso, renovo a observação que a ideia de desenvolvimento trazida desde a 

constituição de 1946 e legislações ordinárias é essa de matriz Cepalina, com influência, 

a partir dos anos 1950, de Celso Furtado.  

 

 

 

 

                                                           
22 BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir da 

constituição de 1988. Malheiros Editores, 2005, São Paulo, p. 27. 
23 Ibidem, 29. A ditadura não tinha nenhum compromisso em coibir a concentração do poder de mercado, 

diz o autor. 
24 FURTADO, Celso. Brasil a construção interrompida, p. 41 -45. BERCOVICI, Gilberto. Constituição 

Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir da constituição de 1988. Malheiros Editores, 2005, 

São Paulo, p. 53. 
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1.2 - A constituição econômica e as reformas neoliberais 

 

 A constituição de 1988 é tributária do debate econômico ocorrido nas décadas 

anteriores. O papel do Estado na economia é central nesse debate. Temos que considerar 

que o fim da ditadura abriu uma nova quadra histórica, com um amplo leque de propostas: 

do neoliberalismo ao socialismo, passando pelo trabalhismo, desenvolvimentismo, 

estatismo e as ideias da social-democracia. Era um período fértil para novas ideias, e as 

diversas corrente políticas atuantes no período se lançaram numa corrida por novos 

adeptos. Na constituição, essas correntes políticas – partidárias ou não -, buscaram 

influenciar o texto constitucional o máximo possível. A infinidade de artigos da nossa 

extensa constituição exemplifica parte desse processo. 

 No que diz respeito a “ordem econômica” prevaleceu a média. A constituição 

consagrou uma economia de mercado, mas contemplou a intervenção estatal. Os 

posicionamentos mais radicais pró socialista e pró capitalista não foram encampados. 

Eros Grau traz uma percepção importante sobre o caráter do texto constitucional: 

 

A constituição do Brasil, de 1988, define, (...) um modelo econômico de bem-estar. 

Esse modelo, desenhado desde o disposto nos arts. 1º e 3º, até o quanto enunciado no 

seu artigo 170, não pode ser ignorado pelo Poder Executivo, cuja vinculação pelas 

definições constitucionais de caráter conformador e impositivo é óbvia.25 

  

Eros Grau, no que diz respeito a constituição econômica aprovada em 1988, 

assevera seu caráter dirigente. Diz o autor ser dirigente a constituição que: 

 

São concebidas as que não se bastam em conceber-se como mero “instrumento de 

governo”, mas, além disso, enunciam diretrizes, programas e fins a serem pelo Estado 

e pela sociedade realizados. Elas, pois, as que se transformam em um “plano 

normativo-material global, que determina tarefas, estabelece programa e define fins”; 

não compreendem táo-somente um “estatuto jurídico do político”, mas sim um plano 

global normativo do Estado e da sociedade. A constituição econômica que nelas se 

encerra compreende a enunciação dos fins da política econômica, postulando, na sua 

conformação, a implantação de uma nova ordem econômica.26 

 

Os artigos 1º, 3º e 170 dão a exata noção do caráter dirigente do texto 

constitucional de 1988. O artigo 3º é enfático: 

                                                           
25 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988 (interpretação e crítica). 10 ª 

edição. São Paulo, Malheiros Editores, 2006, p. 47. 
26 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988 (interpretação e crítica). 10 ª 

edição. São Paulo, Malheiros Editores, 2006, p. 78 
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Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

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.  

 

Bercovici assinala que após a “onda” de constitucionalismo social do século XX 

ficou claro que as constituições não poderiam mais somente receber a estrutura 

econômica existente. Coube as constituições a missão também de alterar a estrutura 

social: “elas positivam tarefas e políticas a serem realizadas no domínio econômico e 

social para atingir certos objetivos”.27 Se atentarmos para o conceito de desenvolvimento 

exposto por Furtado fica claro que desenvolver só seria possível com um Estado que 

agisse envolto numa moldura jurídica que possibilitasse sua intervenção na economia. 

Os ventos neoliberais surgem com força no início dos anos 1990. Em verdade, 

como mencionei, a constituição não ficou alheia ao intenso debate ideológico sobre o 

papel do Estado gerado pelas experiências neoliberais na Inglaterra e nos Estados Unidos, 

mas a força do neoliberalismo como corrente econômica hegemônica chega depois da 

promulgação da constituição. Entretanto, essa perda do time não impediu que, em menos 

de uma década após a feitura do texto do constituinte originário, fossem aprovadas 

reformas constitucionais significativas relativas ao papel do Estado junto a economia. 

Eros Grau, desde o início, se mostrou crítico dessa ordem neoliberal. O autor 

enfatizou que as reformas neoliberais eram incompatíveis com o texto aprovado de 1988: 

“a substituição do modelo de economia de bem-estar consagrado na constituição de 

1988, por outro neoliberal, não poderá ser efetivada sem a prévia alteração dos preceitos 

contidos nos artigos 1°, 3° e 170”.28 

De acordo com o autor, duas ideias centrais do neoliberalismo merecem uma 

atenção especial: a de que o Estado deve ser mínimo e a de que a globalização é 

necessariamente positiva. A primeira ideia, diz Eros Grau, ser falsa, pois o Estado 

                                                           
27 BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir da 

constituição de 1988. Malheiros Editores, 2005, São Paulo, p. 33 
28 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988 (interpretação e crítica). 10 ª 

edição. São Paulo, Malheiros Editores, 2006, p. 48 
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continua forte contra os movimentos sociais. A segunda ideia, o autor, aponta uma série 

de ameaças da globalização. Diz ser esse fenômeno” “uma fusão de competição global e 

de desintegração social”, que compromete a liberdade. É uma globalização, sobretudo, 

financeira. 29 

Crítico da “onda” neoliberal, o ex-Ministro, arremata: 

Há marcante contradição entre o neoliberalismo – que exclui, marginaliza – e a 

democracia, que supõe o acesso de um número cada vez maior de cidadãos aos bens 

sociais. Por isso dizemos que a racionalidade econômica do neoliberalismo já elegeu 

seu principal inimigo: o Estado Democrático de Direito.30 

 

A não revogação dos artigos que dão o caráter dirigente da constituição manteve 

a estrutura básica do constituinte originário em questão econômica. “A reforma 

constitucional” operada a partir de 1994, inicialmente como “revisão”, não 

comprometeu as linhas básicas da ordem econômica na constituição de 1988”. 31 

Eros Grau lista as emendas que trataram da Reforma do Estado. E conclui que: 

 

Ainda que não tenham comprometido as linhas básicas da ordem econômica 

originariamente contemplada na Constituição de 1988, as emendas constitucionais 

promulgadas a partir de agosto de 1995 cedem ao assim chamado neoliberalismo, 

assinalando o desígnio de abertura da economia brasileira ao mercado e ao capitalismo 

internacional.32 

 

 Importante para esse Trabalho de Conclusão de Curso a percepção de que a 

constituição mantém firme suas linhas originais relativas ao papel do Estado de agente 

atuante em busca do desenvolvimento. 

 

1.3 - A evolução do direito ao desenvolvimento no plano internacional 

 

 Até agora me dediquei a ressaltar a trajetória do debate sobre o desenvolvimento 

e as interfaces com os textos jurídicos, sobretudo, a constituição de 1988. Pretendo nesse 

tópico apresentar a evolução desse debate no plano internacional, bem como a 

constituição do desenvolvimento como um direito. 

 Há registros anteriores a Declaração Universal dos Direitos do Humanos datada 

de dezembro de 1948, mas esse parece ser um marco fundamental quando se trata de 

                                                           
29 Ibidem, p. 49 e 50 
30 Ibidem, p. 57. 
31 Ibdem, p.175 
32 Ibidem, p. 177 
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reconhecimento do direito ao desenvolvimento. No artigo XXII há uma citação expressa 

a esse direito: “Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança 

social, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo 

com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e 

culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua 

personalidade”.33 

 O Pacto de San José da Costa Rica complementa ao mencionar o compromisso 

dos Estados-partes “a fim de progressivamente a plena efetividade dos direitos que 

decorrem das normas econômicas”.34 

 Ressalte-se que os dois documentos apresentados são considerados pela doutrina 

como direito do desenvolvimento, isto é, um direito voltado para os Estados. O mundo 

vive a Guerra fria e a sua bipolaridade. Ganha força o discurso terceiro-mundista de 

alternativa aos dois polos. Em 1964 é organizada a Conferência das Nações Unidas sobre 

Comércio e Desenvolvimento, cuja sigla em inglês é UNCTAD. Vencer o 

sudesenvolvimentismo, lutar por uma melhor condição no comércio internacional e 

diminuir o déficit tecnológico estão entre as principais tarefas dessa conferência. Não por 

acaso seu primeiro presidente foi Raul Prebisch, já citado. 

 Caçado Trindade destaca algumas características do direito do desenvolvimento: 

autodeterminação econômica, soberania permanente sobre a riqueza e os recursos 

naturais; princípio do tratamento não-recíproco e preferencial para os países em 

desenvolvimento; princípio da igualdade participatória dos países em desenvolvimento 

nas relações econômicas internacionais e nos benefícios da ciência e da tecnologia.35 

 Portanto, o direito do desenvolvimento nasce no âmbito do direito público 

internacional como instrumento de atuação dos países subdesenvolvidos. Esse direito está 

vinculado ao debate sobre o desenvolvimento que ocorria no Brasil, bem como as 

modificações legislativas que concomitantemente vinham ocorrendo. 

 Complementar ao direito do desenvolvimento temos o direito ao 

desenvolvimento. Se o primeiro é, antes de tudo, um direito de Estado, o segundo figura 

como direito humano. Seu conteúdo vem sendo moldado, sobretudo, após a declaração 

                                                           
33 Declaração Universal dos Direitos Humanos, art. XXII. 
34 Anjos Filho, Robério Nunes dos. Direito ao desenvolvimento de comunidades indígenas no Brasil. 

Tese USP, 2009,  p. 66. Trecho do Pacto de San José da Costa Rica. 
35 TRINDADE, Antônio Augusto Caçado. Direitos humanos e meio-ambiente: paralelo dos sistemas 

de proteção internacional. Porto Alegre:Sergio Antonio Fabris Editor, 1993 p. 175-176 apud Anjos 

Filho, Robério Nunes dos. Direito ao desenvolvimento de comunidades indígenas no Brasil. Tese USP, 

2009, p. 69. 



                                                                                                                  

26 
 

de 1948. Robério Nunes dos Anjos Filho cita os documentos que vão criando o formato 

jurídico para o direito ao desenvolvimento. Como a Convenção Internacional sobre a 

eliminação de todas as formas de discriminação racial que traz no art. 2º, parágrafo 2º, 

o seguinte comando: “os Estados partes tomarão, caso as circunstâncias exijam, nos 

campos social, econômico, cultural e outros, as medidas especiais e concretas para 

assegurar, como convier, o desenvolvimento ou a proteção de certos grupos raciais de 

indivíduos”.36 

 O Pacto Internacional sobre Direito Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre 

direitos econômicos, sociais e culturais trazem artigos reverenciando o direito ao 

desenvolvimento. O artigo 11 deste último faz referência ao direito de toda pessoa ter um 

nível adequado de vida para si próprio e para sua família, o que inclui alimentação, 

vestimenta e moradia adequada.37 Até então não há explicitamente uma referência a 

direito ao desenvolvimento. 

