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RESUMO 

A Contabilidade Pública como variação da Ciência Contábil, também tem o papel de fornecer 

informações relevantes para seus usuários; logo, a importância da discussão acerca das relações 

que ocorrem entre entradas e saídas, ou seja, receitas e despesas assim como sua compreensão, se 

fazem necessárias, uma vez que estes conhecimentos são essenciais para a manutenção da 

administração de uma entidade, nesse caso o ente governamental. Desse modo, a preocupação em 

analisar e descrever a composição e o comportamento de variáveis que influenciem a Educação, 

como as despesas com educação e ensino fundamental, assim como as transferências do Fundeb 

se fundamentou principalmente na Lei de Transparência e na Lei de Responsabilidade Fiscal, 

como uma forma de disponibilizar dados assim como poder interpretá-los e demonstrar os 

resultados obtidos para melhor entendimento dos leigos. A pesquisa se caracterizou como 

qualitativa e quantitativa, uma vez que as informações foram tratadas com alguns cálculos 

estatísticos e valores que foram transformadas em percentuais. Para isso, inicialmente foi feito 

um estudo bibliográfico para embasamento da fundamentação teórica. Assim, em virtude do que 

foi analisado no trabalho, percebeu-se uma deficiência na exposição de informações que são 

apenas dispostas para acesso, no entanto, não se tem aparentemente, nenhum teor explicativo, 

levando ao leitor uma falsa impressão de valores altos e relevantes. Quando analisado de forma 

percentual e atualizado monetariamente, esses valores crescem em pequenas variações, como é o 

caso da despesa com educação, não significando que em anos anteriores foi investido menos que 

no ano atual. 

 

Palavras-chave: Contabilidade pública. Gastos públicos com educação. FUNDEB. 
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1 INTRODUÇÃO 

Historicamente tem-se evidência da Contabilidade como forma de inventariar bens, ideia 

baseada em pesquisa de diversos autores e reforçada por Iudícibus, Marion e Faria (2009) que 

afirmam que o papel da Contabilidade desde seus primórdios era essencialmente avaliar a riqueza 

dos indivíduos e suas variações, seja aumento ou diminuição. 

Assim, de acordo com a análise de Schmidt e Santos (2008) pode-se perceber que a 

Contabilidade vai se tornando uma ciência mais complexa, atuando de forma bastante ampla; 

dessa forma, a Contabilidade se propõe a zelar desde sua implantação, criação, amadurecimento 

até uma possível extinção. 

Em se tratando da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, no Brasil as legislações que 

melhor a alicerçam são a Constituição Federal – CF (1988) e a Lei nº 4.320 (1964), em discorrer 

a respeito de normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e 

relatórios contábeis pertinentes. 

De acordo com Silva (2008) a Contabilidade Aplicada ao Setor Público é uma 

especialização da ciência contábil propriamente dita, que tem como objetivo fornecer 

informações pertinentes à administração sobre registro, controle e acompanhamento das 

variações ocorridas no patrimônio do Estado. 

Nesse contexto, na Contabilidade Pública, o conceito de transparência surge como forma 

de melhorar a gestão e o contato com informações anteriormente desconhecidas. Desse modo, sua 

melhor definição está contida na Lei Complementar 131 (BRASIL, 2009) que se refere à da Lei 

da Transparência e que busca regular o acesso à informação. 

Diante do explanado, Crozatti (2011) acrescenta que na área de investimento em 

educação, os resultados aparecem ao longo do tempo, sendo que as ações que nela estão 

empenhadas devem ser bastante consistentes e incisivas. 

Logo, trata-se de um processo gradual e de longo prazo, com minúcias atreladas a ele, de 

modo que é incoerente afirmar que a educação não é de qualidade quando não há investimentos 

maciços; há de se considerar fatores ambientais, biológicos, pessoais, dentre outros, para que se 

possa afirmar com melhor propriedade. 
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A proposta a seguir foi de analisar a composição percentual das despesas com educação 

nos estágios intermediários de escolas estaduais, entendidos pelas séries iniciais e finais do 

ensino fundamental, de forma conjunta com as transferências do FUNDEB num universo de nove 

estados que compõe a região Nordeste, ao longo de nove anos, compreendidos entre 2007 e 2015, 

dessa forma, buscou-se responder ao questionamento: Qual o comportamento da distribuição 

percentual da despesa com educação no Ensino Fundamental e das transferências 

específicas do FUNDEB com o IDEB dos estados do Nordeste? 