 A primeira referência ao direito ao desenvolvimento está na Declaração sobre o 

Direito de Desenvolvimento editada pelas Nações Unidas em 1986. O artigo 1° diz que: 

 

O direito a desenvolvimento é um direito humano inalienável em virtude do qual toda 

pessoa humana e todos os povos estão habilitados a participar do desenvolvimento 

econômico social e cultural e político a ele contribuir e desfrutar, no qual todos os 

direitos humanos e liberdades fundamentais possam ser plenamente realizados.38   

 

 É a Conferência Mundial de Direitos Humanos de Viena o marco da consagração 

definitiva do direito ao desenvolvimento. O texto faz menção a interdependência dos 

direitos humanos. O item 10 traz o reconhecimento do direito ao desenvolvimento: 

10. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos reafirma o direito ao 

desenvolvimento, conforme estabelecido na Declaração sobre o Direito ao 

Desenvolvimento, enquanto direito universal e inalienável e parte integrante dos 

Direitos Humanos fundamentais. Conforme estabelecido na Declaração sobre o 

Direito ao Desenvolvimento, a pessoa humana é o sujeito central do desenvolvimento. 

O desenvolvimento facilita o gozo de todos os Direitos Humanos, mas a falta de 

desenvolvimento não pode ser invocada para justificar a limitação de Direitos 

Humanos internacionalmente reconhecidos.  Os Estados devem cooperar entre si para 

assegurar o desenvolvimento e eliminar os obstáculos que lhe sejam colocados. A 

comunidade internacional deve promover uma cooperação internacional efetiva com 

vista à realização do direito ao desenvolvimento e à eliminação de obstáculos ao 

desenvolvimento. O progresso duradouro no sentido da realização do direito ao 

desenvolvimento exige a adoção de políticas de desenvolvimento eficazes a nível 

                                                           
36 Anjos Filho, Robério Nunes dos. Direito ao desenvolvimento de comunidades indígenas no Brasil. 

Tese USP, 2009, p. 72. 
37 Ibidem, p. 73. 
38 Declaração sobre o Direito de Desenvolvimento. ONU, 1986, Art. 1. 
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nacional, bem como o estabelecimento de relações econômicas eqüitativas e a 

existência de um panorama econômico favorável a nível internacional.39 

  

  Outros documentos como as metas do milênio citam e reforçam o direito ao 

desenvolvimento. O que se pode concluir dessa trajetória é que o direito ao 

desenvolvimento foi alargado com a incorporação do conteúdo dos direitos humanos, 

deixando de ser uma questão simplesmente econômica entre os Estados. A pressão dos 

países subdesenvolvidos por um lado, mais a pressão da sociedade civil internacional por 

outro, contribuíram para dar ao termo desenvolvimento, conceito advindo da economia, 

conteúdo jurídico. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Convenção de Direitos Humanos de Viena, ONU, 1993, item 10. 
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2 Constituição, Federalismo e Reforma do Estado  

 

O capítulo em questão procura elencar pontos da trajetória dos municípios 

brasileiros pós-1988, relativo as obrigações quanto a serviços públicos. Mais 

precisamente o quanto o modelo federalista adotado no Brasil reservou os municípios de 

obrigações, e como garantiu condições de cumprir. 

Tal desafio interliga-se ao objetivo final desse TCC, que é compreender os limites 

do desenvolvimento local no atual contexto de repartição de rendas e obrigações quanto 

a serviços públicos. 

Desde já, julgo importante registrar, que não se está a defender o municipalismo, 

ou qualquer ideologia com esse caráter. Digo isto porque boa parte da produção sobre o 

tema em questão valoriza o papel do município, tratando-o, por vezes, como uma 

verdadeira panaceia para a democracia. Solução de todos os males! Não se estará aqui a 

contribuir com um discurso que trata o município como vítima e, consequentemente, seus 

dirigentes. O que se compreende é que há uma desproporção em obrigações municipais 

em relação a receita destinada a esse fim. Essa condição fática obstaculiza o 

desenvolvimento local.  

Na segunda parte do capítulo se estará analisando o papel cumprido pelo Tribunal 

de Contas do Estado do Rio de Janeiro, órgão responsável pelo julgamento das contas 

municipais. A partir dos pareceres sobre as Contas Municipais se procurará observar o 

quanto este Tribunal contribui para o cenário de subdesenvolvimento humano, 

compreendido estritamente como a manutenção de baixos índices de desenvolvimento 

humano. 

A hipótese principal é que as opções do poder executivo, o não cumprimento da 

lei e a permissividade do Tribunal de Contas são fatores que, conjugados, determinam 

esse o quadro de manutenção do subdesenvolvimento humano. 

 

2.1 Breves apontamentos sobre o federalismo na constituição de 1988 

 

O federalismo brasileiro é sui generis, pois alçou o município a condição de ente 

federal, em condição de igualdade frente aos Estados e a União. O caput do artigo 18 da 
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constituição não deixa dúvidas sobre essa conformação da federação: “A organização 

político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta 

Constituição”. 

Por certo, esse modelo despertou e desperta debates doutrinários, mas este não 

será o foco desse TCC. O fato é que o município no Brasil, pós-1988, passou a ser a 

considerado um ente federal. 

O federalismo brasileiro, como todos os federalismos, deita raízes no federalismo 

norte-americano. Nascido da luta contra o absolutismo e por razões históricas – a 

independência dos EUA deveu-se a unidade das treze colônias relativamente autônomas 

contra a invasora Inglaterra -, a fórmula americana, de autonomia entre os entes 

subnacionais tutelada pela constituição, foi a solução política encontrada.  

Por certo, houve outras possibilidades de conformação federalista, mas a que se 

consolidou serviu como modelo para as demais que surgiram posteriormente, como a 

brasileira. 

O federalismo, como forma de Estado que é, difere-se do Estado unitário. 

Enquanto o primeiro é marcado pela “união de coletividades públicas dotadas de 

autonomia político-constitucional”. O segundo é caracterizado pela exclusão de 

“qualquer pluralidade normativa e, administrativamente, pela centralização da 

execução das leis e da gestão dos serviços”.40 Para Carmem Lúcia Antunes Rocha o 

elemento informador do princípio federativo “é a pluralidade consorciada e coordenada 

de mais de uma ordem jurídica incidente sobre um mesmo território estatal”, que 

submete o povo.41 

O federalismo pressupõe autonomia dos seus entes. Autonomia essa delimitada 

pelo texto constitucional. Segundo Rogério Lobo, esta se expressa “na capacidade de 

autogestão dos interesses jurídicos (...) que lhes sejam próprios, devendo ser exercida de 

acordo” com as garantias da constituição, “a qual também terá provido as garantias 

políticas necessárias e suficientes ao pleno exercício dessa autogestão, sem a 

interferência dos demais entes federativos”.42 

                                                           
40 STRECK, Lênio LUIZ; MORAIS, José Luiz Bolzan de. Ciência política e teoria geral do estado. 3. ed. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. p. 161. 
41 ROCHA, Carmem Lúcia Antunes. República e Federação no Brasil. Belo Horizonte: Del Rey, 1997, p. 

171 apud LOBO, Rogério Leite. Federalismo Fiscal Brasileiro: discriminação das rendas tributárias e 

centralidade normativa. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2006, p. 31. 
42 LOBO, Rogério Leite. Federalismo Fiscal Brasileiro: discriminação das rendas tributárias e 

centralidade normativa. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2006, p. 46. 
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Na prática o ente autônomo tem a prerrogativa de editar suas próprias leis e aplicá-

las perante a população daquele território. Somam-se a autonomia poderes políticos, 

administrativos e financeiros. Apesar disso, autonomia não pode ser confundida com 

soberania. Pois esta tem como caracterização a não obediência política por parte de 

nenhum outro Estado. A soberania pressupõe que não há nenhum poder em nível igual na 

ordem interna. Assim, a constituição consagra esse entendimento no artigo 1°, I: “A 

República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem 

como fundamentos: I - a soberania”. 

Desde a proclamação da república o Brasil configurou-se formalmente como uma 

República Federativa. Entretanto, excetuando-se a Primeira República, nos demais 

períodos prevaleceu um federalismo “à brasileira”, isto é, com certo sobrepeso por parte 

do poder central. Sem dúvida, o destaque maior fica com os primeiros quinze anos em 

que Vargas esteve no poder, marcado pela consolidação do Estado-nação. 

Mesmo a constituição de 1946, aparentemente descentralizadora, manteve-se, no 

entender de Cármen Lúcia Rocha, muito aquém do “revigoramento financeiro dos 

Estados Membros”. E completa com uma avaliação que vai ser a tônica das demais 

intervenções dos estudiosos: em se tratando da constituição de 1946 não há que se falar 

em apreço ao federalismo porque “não dispondo de recursos para realizar as 

necessidades das comunidades postas sob sua responsabilidade imediata, (os Estados-

membros) viram-se em situação de dependência do poder central, o que, mais que tudo, 

compromete a autonomia afirmada no texto constitucional”.43 

Luis Roberto Barroso avalia que houve em 1946 uma centralização em que se 

retirou autonomia dos estados-membros, mas houve concomitantemente um 

fortalecimento das atribuições municipais.44 

Também é o entendimento da maioria dos juristas que a Carta Constitucional de 

1967/69 teve amplo caráter centralizador, aproximando de vez o Brasil de “um 

verdadeiro Estado Unitário”.45 Hely Lopes Meirelles, ressaltando a condição das 

municipalidades, duas medidas centralizadoras adotadas nesse contexto constitucional: 

                                                           
43 ROCHA, Carmem Lúcia Antunes. República e Federação no Brasil. Belo Horizonte: Del Rey, 1997, 

p. 232 apud LOBO, Rogério Leite. Federalismo Fiscal Brasileiro: discriminação das rendas 

tributárias e centralidade normativa. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2006, p. 53. 
44 LOBO, Rogério Leite. Federalismo Fiscal Brasileiro: discriminação das rendas tributárias e 

centralidade normativa. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2006, p. 54. 
45 Ibidem, p. 54. 
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nomeação dos prefeitos das capitais pelo poder central e transformação de algumas 

localidades em Territórios de Segurança Nacional, impossibilitando eleições para 

prefeitos.46 

De toda forma, não se poderá desconsiderar o impacto da Carta de 1988 - 

combinação dos artigos 18, 29 e 30 - ao elevar o patamar de ente federativo ao Município. 

A questão que se coloca é que se houve mudança qualitativa na condição autônoma do 

município ou se a mudança se configurou somente no plano formal. Para Janice 

Morbidelli, a desconcentração de poderes encontrou sua culminância na constituição de 

1988, sendo que a “distribuição de poder supriu as distorções vindas da relação de forças 

cristalizadas no governo federal em face do processo político da ditadura”.47 

 

De fato, não há como negar tenha a Carta de 1988 proposto um modelo cooperativo 

de Federalismo em sua acepção mais moderna, principalmente na estrutura 

característica na distribuição vertical das competências legislativas e administrativas, 

nas cláusulas de legitimação originária dos entes periféricos para determinadas 

funções, na previsão de cooperação mútua entre os integrantes da federação (...).48 

 

 No plano da produção legislativa, os artigos 23 e 24, ao estipularem as 

competências comum e concorrente entre os entes federativos, seria o exemplo desse 

federalismo cooperativo. Já no âmbito financeiro a cooperação se dá por meio das 

transferências verticais de recursos públicos.49  

 Essa não é a opinião de Marta Arretche, que evidencia: 

(...) por razões associadas à trajetória do estado desenvolvimentista no Brasil, o Estado 

federativo brasileiro dotou a União de autoridade normativa e capacidade de gasto que 

lhe permite afetar decisivamente a agenda dos governos subnacionais, a despeito da 

descentralização política, fiscal e de competências adotada a partir da Constituição de 

1988.50 

A tese da autora indica que de até houve descentralização política a partir da 

constituição de 1988, entretanto isso não significou empoderamento local. Parte de uma 

revisão conceitual que separa responsabilidade de execução de autonomia para tomar 

decisões. Para a autora a primeira não compreende a segunda. Os estudos, tendo por base 

                                                           
46 Ibidem, p. 56. 
47 MORBIDELLI, Janice H. F. Um Novo Pacto Federativo para o Brasil. São Paulo: Celso Bastos, 

1999, 188-189 LOBO, Rogério Leite. Federalismo Fiscal Brasileiro: discriminação das rendas tributárias 

e centralidade normativa. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2006, p. 57. 
48 LOBO, Rogério Leite. Federalismo Fiscal Brasileiro: discriminação das rendas tributárias e 

centralidade normativa. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2006, p. 58. 
49 Ibidem, p. 58. 
50 ARRETCHE, Marta. Democracia, federalismo e centralização no Brasil. Rio de Janeiro: Editora 

FGV; Editora Fiocruz, 2012, p. 232. 
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os países latino-americanos, demonstraram que “a autonomia decisória dos governos 

subnacionais pode ser fortemente restringida, mesmo em estados federativos, por 

diferentes mecanismos institucionais, tais como obrigações constitucionais e legislação 

nacional”.51 

Concretamente isso se traduz num comprometimento de receitas vinculadas a 

decisões da União da ordem de 70%. Explica que “esses percentuais de gasto não são 

explicados pela iniciativa autônoma dos municípios”. Também não são “efeitos da 

descentralização fiscal sobre as decisões alocativas dos governos locais, nem expressão 

das preferências de gasto de seus cidadãos”.52 Nada mais são que a interferência operada 

pela constituição sobre as finanças subnacionais no Brasil, com o incremento das decisões 

da união regulando ou criando novas obrigações aos entes subnacionais. 

 

 

2.2 O pacto federativo na reforma do Estado dos anos 1990 

 

Os tributos municipais estão definidos na constituição. Os tributos cobrados pelos 

municípios no Brasil são: ISS, ITBI, IPTU, Contribuição de Melhoria, taxas de 

alvará/licenciamento e taxa de coleta de lixo. São, a princípio, as principais fontes de 

receita municipal. Somam-se ainda o repasses advindos do Fundo de Participação dos 

Municípios de origem federal e o repasse estadual. 

Marta Arretche demonstra que durante os anos 1990 e início dos anos 2000 uma 

série de leis editadas interferiram na arrecadação dos entes subnacionais. Cita o FSE 

(Fundo Social de Emergência), o FEF (Fundo de Estabilização Fiscal), a DRU 

(Desvinculação de Receitas da União), a Lei Kandir, a incidência do ISS, taxa de 

iluminação pública são as principais. 

Sobre a aprovação dos Fundos e da DRU, Arretche afirma estes “afetaram 

negativamente as receitas de estados e municípios”. Num jogo combinado, pouco depois 

da constituição de 1988, a mudança infraconstitucional “flexibilizou as alíquotas que 

vincularam receitas da União a destinos específicos de gasto” e, de quebra, “reteve parte 

das transferências constitucionais de Estados e Municípios”. Esta última, completa, 

“revertia uma das mais conhecidas medidas descentralizadoras do CF 88, pois reduziu 

                                                           
51 Ibidem, p. 151. 
52 Ibidem, p. 159. 
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o montante de receitas tributárias que a união é obrigada a transferir para estados e 

municípios”.53 

No que diz respeito as matérias em que a União legislou sobre impostos estaduais 

e municipais a autora observa que não houve mudança significativa do cenário de 1988, 

como se poderia sugerir. Dessa forma, mesmo com a aprovação da autorização para 

inclusão das tarifas de pedágio na cobrança do ISS – importante para as finanças 

municipais – e das taxas de iluminação pública, a “Lei Kandir impôs perdas importantes 

de receita aos Estados exportadores”. A lei desonerou as exportações e os produtos 

semielaborados da incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS), que afetou significativamente as receitas estaduais. Mas que também afetou os 

municípios, pois “envolveu regras pelas quais os Estados devolveriam a quota-parte de 

seus próprios municípios”.54 

Se completarmos o quadro de mudanças legislativas afeita ao sistema federalista 

se perceberá que mais mudanças foram operadas reforçando o centralismo pretensamente 

superado na constituição de 1988: lei de concessões, lei de licitações, leis previdenciárias, 

entre outras. Assim, se pode preliminarmente concluir que a reforma do estado para entes 

subnacionais, sobretudo para os municípios, surgiu com amarras legislativas, limitações 

orçamentárias e restrições a repasses. A reforma do estado, portanto, reforçou a 

centralização vigente.  

Essa é também a opinião da autora e de um rol de especialistas que tratam da 

temática: 

 

De fato, não foram de pequena monta as mudanças do status quo federativo brasileiro 

nos anos 1990. Elas implicaram ‘expressivo fortalecimento do controle exercido pelo 

governo federal’, aproximando o Brasil de ‘um regime hierárquico, estreitamente 

administrado, não distinto daquele encontrado em muitos sistemas unitários’. A maior 

parte dos analistas interpretou a aprovação dessa legislação como um processo de 

recentralização federativa.55 

 

A autora lança a seguinte tese: “longe de representar uma reversão do contrato 

original firmado em 1988, essa centralização decisória em nada contraria os dispositivos 

estabelecidos por seus formuladores, representando, na verdade, sua continuidade”. 

56Adverte que as mudanças legislativas não são um contraponto a constituição, mas um 

                                                           
53 Ibidem, p. 44. 
54 ARRETCHE, Marta. Democracia, federalismo e centralização no Brasil. Rio de Janeiro: Editora FGV; 

Editora Fiocruz, 2012, p. 44. 
55 Ibidem, p. 34. 
56 Ibidem, p. 47. 



                                                                                                                  

34 
 

cenário possível frente a falta de mecanismos que impedissem a centralização no próprio 

texto constitucional. Enfim, a constituição deixou tudo em aberto. 

 

(...) os formuladores da Constituição de 1988 criaram um modelo Estado federativo 

que combina ampla autoridade jurisdicional à união como limitadas oportunidades 

institucionais de vetos de governos subnacionais. Não criaram um ambiente 

institucional que congelasse a distribuição original de autoridade de 1988, pois não 

estabeleceram regras que exigiriam, no futuro, a mobilização de supermaiorias para 

alterar aquele contrato original.57 

 

 A lei de responsabilidade fiscal é um capítulo à parte. A lei criou critérios para os 

gastos públicos dos entes subnacionais, “autorizando a intervenção da União, caso esses 

dispositivos não fossem cumpridos”.58 Rogério Lobo chama atenção para o artigo 11, que 

trata da responsabilização do chefe do executivo se houver omissão frente aos tributos da 

competência constitucional:  

Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a 

instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência 

constitucional do ente da Federação” Parágrafo único. É vedada a realização de 

transferências voluntárias para o ente que não observe o disposto no caput, no que se 

refere aos impostos. 

A constitucionalidade de tal dispositivo é duvidosa. Como é também o art. 40, § 

1º, II da LRF, que autoriza a União federal a se apropriar de receitas tributárias 

transferidas, de propriedade dos entes subnacionais, para compor eventual 

inadimplemento de empréstimos concedidos no realinhamento de suas dívidas 

mobiliárias.59 

 

Seguindo a linha de raciocínio de Arretche o ordenamento das finanças 

subnacionais ficou pouco amarrado na constituição. De fato, os artigos 163 e 169, 

remetem para leis complementares “a definição das normas das finanças públicas e os 

limites com as despesas com pessoal ativo e inativo”.60 Por esse motivo, quando se trata 

da Lei Camata e, sobretudo, da LRF, se pode perceber mais uma continuação do que uma 

ruptura em relação ao texto constitucional originário.  

                                                           
57 Ibidem, p. 36. 
58 Ibidem, p. 48. 
59 LOBO, Rogério Leite. Federalismo Fiscal Brasileiro: discriminação das rendas tributárias e 

centralidade normativa. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2006, p. 176. 
60 ARRETCHE, Marta. Democracia, federalismo e centralização no Brasil. Rio de Janeiro: Editora FGV; 

Editora Fiocruz, 2012, p. 48. 
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A explicação da autora não responde à questão que para esse TCC é fundamental, 

a de que a virada neoliberal distanciou a população de índices maiores de 

desenvolvimento humano. E que esse distanciamento teria ocorrido por diversos motivos, 

mas a diminuição da capacidade decisória dos municípios teria sido um fator relevante. 

De fato, a autora prova a tendência centralizadora da constituição, entretanto, de 

forma alguma se pode diminuir a opção política do governo do período de centralizar as 

decisões. O que se complementa nessa análise é que a recentralização em questão não 

respondia somente a um animus centralizador, apesar deste fazer parte do histórico do 

federalismo brasileiro, mas a um projeto de sociedade que estava colocado em prática, 

que tinha como centro a diminuição do papel do Estado no que diz respeito a prestação 

de serviços públicos.  

Essa leitura desse contexto pós-1988 se aproxima da percepção de Rogério Lobo. 

Para esse autor houve uma mudança legislativa significativa e que teve como resultado o 

processo de recentralização. Com o passar dos anos, as emendas constitucionais que 

tratavam de matérias tributárias “neutralizaram aquela potencialidade centrífuga que 

caracterizava o sistema como um todo – fazendo surgir, ao final, uma estrutura de 

evidente índole centralizadora, seja no que se refere ao fluxo de receitas tributárias em 

si”, mas também ao relacionado “a centralidade normativa no campo financeiro-

tributário”. Para o autor o momento da virada foi a Emenda Constitucional n° 03/93, 

quando ocorreu a Revisão Constitucional prevista no artigo 3°do ADCT. Tal revisão “de 

uma só penada (...) fez solapar alguns dos mais importantes alicerces normativos sobre 

os quais se construíra o desenho do federalismo fiscal originalmente concebido em 

1988”.61 E complementa que as emendas editadas e, sobretudo, as leis de 

Responsabilidade Fiscal e Kandir, além do aumento significativo da carga tributária, 

tiveram um efeito centralizador: “além do aporte de recursos cada vez maior para os 

cofres da União, é a materialização de um centralismo normativo que não deveria 

encontrar guarida no nosso federalismo fiscal”. E mais, “com indisfarçável retorno às 

diretrizes centrípetas que vigoravam na constituição de 1967/69”.62 

A crise fiscal, admite Arretche, propagandeada à época teve o efeito de permitir 

“às elites do governo central justificar medidas desregulação federal como uma urgente 

                                                           
61 LOBO, Rogério Leite. Federalismo Fiscal Brasileiro: discriminação das rendas tributárias e 

centralidade normativa. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2006, p. 179. 
62 Ibidem, p. 184. 
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necessidade, desempenhando um papel análogo ao de ‘guerra’”.63 Essa percepção indica 

o aproveitamento de dada conjuntura política para promover reformas, como venho 

apontando. Como a própria autora conclui, nem as bancadas estaduais ofereceram 

resistência a centralização. 

No entanto, o cheque-mate foi dado pelo Supremo, conforme informa a autora, 

quando defendeu que caberia à União definir o que é passível de cobrança nos impostos 

sob tributação exclusiva dos municípios. Se uma determinada base de incidência não está 

prevista na Lei Federal, o município não pode taxa-la.  

 Portanto, parece ser apreensível que a centralização retirou espaço dos entes 

subnacionais na cena política. A margem decisória foi diminuída e a possibilidade de 

gestões inovadoras foi praticamente morta no seu nascedouro. Com isso, os municípios, 

em parte responsáveis, pelo desenvolvimento de sua população se viram de mãos atadas. 

O que se verá é que a população de municípios pouco desenvolvidos ficou fadada ao 

subdesenvolvimento. O cenário exposto ia de encontro as finalidades constitucionais da 

busca pelo desenvolvimento. 
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3 - Tribunais de Contas: agente executor da reforma do Estado 

 

Este capítulo se propõe a analisar o papel político desempenhado pelo Tribunal de 

Contas do Estado do Rio de Janeiro, órgão responsável pelo julgamento das contas 

municipais. A partir dos pareceres sobre as Contas Municipais se procurará observar o 

quanto este Tribunal contribuiu para o cenário de subdesenvolvimento humano, 

compreendido estritamente como a manutenção de baixos índices de desenvolvimento 

humano. 

A hipótese principal é que as opções do poder executivo, o não cumprimento da 

lei em relação aos direitos sociais e a permissividade do Tribunal de Contas com tais 

descumprimentos são fatores que, conjugados, determinam esse o quadro de manutenção 

do subdesenvolvimento humano. 