Tendo como objetivo geral analisar a composição percentual das despesas com educação 

no Ensino Fundamental e as transferências específicas do FUNDEB. Para isso, foram analisados 

diversos relatórios contábeis, mais precisamente os RREO do 6º bimestre de cada estados do 

Nordeste ao longo de nove anos, compreendendo 2007 a 2015. A ideia de se fazer uma análise 

das despesas com educação no ensino fundamental, justifica-se pela importância que a educação 

nas séries iniciais tem na formação dos indivíduos, como base do conhecimento educacional até o 

ensino superior em toda sua esfera. 

Este estudo foi embasado em uma pesquisa bibliográfica e documental, utilizando-se de 

artigos científicos recentes dos últimos anos, publicados em revistas, anais, periódicos e livros de 

Contabilidade e Estatística para uma familiarização e conhecimento dos termos estudados. Além 

disso, trata-se uma a pesquisa descritiva, esforçando-se por descrever a composição percentual de 

valores que possam influenciar as relações com as variáveis estudadas, como a despesa com 

educação e transferências. 

2 ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA 

Tem-se o negócio público como uma empresa, com um corpo jurídico, encabeçado por 

seus órgãos máximos, com gestores e colaboradores. Esse corpo possui extensões, que são as 

instituições menores que estão subordinadas aos órgãos superiores, ocupando funções auxiliares, 

mas que no geral alicerçam todo o corpo da entidade. 

Corroborando com o significado de administração que foi traçado, Kohama (2010) reforça 

a ideia de administrar, no contexto de administração pública, como sendo todo um conjunto 
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ordenado de atos que irão satisfazer a vontade do todo; o todo que pode se configurar como a 

vontade do povo, ao qual a administração pública pretende atender seus anseios. 

Dessa forma, o conceito de gerir o negócio público, colocado pelo autor (2010), é 

reforçado ainda por Bugarim (2011) acrescentando que administração pública tem por principal 

objeto o interesse público. Assim, compreende-se que a administração pública é organizada para 

atender ao coletivo e não ao particular, quando se trata de satisfazer a vontade da maioria. 

A colocação anterior é reforçada ainda em diversas outras literaturas, uma vez que, assim 

como na Contabilidade Societária, onde objeto é o patrimônio, na Contabilidade Pública, o objeto 

é o patrimônio público, e esse patrimônio é essencialmente composto pelos bens e direitos 

públicos, e que a comunidade faz parte dele, de forma direta e indireta, coadjuvando para a 

edificação do planejamento orçamentário por meio de suas contribuições tributárias. 

Assim, baseado nos dizeres de Piazza (2009) a Contabilidade Pública é a área que 

gerencia os recursos públicos, compreendida pelas três esferas governamentais, que são a União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios. Estando regulamentada pela Lei 4.320 de 1964 (BRASIL, 

1964) estatui normas para elaboração e controle dos orçamentos e balanços, sejam estes da 

União, Estados, Municípios ou do Distrito Federal. 

Aliado a esse pensamento, nota-se que Contabilidade Pública na concepção de Kohama 

(2010, p. 25) é um dos ramos da ciência contábil que se apresenta de forma mais complexa, “tem 

por objetivo captar, registrar e interpretar os fenômenos que afetam as situações orçamentárias, 

financeiras e patrimoniais” da entidade pública.  

Acrescenta-se ao demonstrado anteriormente pelo autor (KOHAMA, 2010), que a 

Contabilidade Pública busca registrar acontecimentos e por meio de seus relatórios demostrar o 

que foi realizado financeiramente pela administração, de forma retrospectiva. 

Como se pode notar, o conceito da administração pública está voltado para atender a 

necessidade do todo, fornecendo serviços de saúde, educação, saneamento básico, previdência 

social, além de outros, representando dessa forma o alicerce das finanças do governo; sobretudo é 

composto pela gestão de tudo que envolve a administração e suas atividades, receitas de 
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arrecadação e despesas com manutenção e empréstimos, por exemplo, estando aparada pela 

legislação constitucional e própria. 

2.1 Despesa pública 

A despesa pública tem o intuito de dispender recursos para aplicar em projetos que 

buscam a atender o coletivo; tem também algumas feições próprias, como por exemplo, um 

limite de crédito orçamentário, e caso necessário, há de se fazer uma suplementação, que se 

constitui em crédito adicional. 

As despesas públicas segundo a definição de Silva (2008) se constituem como todo 

desembolso que o Estado efetua em benefício dos interesses da comunidade, por meio de 

instrumentos nos termos da lei, como contratos. 

De forma complementar Kohama (2014), afirma que o orçamento se configura como uma 

técnica de administrar os gastos públicos, de maneira que sejam aplicados da melhor forma. O 

autor (2014, p. 98) ainda enfatiza a importância do orçamento como instrumento da 

administração para “equacionar o futuro em termos realísticos”. 