 

3.1 -  Tribunais de Contas na Doutrina 

 

É vasta a literatura que se dedica a analisar o papel dos Tribunais de Contas no 

quadro institucional brasileiro. Em geral, esses estudos discorrem sobre os tribunais de 

contas na história mundial e no Brasil, sua evolução e sua consolidação na República. 

Tratam também da incorporação dos Tribunais na Constituição de 1988, da sua natureza 

jurídica, da competência desses Tribunais e da natureza jurídica de suas decisões. 

 Um trabalho que procurasse recuperar todo esse referencial teórico e doutrinário 

enfrentaria posições já bem consolidadas, correndo o risco da mera repetição ou de 

apresentar polêmicas de forma superficial. O objetivo dessa pesquisa, no que toca aos 

Tribunais de Contas é bem mais modesto. Trata-se de perceber o papel que este cumpre 

no cenário político-institucional a partir da reforma do Estado dos anos 1990. Para isso, 

se tomará por base os pareceres de julgamento das contas municipais do TCE relativo aos 

dez municípios com o IDH mais baixo do Estado. 

 A Constituição da República, de acordo com o artigo 70, consagra tanto o controle 

externo como o controle interno. Ainda de acordo com o texto constitucional o artigo 71 

traz a seguinte redação: “O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será 

exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete”. Dessa forma, 

os Tribunais de Contas é lançado como órgão na constituição de relação próxima ao 

legislativo. A interpretação da natureza jurídica do órgão continua a ser alvo de polêmica. 
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 Diogo de Figueiredo Moreira Neto toca na tecla da autonomia dos Tribunais de 

Contas asseverando que este “goza das mesmas prerrogativas de autonomia 

constitucional asseguradas aos Tribunais do Judiciário”. E que, de maneira simétrica, 

os congêneres estaduais e municipais, gozam das mesmas prerrogativas. Enfatiza também 

que os Tribunais de Contas são “estruturas políticas da soberania, no desempenho de 

diversas funções de proteção de direitos fundamentais de sede constitucional”.64 

 Celso Antônio Bandeira de Mello reforça que os Tribunais de Contas não são 

subordinados ao Poder Legislativo.65 O ponto chave é a interpretação do termo “auxílio” 

expresso na constituição. Luiz Bernardo Dias Costa alcunha aos Tribunais de Contas a 

pecha de “cooperador plural e onímodo de toda a administração financeira-

orçamentária, não se subsumindo a qualquer um dos Poderes do Estado no desempenho 

de sua atuação”.66 

 A polêmica sobre a natureza jurídica das Cortes de Contas ganhou relevo a partir 

da promulgação da constituição de 1988, “quando foram investidos poderes políticos 

mais amplos, em decorrência de uma consciente opção política feita pelo legislador 

constituinte a revelar a inquestionável essencialidade dessa instituição”.67 De fato, o 

anseio democrático e republicano cobrava o fortalecimento de instituições que 

apontassem na lógica inversa do patrimonialismo. 

 A autonomia e a independência de órgãos de controle encontra raízes na noção de 

liberdade. Os principais propósitos para a garantia dessa autonomia está: impedir a 

ingerência de qualquer área do executivo ou legislativo; garantir a dotações 

orçamentárias; reservar a discricionariedade administrativa; assegurar poderes e 

prerrogativas precisas, entre outros. 68 

 Portanto, discorda-se da posição que atribui aos Tribunais de Contas a pecha de 

órgão auxiliar do legislativo, posição essa retirada da interpretação do caput do artigo 71 

da constituição. Luiz Costa arremata sintetizando o entendimento majoritário: 

 

                                                           
64 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. O parlamento e a sociedade como destinatários do 

Trabalho dos Tribunais de Contas. IN: ENCONTRO LUSO BRASILEIRO DE TRIBUNAIS DE 

CONTAS. Lisboa, 2004, p. 80 e 96-98 apud COSTA, Luiz Bernardo Dias. Tribunal de Contas: evolução 

e principais atribuições no Estado Democrático de Direito. Belo Horizonte: Fórum, 2006, p. 67. 
65 COSTA, Luiz Bernardo Dias. Tribunal de Contas: evolução e principais atribuições no Estado 

Democrático de Direito. Belo Horizonte: Fórum, 2006, p. 69. 
66 Ibidem, p. 69. 
67 Ibidem, p. 73. 
68 GUALAZZI, Eduardo Lobo Botelho. Regime jurídico dos Tribunais de Contas. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 1992, p. 47 apud COSTA, Luiz Bernardo Dias. Tribunal de Contas: evolução e principais 

atribuições no Estado Democrático de Direito. Belo Horizonte: Fórum, 2006, p. 73. 
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Portanto, do exposto pode-se dizer que os Tribunais de Contas, no Brasil, são órgãos 

independentes e autônomos, constitucionalmente construídos, exercentes de controle 

externo, desvinculados de qualquer relação de subordinação com os Poderes, 

prestando auxílio, de natureza técnica especializada ao Poder Legislativo, onde suas 

decisões não gozam de definitividade jurisdicional.
69 

 

 O auxílio, que se trata, em nada tem a ver com subalternidade. O que a constituição 

reforça é “que não há como exercer o controle externo sem a indispensável participação 

das Cortes de Contas, que são órgãos tecnicamente preparados para essa atividade 

estatal”.70 

 A autonomia dos Tribunais de Contas reforça minha pressuposição de que não 

seria irrelevante analisar as decisões de uma Corte de Contas num cenário instituição de 

Reforma do Estado. Isto porque, devido ao rearranjo no federalismo fiscal ocorrido nos 

anos 1990 - com forte perda para os entes subnacionais - conforme demonstrei -, as 

fiscalizações dessas contas passariam a ter um caráter prioritário, até para que as reformas 

realmente surtissem o efeito desejado. 

 O rol de competências demonstra a amplitude das ações desse órgão: 

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o 

auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: I - apreciar as contas 

prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que 

deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento; II - julgar 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;III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de 

pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações 

instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de 

provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e 

pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do 

ato concessório; IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do 

Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de 

natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades 

administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades 

referidas no inciso II; V - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais 

de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do 

tratado constitutivo; VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela 

União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a 

Estado, ao Distrito Federal ou a Município; VII - prestar as informações solicitadas 

pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas 

Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas; VIII - aplicar aos 

responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as 

sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa 

proporcional ao dano causado ao erário; IX - assinar prazo para que o órgão ou 

                                                           
69 69 COSTA, Luiz Bernardo Dias. Tribunal de Contas: evolução e principais atribuições no Estado 

Democrático de Direito. Belo Horizonte: Fórum, 2006, p. 78 
70  Ibidem, p. 78. 
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entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada 

ilegalidade; X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando 

a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal; XI - representar ao Poder 

competente sobre irregularidades ou abusos apurados 

 Para fins dessa pesquisa focarei na análise do inciso I do artigo 71 da Constituição. 

Este trata da competência de emitir pareceres sobre as contas do executivo. Reafirme-se 

o posicionamento de Diogo de Figueiredo Moreira Neto de que o TCU é padrão os órgãos 

similares estaduais e municipais, gozando das mesmas prerrogativas de autonomia 

constitucional.71 

 Quando se analisa o inciso I, percebe-se que os Tribunais de Contas apreciam 

“não apenas a legalidade e a economicidade das contas do Chefe do Poder Executivo”. 

Mais que isso, se estende à sua legitimidade, atribuindo-lhe uma extensa margem 

discricionária para emitir um parecer, um ato fundamentado que não poderá ser 

modificado pelo legislativo”.72 

 Maria Sylvia Zanella Di Pietro explica que “os pareceres têm natureza jurídica 

de atos administrativos de conhecimento, juízo ou valor, pelos quais os órgãos 

consultivos da administração emitem opinião sobre assuntos técnicos e jurídicos de sua 

competência”. Existem três espécies de parecer: facultativo; obrigatório, “quando a lei o 

exija como pressuposto para a prática de um ato final”; e vinculante, “quando a 

administração é obrigada a solicitá-lo e a acatar sua conclusão”.73 

 Com base nessa classificação, pode-se considerar que o parecer prévio do Tribunal 

de Contas “enquadra-se entre o parecer obrigatório e vinculante”. Isto porque, “a 

constituição expressamente exige a sua emissão, fixando prazo para a sua conclusão. E, 

ainda, porque somente deixará de prevalecer se houver a manifestação contrária do 

legislativo”.74  

O parecer é atividade de natureza administrativa. Mas Helio Saul Mileski 

apresenta uma nuance importante quando se trata do parecer do executivo municipal. 

Enquanto nos âmbitos federal e estadual o Tribunal de Contas emite parecer de caráter 

“técnico-opinativo, no âmbito municipal ele se altera para um conteúdo de efeito 

decisório e quase que vinculativo para o Poder Legislativo”. Explica o autor: 

 

                                                           
71 Ibidem, p. 99. 
72 Ibidem, p. 101. 
73 Ibidem, p. 102. 
74 Ibidem, p. 102. 
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Para os Municípios, ao contrário do fixado para o Presidente da República e 

Governadores, a Constituição determina que o parecer prévio emitido pelo Tribunal 

de Contas só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara 

Municipal, o que significa dizer que o parecer prévio do Tribunal de Contas nasce 

com força de decisão e que só deixará de prevalecer por um julgamento qualificado, 

mediante decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Por esse motivo, nas 

contas do Prefeito Municipal, o parecer prévio do Tribunal de Contas é quase 

vinculativo. Primeiro, o parecer assume a condição de julgamento, nascendo com 

força de decisão. Segundo, é de difícil afastamento a sua prevalência em virtude da 

exigência de votação especialíssima – 2/3 dos membros da Câmara Municipal, e não 

de 2/3 dos presentes à sessão de julgamento.75 

 

É o próprio Helio Mileski que reforça o fato de que o dever de representação dos 

Tribunais de Contas “objetiva alertar o poder competente – executivo, legislativo e 

judiciário – sobre os procedimentos irregulares ou abusos constatados no âmbito de suas 

administrações, com a finalidade de serem tomadas medidas corretivas imediatas para 

o cessamento dessas irregularidades e abusos”.76 

Insisto no argumento de que a configuração constitucional de 1988 deu aos 

Tribunais de Contas um papel político crucial, que é o de definir a legalidade da 

movimentação orçamentária dos municípios. Ao proferir o parecer sobre as “contas 

municipais” os TCE’s empenham sua legitimidade técnica, referendando ou enfrentando 

uma certa concepção de gasto público. Há, sem dúvida, uma partilha de poder, que é 

acompanhada de uma partilha de responsabilidade. O destaque que se dá ao parecer das 

contas anuais municipais considera o impacto político da decisão. 

O juízo de valor dos Conselheiros, as orientações, sobretudo, via cartilhas e a 

própria jurisprudência do Tribunal dão o tom daquilo que é legitimo em matéria fiscal. 

A definição do que são os Tribunais de Contas no Brasil foi bem sintetizada por 

Luiz Eduardo Costa: independentes, autônomos, constitucionalmente construídos e não 

subordinados ao legislativo. São de natureza jurídica sui generis, suas decisões também. 

Em linhas gerais, os debates evidenciam um importante aspecto, isto é, “saber se as 

mesmas são de natureza administrativa ou judicial. Ou seja, se suas decisões são 

passíveis de revisitamento por parte do Poder Judiciário e, em caso positivo, qual a 

extensão desse controle”.77 

                                                           
75 MILESKI, Hélio Saul. O controle da Gestão Pública. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 273 

apud COSTA, Luiz Bernardo Dias. Tribunal de Contas: evolução e principais atribuições no Estado 

Democrático de Direito. Belo Horizonte: Fórum, 2006, p. 103. 
76 MILESKI, Hélio Saul. O controle da Gestão Pública. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 318-

319 apud COSTA, Luiz Bernardo Dias. Tribunal de Contas: evolução e principais atribuições no Estado 

Democrático de Direito. Belo Horizonte: Fórum, 2006, p. 111. 
77 COSTA, Luiz Bernardo Dias. Tribunal de Contas: evolução e principais atribuições no Estado 

Democrático de Direito. Belo Horizonte: Fórum, 2006, p. 120. 
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Pois se é verdade que a função jurisdicional precípua é do judiciário, é também 

verdade que os Tribunais de Contas exercem função jurisdicional especial “quando julga 

as contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos”. Nesse 

caso, não há possibilidade “de revisão de mérito pelo Poder Judiciário, salvo quando 

houver afronta ao devido processo legal ou manifesta ilegalidade em sua decisão”.78 

Eduardo Lobo Botelho Gualazzi diz que as decisões dos Tribunais de Contas 

podem fazer no máximo coisa julgada administrativa, sustentando a tese de que no Brasil 

o afastamento de qualquer matéria do judiciário é inconstitucional. 

 Costa complementa seu raciocínio: 

 

 Efetivamente, não se pode dizer que as funções do Tribunal de Contas sejam de 

natureza jurisdicional, com o mesmo caráter judicial de definitividade, expressando 

coisa julgada, na medida em que as suas decisões são passíveis de revisão pelo poder 

judiciário. Portanto, mesmo quando a Corte de Contas procede ao julgamento das 

contas dos responsáveis por bens e valores públicos, exercendo uma competência 

constitucional própria, exclusiva e indelegável, ainda assim não há coo negar a 

natureza administrativa de suas funções.79 

 

 Por fim, resta o posicionamento de Maria Sylvia Di Pietro que diz não ter a decisão 

das Cortes de Contas caráter jurisdicional, “porque está sujeita a controle pelo Poder 

Judiciário, também não se identifica com a função puramente administrativa”. E 

completa: “ela tem fundamento constitucional e se sobrepõe à decisão das autoridades 

administrativas, qualquer que seja o nível em que se insiram na hierarquia da 

administração pública, mesmo no nível máximo da chefia do Poder Executivo”.80 

 Neste breve introito ao debate sobre a natureza jurídica das decisões dos Tribunais 

de Contas procurou-se expor as principais correntes da doutrina, sem adentrar nas 

divergências mais específicas. Pois o que interessa a pesquisa é saber que papel cumpre 

os Tribunais de Contas, que, como ficou evidenciado, toma decisões que vão muito além 

dos demais órgãos da administração pública. Também se mostrou a importância que os 

Tribunais de Contas assumiram após a Constituição de 1988, tornando-se um agente 

político, que com grande autonomia, toma decisões de amplo impacto no orçamento do 

poder executivo. 

                                                           
78 Ibidem, p. 121. 
79 Ibidem, p. 128. 
80 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Coisa Julgada: aplicabilidade às decisões do Tribunal de Contas 

da União. Revista do Tribunal de Contas da União, Brasilia, n. 70, out/dez, 1996, 31-36 COSTA, Luiz 

Bernardo Dias. Tribunal de Contas: evolução e principais atribuições no Estado Democrático de Direito. 

Belo Horizonte: Fórum, 2006, p. 129 
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3.2 – Dados sobre os pareceres 

 

 Para essa análise sobre os pareceres das contas municipais optei por um recorte 

temporal que privilegia os últimos 5 pareceres disponíveis na base de dados do Tribunal 

de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Outra opção foi pela amostragem. Trabalharei os 

dados dos municípios com os 10 piores Índice de Desenvolvimento Humano do Estado.  

 A soma dos pareceres de 10 municípios nos últimos 5 anos dá a pesquisa um total 

de 50 pareceres avaliados. O cruzamento de dados fornece os elementos que indicam o 

comportamento decisório do Tribunal em relação a Municípios que mantem índices de 

desenvolvimento humano baixíssimos.  

 A Tabela abaixo tem como fonte o Atlas do Desenvolvimento Humano. O índice 

abaixo é uma variável do IDH aplicado aos municípios. 

  

Município IDHM - 1991 IDHM - 2000 IDHM- 2010 

DUAS BARRAS 0,405 0,543 0,659 

JAPERI 0,419 0,529 0,659 

VARRE SAI 0,385 0,522 0,659 

TANGUÁ 0,364 0,520 0,654 

SILVA JARDIM  0,389 0,546 0,654 

SÃO JOSÉ DE 

UBÁ 

0,416 0,542 0,652 

CARDOSO 

MOREIRA 

0,386 0,520 0,648 

SÃO SEBASTIÃO 

DO ALTO 

0,400 0,554 0,646 

SÃO 

FRANCISCO DO 

ITABAPOANA 

0,344 0,503 0,639 

SUMIDOURO 0,341 0,500 0,611 

FONTE: Atlas do Desenvolvimento Humano 

 

De fato, o que vê é que houve avanço significativo nos últimos 20 anos. Todos os 

municípios registrados tiveram aumento nos seus índices, e mesmo os dois últimos 
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colocados (Sumidouro e São Francisco do Itabapoana) quase dobraram seu IDH nessa 

série histórica. Outro dado importante é que o último município do Estado do Rio de 

Janeiro (Sumidouro) é o 3.384° do Brasil. Ressalte-se que o Brasil tem 5.565 municípios. 

O índice de 0,611 é considerado médio (IDHM entre 0,6 e 0,699 é médio). Por certo, a 

desigualdade entre regiões no Brasil pesa, e o último colocado num Estado ainda se 

mantém muito à frente de municípios bem colocados em Estados no Norte e Nordeste. 

Entretanto, todos os municípios citados estão abaixo da média nacional que é de 

0,744. 

Essa localização é importante para que se possa reafirmar os objetivos da análise 

dos pareceres. Não se está aqui a explicar o porquê de índices tão baixos, até porque isso 

demandaria uma apurada análise sócio-histórica. O que se objetiva é apresentar dados 

concretos, isto é, os munícipios em questão têm um IDH abaixo da média nacional. E sem 

seguida, testar a hipótese de que o quadro federativo após o rearranjo dos anos 1990 

impossibilitou a autonomia local rumo a melhora do índice de desenvolvimento humano. 

E que esse quadro legislativo ganhou o reforço da Corte de contas do Rio de Janeiro ao 

propor orientações legalistas, e sobretudo, atuando com certa leniência em relação a não 

observância dos municípios com os gastos sociais.  

Um aspecto que ajuda nesse entendimento é o fato de não ter havido muitas 

mudanças nos últimos 20 anos entre os últimos colocados. Por exemplo, dos municípios, 

atualmente, entre os 10 piores IDH do Estado, 7 estavam nessa posição em 1991 e 2000. 

E os outros 3, estavam entre os 10 piores pelo menos mais outra vez. Por isso, observa-

se um quadro de constância que tende de deslocar a questão do âmbito da má gestão 

municipal, apesar desta ser um fator importante. 

É verdade que todos tiveram melhoras em seus índices, mas o IDH nacional 

também registrou forte evolução. Por isso, para que fique claro onde se pretende chegar, 

questiono: por que nenhum desses municípios rompeu a miséria? Por que, apesar de 

algumas gestões, tais municípios ficaram na mesma em relação a renda, longevidade e 

educação? Por que não avançaram frente aos demais municípios? 

No tópico seguinte aprofundarei a análise sobre as decisões sobre as contas 

municipais das prefeituras listadas. 
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3.3 – Análise dos pareceres 

 

Os limites impostos por uma pesquisa de TCC reduziram o escopo dessa pesquisa. 

Conforme destaquei optei por um estudo limitado as análises das contas das prefeituras 

nos últimos cinco anos. Essa opção se justifica na medida em que a manutenção do IDH 

entre os anos de 2000 e 2010 responde à questão sobre as amarras legislativas no pós-

anos 90. Assim, o dado empírico (pareceres) de 2010 até 2014 reforça o que ocorreu entre 

2000 e 2010. 

No entanto, é possível que o teor dos pareceres tenha se modificado. Isto é, pode 

ser que tenha ocorrido mais ou menos rigidez nas contas. O fato é que uma mudança 

significativa ocorreu e merece ser mencionada, que foi a ampliação do número de 

diligências internas. Esse modus operandi do TCE/RJ diminui o peso dos relatórios de 

aprovação/reprovação das contas municipais, pois procurou garantir que a prestação de 

contas ocorresse de acordo com o entendimento pré-fixado pelo Tribunal. Entretanto, a 

continuidade da pesquisa poderá dar essa resposta.  

Para esse trabalho proponho uma relação causalidade entre decisões do Tribunal 

de Contas e manutenção de índices de desenvolvimento humano baixos, com base nos 

últimos 5 anos. 

Cabe advertir que os pareceres, fonte dessa pesquisa, variavam de tamanho, 

chegando alguns ter mais de 150 páginas. O conteúdo é vasto, mas de certa forma 

padronizado. É marcado por uma linguagem técnica e com muitos dados contábeis, como 

é de se esperar. Por isso, não se pretende nesse trabalho, uma análise ampla dos pareceres 

que envolva seus conteúdos ou mesmo sua natureza jurídica. A análise que se propõe é 

exatamente sobre a parte final dos pareceres sobre as Contas Municipais. A etapa das 

conclusões, isto é, onde o Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 

define pela aprovação ou reprovação das contas. Ou quando define pela aprovação, se as 

apresenta com condicionantes ou não. Neste momento, poderão haver dois tipos de 

condicionantes: ressalvas, com a devida determinação, e as recomendações. 

Desse manancial de fontes foram destacadas as condicionantes que tratavam dos 

direitos sociais e do acesso a democracia. Ou seja, nas situações em que Tribunal de 

Contas avaliava a presença de irregularidades que implicavam no desvio, uso indevido 

ou uso parcial de recursos públicos destinados a direitos sociais, em especial: educação, 

saúde e previdência social e na falta de compromisso com a participação da população 

local nas decisões sobre investimentos, determinados pela legislação. Nesse último caso 
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se está falando da falta de audiências públicas. Também foram destacadas irregularidades 

relativas ao uso indevido dos royalties de petróleo. 

Fica de fora do escopo de análise desse trabalho os detalhes contábeis. Dessa 

forma, não houve preocupação sobre se o cruzamento de dados e a fidedignidade das 

contas ou informações correspondiam a realidade. Assumiu-se como verdadeira as 

conclusões sobre as contas municipais avaliadas 

Este texto não tem como foco o debate contábil. A discussão que se pretende 

provocar é de que forma os Conselheiros do Tribunal de Contas valorizam as informações 

prestadas pelas prefeituras, e o que motiva sua decisão de reprovar ou aprovar as contas 

com condicionantes. 

Também se abriu mão de ressalvas e determinações que incidissem sobre falhas 

no preenchimento de cadastros. Mas computou-se os erros propositais - conforme opinião 

do TCE/RJ - das rubricas. Até porque essa é uma grande fonte de desvio de orçamento 

dos direitos sociais. 

Feitas as ressalvas necessárias sobre as fontes que utilizarei para analisar as 

decisões do TCE/RJ sobre as contas municipais, o que sobra são os pareceres que pediram 

a reprovação das contas municipais e os pareceres com as condicionantes que mencionam 

os direitos sociais. Desses pareceres se procederá uma análise qualitativa, bem como uma 

análise quantitativa. 

Resta registrar que foram analisados 50 pareceres correspondentes as contas dos 

anos de 2009 até 2013, os cinco últimos disponíveis no site do TCE/RJ. Conforme já 

citado, são dos municípios pior avaliados no Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal de 2010. A opção dos 10 piores colocados se dá pela pressuposição de 

vulnerabilidade social apontada pelo péssimo IDHM. A opção por somente 10 municípios 

e não 15 ou 20 municípios está nos limites temporais da pesquisa. A opção pelos últimos 

5 anos de contas analisadas está na possibilidade de avaliar e relacionar os resultados do 

IDHM de 2010, e de alguma forma, já projetar os resultados de 2020. 

O cruzamento de dados nos permite algumas conclusões preliminares. Informam, 

por exemplo, quais foram as questões que mais deram causa a ressalvas do Tribunal, 

mesmo que o resultado final tenha sido na maioria esmagadora das vezes a aprovação das 

contas. 

Começo pelo direito social à educação. O TCE/RJ fez ressalvas sobre os seguintes 

aspectos: 
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Realização de despesas com recursos próprios, não inerentes à Educação, relacionadas 

a gastos com assistência social, porém registradas na função 12. (SUMIDOURO, 

2010) 

 

Atentar para que o valor total das despesas com Educação.  Despesas não inerentes à 

função Educação. (SUMIDOURO, 2010) 

 

Observar o correto empenho das despesas do FUNDEB, atentando, especialmente, 

para o limite de suas receitas, mantendo, assim o controle da gestão do fundo e 

preservando suas características concebidas pela Lei nº 11.494/07. (Tanguá, 2011) 

 

Ausência de informações acerca da abertura de créditos adicionais, tendo como fonte 

o superávit financeiro do FUNDEB do exercício anterior (2008), em inobservância ao 

disposto no § 2º do art. 21 da Lei nº 11.494/07. (SÃO JOSÉ DE UBÁ, 2009) 

 

 Sumidouro foi o último colocado no IDHM em 2010. Está entre os últimos desde 

1990. E, como demonstra, a ressalva e a determinação citadas, tem os recursos da 

educação desviados para assistência social. As citações das contas de Tanguá e São José 

de Ubá demonstram a má gestão do FUNDEB. Esses exemplos são comuns nas contas 

municipais de outros municípios avaliados.  

 A ressalva mais atenta contra os direitos sociais é a utilização de recursos 

“carimbados” para educação em outras secretarias.   

 As ressalvas em relação a saúde também mantêm um padrão. Reportam-se a má 

gestão ou não aplicação de recursos.  

 

Implemente maior controle na gestão dos recursos da Saúde; percentual mínimo de 

15% (quinze por cento) de aplicação em Ações e Serviços de Saúde e para a devida 

caracterização do gasto típico dessas. (SUMIDOURO, 2011) 

 

Observar para que a realização de despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 

sejam financiadas com recursos movimentados, exclusivamente, pelo Fundo 

Municipal de Saúde, em atendimento ao disposto na Lei Federal n.º 8.080/90. 

(JAPERI, 2012) 
 

Outro aspecto com referência nas ressalvas e recomendações/determinações do 

Tribunal de Contas é a questão previdenciária. O direito social a previdência interage com 

a longevidade e qualidade de vida, aspectos também considerados no IDHM. 

 

Pelas falhas nos Balanços Financeiro e Patrimonial do Instituto de Previdência dos 

Servidores de Silva Jardim, devido à ausência de registro do saldo das 

disponibilidades do exercício anterior, das receitas intra-orçamentárias e das 

transferências financeiras. (SILVA JARDIM, 2010) 

Os recursos para cobrir as despesas com inativos do Poder Legislativo pagas pelo 

Regime Próprio de Previdência Social transitaram pela Câmara Municipal, quando 

deveriam ter sido transferidos diretamente ao Instituto de Previdência, em 

descumprimento ao disposto no art. 29-A da CRFB/88 que estabelece que somente 

devam ser transferidos recursos para o Poder Legislativo para o pagamento de inativos 

constantes do orçamento da Câmara Municipal. (SILVA JARDIM, 2011) 
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Repasse parcial da contribuição patronal, conforme observado no Anexo 10 da Lei 

4.320/64 do Regime Próprio de Previdência, em desacordo com o art. 40 da 

Constituição Federal c/c o inciso II do art. 1º da Lei Federal 9.717/98. (DUAS 

BARRAS, 2012) 

 

 Um tipo de ressalva recorrente é aquela relacionada a utilização correta 

dos royalties do petróleo. Para isso, a recomendação é: “para que o município atente para 

a necessidade do uso consciente e responsável dos recursos dos royalties, priorizando a 

alocação dessas receitas na aplicação de programas e ações voltadas para o 

desenvolvimento sustentável da economia local”. Uma recomendação padronizada. 

Uma ligeira recomendação que passa ao largo da importância dos royalties como 

motor na luta contra o subdesenvolvimento humano. 

Cabe registrar as ressalvas ao descumprimento da lei no que diz respeito a falta de 

audiências públicas, conforme alertei. Em seguida o exemplo do Município de São 

Sebastião do Alto em 2011: “o Executivo Municipal não realizou audiência pública que 

deveria ter sido promovida pelo gestor do SUS nos períodos de fevereiro/2013, 

maio/2013; royalties computados como participação especial”. (São Sebastião do Alto, 

2011) 

As ressalvas relacionadas aos direitos sociais tocam no ponto central desse TCC. 

Primeiro porque deixam a nu o descaso dos governos municipais com as regras da 

constituição e da legislação infraconstitucional. Segundo porque fortalece a tese de 

leniência do TCE/RJ frente a seguidos descumprimentos na prestação de direitos sociais.  

No caso da educação, como se demonstrou, as maiores irregularidades estão na 

utilização do FUNDEB. O que se vê é um Tribunal de Contas permissivo com seguidos 

descumprimentos da legislação. Um Tribunal que faz uma opção política por 

desconsiderar tais descumprimentos como passíveis de reprovação. 

A análise quantitativa ajudará a compreender porque existe uma relação entre as 

decisões do TCE/RJ e a manutenção das populações dos municípios citados na condição 

de subdesenvolvidas. Os dados apresentam uma lógica de descumprimentos em série e 

recomendações que são seguidamente desconsideradas. 

Comecemos pela proporção de contas analisadas e o percentual de contas 

reprovadas.  

 



                                                                                                                  

49 
 

 

 

 Pelo gráfico se vê a pouca quantidade de reprovações. As características dessas 

reprovações, será alvo de uma análise a seguir. Por ora é importante ficar registrado que 

não é comum a reprovação das contas do executivo municipal. 

 Do universo de 50 contas analisadas, o gráfico a seguir, demonstra quais dessas 

não foi alvo de ressalvas relacionadas a direitos sociais. 

 

 

 

 Cruzando as informações dos dois gráficos já se pode extrair que das contas 

aprovadas, quase todas, apresentam dados de gestões que não cumpriram a legislação que 

obrigava a despesas com direitos sociais. 
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 Conforme observei, os direitos sociais não prestados corretamente pelos 

municípios, e que constam nos pareceres apresentados pelo TCE/RJ, são: saúde, educação 

e previdência social. Incorporarei o mau uso dos royalties pelo efeito que esse recurso 

tem nas contas municipais. O gráfico a seguir apresenta o percentual de citações nos 

pareceres de cada um desses elementos. 

 

  

 

 

 

 Com esses dados se procura demonstrar que os 10 piores colocados no Índice de 

Desenvolvimento Humano tiveram, de acordo com o TCE/RJ, os recursos relacionados a 

direitos sociais não aplicados ou aplicados parcialmente. O Índice de Desenvolvimento 

Humano, marcado por aferir educação, longevidade e renda, se vê seriamente prejudicado 

com tal desrespeito.  

 Vamos a análise das contas reprovadas. 

De início, ressalte-se, foram analisadas 50 prestações de contas municipais. 

Dentre estas somente em quatro oportunidades as contas foram reprovadas. São elas: São 

Francisco do Itabapoana do ano de 2009, 2010 e 2012 e São Sebastião do Alto no ano de 

2013. Observemos as irregularidades que desencadearam a reprovação nas contas. 

Em São Francisco do Itabapoana nas contas relativas ao ano de 2012 foram quatro 

as irregularidades: 
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Não cumprimento dos ditames do art. 42 da Lei Complementar Federal nº 101/00 que 

veda, nos dois últimos quadrimestres do último exercício do mandato, a assunção de 

obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, (...) a 

insuficiência de caixa, em 31.12.2012, foi de R$ 1.628.943,56; Desrespeito ao 

estabelecido nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar Federal n.º 101/00, tendo em 

vista que as Despesas com Pessoal ultrapassaram, nos três quadrimestres de 2012, o 

limite de 54% da Receita Líquida do Município; foram abertos Créditos Adicionais 

acima do limite estabelecido na Lei Orçamentária Anual; Realização de despesas sem 

o devido registro contábil, contrariando as normas gerais de Contabilidade Pública. 

(Prestação de Contas de Administração Financeira Poder Executivo do Município de 

São Francisco de Itabapoana Exercício de 2012) 

 

 A decisão do Tribunal de Contas se dá, sobretudo, pelo desrespeito à Lei de 

Responsabilidade Fiscal. O que parece óbvio, na medida em que o Tribunal de Contas 

avalia a higidez das contas municipais, em grande parte regulada pela LRF. Entretanto, é 

de se refletir para o fato de nenhuma das irregularidades mencionadas estar relacionada a 

não prestação de direitos sociais. Direitos esses definidos no texto constitucional. Pelo 

contrário, os dados apresentados demonstram que o desrespeito à lei quando se trata de 

verbas destinadas a garantir a prestação dos direitos sociais não são alvo da reprovação 

de contas. 

 As contas relativas ao exercício de 2010 do mesmo Município de São Francisco 

de Itabapoana apresentam as mesmas características. As irregularidades citadas passam 

ao largo dos direitos sociais, em resumo: 

 

Não apresentação da Lei Autorizativa n.º 312/10, prejudicando a verificação do 

atendimento ao limite estabelecido na respectiva Lei, e, por conseguinte, não 

permitindo atestar o cumprimento ao disposto no inciso V do art. 167 da Constituição 

Federal;  abertura de créditos adicionais sem a existência de superávit financeiro; 

abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação, no montante de R$ 

252.711,87, sem a respectiva fonte de recurso; não reenquadramento das despesas 

com pessoal ao limite estabelecido na alínea “b”; não observância do disposto no art. 

29-A, §2º, inciso III da Constituição Federal, uma vez que o limite de repasse do 

Executivo para o Legislativo não foi respeitado. (Prestação de Contas de 

Administração Financeira Poder Executivo do Município de São Francisco de 

Itabapoana Exercício de 2010) 

 

 Resta mencionar que as contas do executivo municipal de 2009, caminham no 

mesmo sentido. 

 Por fim, resta considerar que esta predisposição a não considerar relevante o 

descumprimento do aporte de recursos nos chamados direitos sociais indica a 

incorporação dos referenciais teóricos neoliberais. Uma pesquisa mais particularmente 

preocupada com essa reflexão poderá comprovar essa hipótese. Mas, por ora, essa parece 

ser a explicação mais provável. 
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 3.4 - O papel político do TCE pós-reforma do Estado 

 

O que se poderia esperar dos Tribunais de Contas responsáveis pela análise das 

contas municipais? 

Os dados demonstram que há uma continuidade nas ressalvas, determinações e 

recomendações feitas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro na aprovação 

das contas. Afasta-se, a princípio, a possibilidade de favorecimento de um ou outro gestor. 

O que se viu foi a implementação de uma lógica de pouco rigor com as contas municipais, 

mesmo quando estas repetidas vezes apresentavam problemas. Os casos de reprovação 

estavam atrelados ao não cumprimento estrito da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que 

é de certa forma compreensível, na medida em que a função dos Tribunais de Contas é 

fazer os municípios cumprir a lei. 

A reforma do estado foi um claro impedimento ao desenvolvimento local, pois 

limitou as possibilidades de investimento dos municípios, que se viram com muitas 

obrigações e parcos recursos. O papel exercido pelos Tribunais de Contas do é um dos 

elementos da reforma do estado, pois dá chancela técnica (aprovação das contas) que 

legitima prestação de contas impedidoras do desenvolvimento local. Mas que isso, a 

permissividade do TCE/RJ com os desvios de recursos carimbados para direitos sociais 

aprofunda esse bloqueio ao desenvolvimento humano local porque, ao permitir o 

desrespeito à essa legislação especificamente, impede que investimentos públicos sejam 

destinados para combater essa condição de subdesenvolvimento. 

 A pretensão desse tópico foi apontar o amoldamento do Tribunal de Contas do 

Rio de Janeiro a dada concepção de responsabilidade fiscal, ganhou significativo espaço 

nos anos 1990, e mostrou-se hegemônica na década seguinte. Além disso, o que se 

demonstrou foi que TCE/RJ radicalizou, não só não abriu brechas interpretativas que 

permitissem maior maleabilidade dos municípios com gastos sociais, mas indicou o que 

realmente poderia ser passível de reprovação das contas e o que não seria. Numa ponta, 

o descumprimento da LRF, noutra ponta o descumprimento os repasses sociais. O 

descumprimento da primeira reprovaria, a segunda não. 

 Por isso, se chega à conclusão de que TCE/RJ, e tudo indica, os demais 

Tribunais de Contas, fecham o ciclo político do Estado adaptado as reformas neoliberais 

dos anos 1990.  
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4 - Município e Direito ao Desenvolvimento  

 

 Pretende-se nessa etapa cruzar algumas reflexões sobre o cenário institucional 

configurado na Constituição de 1988, pós-reformas nos anos 1990, com o referencial 

doutrinário do direito ao desenvolvimento. Também se procurará concluir algumas 

questões iniciadas nos capítulos anteriores. 

 

4.1 - Repartição constitucional das obrigações relativas a direitos sociais 

 

O federalismo brasileiro criou uma fórmula de distribuição de obrigações que 

envolveu União, Estados e Municípios. As obrigações relacionadas aos direitos sociais 

são particularmente importantes para esse Trabalho de Conclusão de Curso porque 

influenciam diretamente a composição do IDHM. Índice que tomei como referência para 

aferir o desenvolvimento das regiões. 

 Em relação a saúde pública a constituição a incluiu numa ideia mais ampla que é 

a de seguridade social, composta pela saúde, previdência e assistência social. A 

operacionalização desse sistema caberia ao SUS (Sistema Único de Saúde).  

O artigo 198 da constituição instituía as diretrizes básicas do SUS: 

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada 

e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as 

seguintes diretrizes: 

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais; 

III - participação da comunidade 

Uma importante conclusão que se pode extrair do caput e incisos citados do art. 

198 é o caráter de descentralização coordenada atribuída as políticas de saúde, por meio 

do qual se regionaliza as atribuições81, mas se mantem uma coordenação da União. A 

descentralização apresenta também uma face política, na medida em que a lei dos SUS 

(lei 8.080/90) oportuniza a comunidade local as condições de influenciar nas decisões 

                                                           
81 LEBRÃO, Roberto Mercado. Federalismo e Políticas Públicas na Constituição de 1988. Dissertação de 

Mestrado. USP, 2010, p. 95.    
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sobre a saúde pública. O principal instrumento a serviço da comunidade é o Conselho de 

Saúde. 

O financiamento da prestação do serviço de saúde não ficou totalmente 

“amarrado” no texto constitucional. De certa forma, a constituição definiu que os recursos 

da saúde adviriam do Orçamento da Seguridade Social dos três entes, mas não delimitou 

pisos para gastos com a saúde, como fez com a educação.82 

Nos anos posteriores definiu-se que seria criado um Fundo Nacional de Saúde 

para receber os valores do custeio desse serviço (art. 33, §1° da lei 8.080/90). 

Ainda no início dos anos 1990 já houve a inclinação municipalista para obrigações 

relativas a seguridade social. A IX Conferência de Saúde com o sugestivo título 

“Municipalização é o caminho” deixava as claras o que se prognosticava a respeito desses 

componentes do IDHM.  

Medidas administrativas como o Decreto 1232/94, conhecido como decreto 

“Fundo a Fundo”, proporcionaram maior facilidade para repasses entre os fundos de 

saúde nacional e estadual para o municipal. Com o aumento dos recursos houve também 

o aumento do interesse dos gestores municipais em assumir responsabilidades na gestão 

da saúde local. Com isso a municipalização, ainda nos anos 1990, começou a ser um fato.   

Não resta dúvida que a gestão de maior quantidade de recursos implicava maior 

capacidade gerencial, o que acabou por não ser uma realidade na maioria dos municípios. 

Um detalhe importante é que a Lei 8.142/90 nos artigos 3° e 4° vincularam os 

gastos da saúde a “conta” do Fundo de Saúde. Observando parte das justificativas das 

ressalvas do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, se percebe que a utilização 

de outros recursos para custeamento da saúde é visto com reprovabilidade por parte do 

órgão fiscalizador. O que indica a pouca maleabilidade do TCE/RJ em relação a garantia 

da saúde pública parte dos municípios. 

Voltando a questão central que é o financiamento da prestação do serviço de 

saúde, Roberto Legrão citando José Murari Bovo apresenta três aspectos que são cruciais: 

1) “no início dos anos 1990 os governos locais responderam a 40% aos investimentos 

das administrações públicas”, enquanto que o governo federal investiu a metade; 2) “de 

1989 a 1992 as despesas dos municípios aumentaram 10%, enquanto que as despesas 

com saúde e saneamento aumentaram 16%”; 3) enquanto a União reduzia gastos, os 

municípios aumentavam os seus gastos na área social.83 

                                                           
82 Ibidem, p. 99. 
83 Ibidem, p. 102 e 103. 
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A emenda constitucional de 29/2000 definiu os patamares mínimos de 

investimento em saúde, 12% para Estados e Distrito Federal e 15% para municípios. Para 

a União não haveria aumento significativo no comprometimento orçamentário, o que já 

anunciava certo colapso no sistema de financiamento da saúde.  

Por fim, não custa relembrar, que o programa de austeridade que retirou parte 

significativa dos recursos do orçamento para a amortização dos juros da dívida pública 

conhecido como DRU, acentuou ainda mais a crise, pois diminuiu o montante de repasses 

para os fundos de saúde municipais. 

Dessa forma, ficava claro que o ente mais impactado com as obrigações dos 

serviços de saúde não teria recursos suficientes. Portanto, estava materializado o consenso 

neoliberal de descompromisso com os direitos sociais.  

 

O caso da educação não é diferente. O artigo 211 da constituição deixa clara a 

desproporção relativa as obrigações com o financiamento da educação pública: 

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em 

regime de colaboração seus sistemas de ensino. 

§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará 

as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função 

redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades 

educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e 

financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios;  

§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação 

infantil.  

 § 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino 

fundamental e médio.  

 § 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a 

universalização do ensino obrigatório.  

§ 5º A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. 

 O texto citado aqui já é resultado da mudança promovida pela emenda 

constitucional de n°14 de 1996. Mas no fundamental o que se quer registrar é que o ensino 

fundamental e a educação infantil ficaram a cargo prioritariamente dos municípios. Ou 

seja, a grande maioria das matrículas estaria sob responsabilidade orçamentaria do ente 

com menos recursos.  
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 A instituição do FUNDEF e mais tarde FUNDEB não solucionou o problema de 

escassez de recursos. Até porque, “deu-se com uma mão e retirou-se com a outra”. 

Aumentou-se o repasse via fundo, retirou-se via contingenciamento de recursos via DRU. 

Primeiramente o FUNDEF se preocupava em somente em complementar os custos com 

a educação fundamental, posteriormente o FUNDEB passou a associar os recursos ao 

número de matrículas. Os dois programas não impediram as dificuldades orçamentarias 

dos Municípios, visto que houve uma ampliação do número de matriculas, e, portanto, de 

recursos destinados a esta pasta. 

Dessa maneira, o que se verifica é que o município é o responsável por parte 

significativa das obrigações que contam para composição do IDHM. Essa constatação 

eleva a importância da avaliação da capacidade do município em melhorar o seu papel de 

agente executor de políticas públicas. Ou indica fortemente os limites para o avanço dos 

padrões de desenvolvimento humano nesse contexto de distribuição de receitas. 

 

4.2 - Aspectos do Desenvolvimento Humano  

 

 O primeiro capítulo foi dedicado ao estudo do desenvolvimento e suas interfaces. 

Apontou-se de que forma o desenvolvimento, conceito econômico, foi sendo incorporado 

ao vocabulário jurídico. Daí se chegou à conclusão que o direito ao desenvolvimento 

compreende dois aspectos, a meu ver, complementares: incorpora uma ideia com grande 

força no direito internacional de direito ao desenvolvimento, na linha dos direitos 

humanos e incorpora um debate da segunda metade do século XX relacionado ao binômio 

centro-periferia do capitalismo tendo como foco o chamado direito ao desenvolvimento, 

trazido pelas teses de Celso Furtado e a CEPAL. 

Esta pesquisa optou por centrar-se no direito ao desenvolvimento, dando ênfase 

aos direitos sociais desprestigiados no pós-Reforma do Estado. Outra opção importante 

foi tomar como referência o índice de desenvolvimento humano municipal, que é uma 

variável do IDH, para a análise do desenvolvimento de uma parcela dos municípios. 

 É importante fazer uma ressalva sobre este ponto. A opção por pensar o 

desenvolvimento tomando por base municípios com IDHM baixo não compromete esta 

pesquisa com os pressupostos filosóficos e de método que trazidos pelo IDH. Apenas se 

quis se referenciar num índice de ampla aceitação científica e balizador mundial de 

políticas públicas. 
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 Portanto, não se pode ter dúvidas que direito ao desenvolvimento é muito mais do 

que o atendimento aos critérios do IDH. 

 Nesse ínterim, cabe uma breve explicação do conceito de desenvolvimento 

humano na perspectiva de Amartya Sen, bem como as premissas pela qual o autor criador 

do IDH se baseou. 

 No livro Desenvolvimento como Liberdade Sen propõe uma forma específica de 

avaliar o desenvolvimento econômico. Um novo método pode assim concluir. O 

desenvolvimento é inserido na ideia de liberdade, passando a compor o rol de direitos 

fundamentais. Na teoria deste autor o desenvolvimento adquire sentido como capacidade, 

isto é, a liberdade de um indivíduo “de escolher o estilo de vida que mais se apresenta 

como valioso”.84 Condição de avaliar oportunidade substantivas. 

 Deslocado de uma perspectiva puramente econômica, mas próximo a uma 

condição de escolher, “o desenvolvimento econômico deve ser medido e entendido não 

apenas pela renda individual dos cidadãos de um determinado Estado, mas também pelo 

nível de vida que ele pode optar diante do seu contexto específico”.85 Em outras palavras, 

o desenvolvimento se materializa na possibilidade dos cidadãos terem acesso a um 

“sistema de capacidades”,86 que garantam ao indivíduo condições para que busque um 

fim que eleja como prioritário.  

 

A abordagem desse livro (...). É principalmente uma tentativa de ver o 

desenvolvimento como um processo de expansão das liberdades reais que as pessoas 

desfrutam. Nesta abordagem, a expansão da liberdade é considerada (1) o fim 

primordial e (2) o principal meio do desenvolvimento. Podemos chamá-los, 

respectivamente, o “papel constitutivo” e o “papel instrumental” da liberdade no 

desenvolvimento.87 

 

 No primeiro aspecto Sen está se referindo as espécies de liberdades substantivas, 

que incluem “capacidades elementares”, o que pode ser tomado como exemplo: “ter 

condições de evitar privações como fome, a subnutrição, a morbidez evitável e a morte 

prematura”. Além de outras “liberdades associadas”, como “saber ler e fazer cálculos 

aritméticos, ter participação política e liberdade de expressão”.88 

                                                           
84 DIAS, Jean Carlos. O direito ao desenvolvimento sob perspectiva do pensamento jurídico 

contemporâneo. In SILVEIRA, Vladimir Oliveira da; SANCHES, Samyra Naspolini; COUTO, Monica 

Benetti  (ORGs). Direito e Desenvolvimento no Brasil do Século XXI. Brasília: IPEA: CONPEDI, 2013, 

p. 44. 
85 Ibidem, p. 44. 
86 Ibidem, p. 45. 
87 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 55. 
88 Ibidem, p. 55. 
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 Já o papel instrumental da liberdade no desenvolvimento “concerne ao modo 

como diferentes tipos de direitos, oportunidades e intitulamentos contribuem para a 

expansão da liberdade humana em geral e, assim, para a promoção do 

desenvolvimento”.89  

 As liberdades instrumentais contribuem para a liberdade global, que é na verdade 

o complexo de liberdade disponível para as pessoas “viver como desejariam”.90 O autor 

enfatiza cinco dessas liberdades instrumentais: liberdades políticas, facilidades 

econômicas, oportunidades sociais, garantias de transparência e segurança protetora. 

 Enfim, ainda que circulatórios, os argumentos de Amartya Sen têm um núcleo 

interpretativo que é aquele que pensa “um ambiente justo” como aquele que “a 

disponibilidade igualitária de oportunidades substantivas que possam subsidiar a 

escolha de diversos planos de vida”.91 

 Dessas premissas e conclusões foi criado o Índice de Desenvolvimento Humano 

pelas Nações Unidas para medir o desenvolvimento dos países a partir de três indicadores: 

educação, longevidade e renda. O primeiro é uma combinação da média dos anos de 

estudo da população adulta com os anos de estudo esperados da população jovem, o 

segundo é medido pela expectativa de vida da população ao nascer e o terceiro é dado 

pela renda média nacional per capita medida em dólar-PPC (paridade do poder de 

compra). 

 Esse resultado foi alvo de crítica, muito baseada nas premissas de Sen. Uma 

premissa importante é a imutabilidade do mercado. Nessa premissa inicial Sen reformula 

os conceitos de igualdade e liberdade. “Igualdade é compreendida enquanto condições 

de disputa equânimes para acessar um objeto específico”. Já a liberdade se restringe “em 

disputar finalidades específicas dentro da lógica mercantil, quaisquer que sejam as 

condições econômicas dos atores sociais envolvidos e os limites que o mercado tem para 

atender”.92 Há um claro deslocamento da ideia de igualdade, antes centrada na luta contra 

a desigualdade social e econômica. 

                                                           
89 Ibidem, p. 57. 
90  Ibidem, p. 58. 
91 DIAS, Jean Carlos. O direito ao desenvolvimento sob perspectiva do pensamento jurídico 
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 Por outro lado, critica-se a “ideia de que dotar o indivíduo com capacidades 

especificas traz por si só a felicidade individual, e é esta felicidade que tem que ser 

considerada como finalidade principal da política social”. Não se considera a 

desigualdade do mercado, deixando o debate sobre a justiça somente no “momento da 

largada”. Não há nenhuma reflexão, ou pelo compromisso em apresentar soluções, para 

a “relação de desigualdade produzida pela lógica capitalista”, após a entrada no 

mercado.93 

 Essa é apenas uma fração de um viés de critica a esquerda das soluções 

apresentadas por Amartya Sen. Existem outras, que merecerão atenção, provavelmente, 

noutro trabalho. No mais, o que se quer registrar é o limite do IDH como índice que 

sintetiza o desenvolvimento humano. Mas, conforme afirmei, por ser de ampla aceitação 

institucional, foi a opção encontrada para se pensar o desenvolvimento local. 

 De fato, o que vai se consolidando como conclusão desse trabalho é que, mesmo 

numa limitada interpretação de desenvolvimento, sintetizada no IDH, a estrutura da 

repartição de obrigações dos entes federativos imposta pela constituição, mas que tomou 

forma a partir dos anos 1990, é um elemento que obstaculiza o direito ao 

desenvolvimento. Isto porque, a repartição dos recursos neutraliza a capacidade dos 

municípios de garantir melhores índices. Haja visto o quadro histórico de evolução do 

IDHM no Estado do Rio de Janeiro com pouquíssimas variações entre os municípios nas 

últimas dez posições, que demonstra a incapacidade de municípios subdesenvolvidos se 

desvencilharem dessa condição. 

 Amarya Sen tem o mérito de reforçar que o desenvolvimento é um direito humano. 

É, portanto, reivindicável. Resta, então, reafirmar os contornos do direito ao 

desenvolvimento: sua amplitude e suas conexões com o direito do desenvolvimento. 

 Primeiramente, importante dizer que o direito ao desenvolvimento tem abrigo na 

constituição de 1988. Há uma divergência sobre tipo de direito ao desenvolvimento se 

pode extrair da constituição. Por um lado, pensa-se o direito ao desenvolvimento como 

parte integrante do desenvolvimento humano. Ou mesmo como promotor da “vinculação 

com os direitos de terceira geração, possibilitando a realização conjunta dos direitos de 

solidariedade”. Por outro ganha um viés econômico-social. Ou seja, passa a envolver 

“situações como crescimento do desemprego, da pobreza, da fome, a falta de acesso a 

serviços básicos de saúde e educação”.  Nesse caso, o direito ao desenvolvimento viria 
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por exclusão, ou melhor, pela incompatibilidade dessas situações sociais com o 

desenvolvimento.94 

 O sentido positivo do direito ao desenvolvimento, mesmo sem grandes aportes 

doutrinários, caminha para a defini-lo como “sistema de direitos fundamentais 

explicitamente consagrados, cuja interdependência eleva o desenvolvimento ao mesmo 

status”.95 

 Completa o quadro do direito ao desenvolvimento na Constituição da República 

a incorporação dos tratados de direitos humanos derivados de tratados ratificados pelo 

Brasil. “A existência de normas internacionais que reconhecem expressamente o 

desenvolvimento como direito humano lhe dá um caráter jurídico evidente”.96 

 Noutro viés interpretativo se pode pensar no direito ao desenvolvimento como 

princípio. O próprio Amartya Sen dá uma importante contribuição nesse sentido. Este 

autor caminhou por ver um sentido moral para desenvolvimento. Nessa lógica, “o que 

caracteriza o desenvolvimento são a oferta igualitária dos mesmos recursos sociais e, 

simultaneamente, um processo de aquisição conjunto de novos recursos no tempo”.97 

 

Essa concepção de desenvolvimento possui uma forma institucional relacionada à 

organização das sociedades de modo a oferecer igualitariamente um leque de recursos 

essenciais, assim como contempla um outro sentido, o do pleno desenvolvimento 

humano e por isso pautado pela liberdade individual de escolha de padrões de vida.98 

 

 Portanto, são dois os principais contornos do direito ao desenvolvimento. O 

primeiro se vale de uma matriz interpretativa retirada do próprio texto constitucional. A 

segunda tem base no direito internacional. Resta então tratar das interfaces entre direito 

ao desenvolvimento e direito do desenvolvimento. 

 De fato, ambos se remetem a exclusão social, mais exatamente, ao seu 

enfrentamento. O direito do desenvolvimento centra-se “nas decisões do governo e/ou 

políticas públicas que abrangem o setor produtivo e as relações de produção”,99 
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conforme aduzimos no primeiro capítulo. Comercio nacional e internacional, trabalho, 

relações de produção, exploração de bens e serviços, investimentos, etc... são temáticas 

do direito do desenvolvimento. 

 Compreendo como correta a análise de que “a efetiva inclusão social, em todas 

as suas nuances, passa pela conjugação desses dois ramos do direito”.100 Por isso, como 

garantia de direitos se deve conjugar direito “ao desenvolvimento” e “do 

desenvolvimento”: 

Requer a instrumentalização das estruturas legais e produtivas para seu 

disciplinamento e alcance, por meio de planos e programas setoriais previstos no 

contexto normativo nacional, assim como demanda planejamento global (...) 

consubstanciando-se no direito fundamental à inclusão social, a ser juridicamente 

garantido, não como um metadireito, mas como direito constitucionalmente 

assegurado.101 

 

 O direito ao desenvolvimento é reivindicável com toda amplitude dada pela 

literatura do direito internacional e da hermenêutica constitucional. Esse amplo direito ao 

desenvolvimento, cruzada com as incapacidades dos municípios de garantir parte dos 

direitos implícitos a ideia de desenvolvimento, frente ao aumento de obrigações relatado, 

impõe a conclusão de que nesses marcos constitucionais e de legislação o direito ao 

desenvolvimento de populações que vivem em municípios pobres está cada vez mais 

longe de ser alcançada. 
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CONCLUSÃO 

 

 Este trabalho de Conclusão de Curso, dividiu-se em três capítulos, e por eles 

distribuiu três temáticas: o desenvolvimento e o direito ao desenvolvimento como debate 

jurídico; o federalismo como forma de Estado e as obrigações constitucionais para os 

entes federados; e o tribunal de Contas como um dos agentes políticos, ainda que 

retardatário, da Reforma do Estado dos anos 1990. 

Tais temáticas interligam-se ao objetivo final desse TCC, que é compreender os 

limites do desenvolvimento local no atual contexto de repartição de rendas e obrigações 

quanto a serviços públicos. Bem como a busca de elementos jurídicos que subsidiassem 

o enfrentamento a esse contexto, que compreendi, como de obliteração do direito ao 

desenvolvimento.  

O resultado desse breve estudo, e que está ao longo do texto, é que não há 

possibilidades de garantir direito ao desenvolvimento, sobretudo se considerarmos a 

amplitude desse direito, num contexto de repartição de obrigações entre os entes 

federados desproporcional. Nesse cenário, o direito ao desenvolvimento se vê 

inviabilizado pelas enormes obrigações municipais contrapostas a parcos recursos. O 

TCC concluiu que esse cenário de inviabilização dos direitos sociais, mas, sobretudo, do 

direito ao desenvolvimento foi se constituindo após as reformas constitucionais dos anos 

1990, e que tem um desenlace importante, com a promulgação/publicação da Lei de 

Responsabilidade Fiscal em 2000. 

Com base nessa Lei Complementar aumentou-se ainda mais a dificuldade para a 

garantia do direito ao desenvolvimento, pois as amarra denominada “responsabilidade”, 

implicou num importante limitador de gastos. Essa pesquisa também concluiu que o 

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro complementou o quadro de não garantia 

do direito ao desenvolvimento, pois aprovou durante dado período, as contas de 

municípios que claramente desrespeitavam a aplicação, garantida na constituição, de 

recursos voltados aos direitos sociais. 

Por fim, também se chegou à conclusão de que o direito ao desenvolvimento 

encontra abrigo na constituição, não exatamente na noção de desenvolvimento anunciada 

por Amartya Sen, mas a partir de uma concepção ampla e integradora de direitos sociais 

e econômicos. 
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Nessa conclusão cabe uma reflexão importante sobre direito humano ao 

desenvolvimento. Deve se pensar numa equação que permita que os municípios com 

baixo IDH tenham maior capacidade de investimento, permitindo maior maleabilidade 

no que diz respeito ao endividamento e gasto com pessoal, pontos cruciais da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Por outro lado, deve-se impedir por meio do instrumento da 

reprovação das contas, que prefeitos possam descumprir regras constitucionais de 

garantia dos direitos sociais. 

Outro ponto importante são outras fontes de pesquisas pensadas, mas, frente aos 

limites temporais do TCC não foram manejadas. Cito, por exemplo, os documentos 

expedidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que se propõe a orientar 

as prefeituras. São cartilhas que auxiliam as prefeituras a cumprir a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, impondo interpretações, por vezes inconstitucionais. Nessas 

cartilhas, o posicionamento do Tribunal parecerá mais claro. 

Do ponto de vista doutrinário cabe um aprofundamento sobre os conceitos de 

“eficiência” e “responsabilidade”. Ambos foram capturados por uma lógica 

ideologicamente comprometida com processos de reformas neoliberais dos anos 1990. 

Questionar o que é ser eficiente e a que custo, bem com o tipo de responsabilidade que se 

que se deseja parece ser fundamental.  Por certo, essas reflexões resvalariam numa 

concepção de Estado. Mas tais reflexões parecem pertinentes.  
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