Dessa forma a despesa pode ser entendida como um componente do orçamento, em que 

este seja formado por receitas e despesas, de forma similar a um planejamento, nesse caso, se 

referindo ao orçamento público, para assim, poder estimar gastos a serem realizados. 

Ainda complementando o conceito de despesa, no pensamento de Slomski (2013) a 

despesa pública trata-se de todo o consumo de bens e direitos que esteja relacionado à satisfação 

das necessidades públicas. 

Diferentes autores caracterizam as despesas de acordo com algum critério ou definição, 

nessa linha, Slomski (2013, p. 34) distingue a despesa pública em conceitos como: “despesa 

efetiva e não efetiva, vinculada e ordinária, extraorçamentária, intraorçamentária e em despesa 

orçamentária”. Já Silva (2008) classifica a despesa pública em quatro aspectos: quanto à natureza, 

à competência político institucional, à afetação patrimonial e quanto à regularidade. 

Não obstante o pensamento do autor (SILVA, 2008) em relação à classificação da 

despesa, este ainda a divide em outros dois grupos: orçamentária e extraorçamentária. 
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Embasada na Portaria Interministerial 163/2001, a despesa orçamentária para Kohama 

(2010) é toda aquela que necessariamente irá depender de autorização legislativa, em 

contrapartida, despesa extraorçamentária será aquela que está desobrigada de autorização 

legislativa. Além disso, Kohama (2010) classifica a despesa orçamentária como: categoria 

econômica; grupo de natureza da despesa e elemento de despesa. 

No orçamento público a despesa tem diversas classificações; uma delas é a estrutura 

funcional-programática que de acordo com Slomski (2013) que embasa o orçamento público por 

meio da Portaria 42, de 14 de abril de 1999. 

Assim, no Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), tem-se o 

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção. São vinte e oito funções, que 

são classificadas como de primeiro nível, seguidas das subfunções, que ainda se subdividem em 

projetos e atividades e operações especiais. Cada função e subfunção tem sua codificação, a 

função Educação é caracterizada pelo código 12, e o Ensino fundamental se desdobra com o 

código 361. 

A despesa pública compreende alguns estágios para sua realização, segundo Silva (2008) 

a despesa percorre os seguintes estágios: fixação, empenho, liquidação e pagamento. 

O primeiro estágio se dá com um limite de valor a ser desembolsado, não devendo 

exceder esse limite, a não ser que haja algum crédito adicional.  O segundo estágio da despesa 

que é o empenho,  onde os valores vão ter sua destinação, e como foi mencionado, não deverá 

ultrapassar os limites fixados. A liquidação se configura como um direito que o credor tem, por 

meio de documentos comprobatórios, de liquidar aquela obrigação. E por fim, o quarto estágio é 

o pagamento da despesa, onde cessa a obrigação do credor com a administração. 

A compreensão da despesa caracterizada por definições diversas apresentadas pelos 

autores, dividida por funções e subfunções e percorrendo estágios é necessária tendo em vista que 

todos esses dados serão evidenciados posteriormente em demonstrações, dessa forma, se 

configura necessário todo esse aparato classificatório para melhor compreensão e correta 

distinção. 
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2.2 Demonstrações contábeis na Administração Pública 

As demonstrações ou relatórios contábeis buscam evidenciar informações pertinentes para 

seus interessados, usuários internos e externos. De acordo com o Manual de Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público (MCASP) em sua quinta parte (BRASÍLIA, 2012) diz que as 

demonstrações contábeis passam a ter um papel fundamental, por representarem importantes 

saídas de informações geradas pela Contabilidade Pública, proporcionando nível de transparência 

dos resultados orçamentário, financeiro, econômico e patrimonial da gestão pública. 

Assim disposto, pela Lei nº 4.320/1964, em seu artigo 101 evidencia claramente que “os 

resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço 

Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de 

outros quadros demonstrativos.”. 

A Contabilidade Aplicada ao Setor Público além dos demonstrativos contábeis citados, de 

acordo com a Lei nº 4.320 também divulga o balanço patrimonial, orçamentário, financeiro e as 

demonstrações de variações patrimoniais. 

As demonstrações citadas no MCASP (BRASIL, 2012) assim como o exigido pela LRF 

(BRASIL, 2000), são o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) e Relatório Resumido Execução 

Orçamentária (RREO). 

O RREO com seus anexos (BRASIL, 2014) se compõe do Balanço Orçamentário, do 

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção (que foi explicado 

anteriormente e que este estudo buscou se ater mais) e o Demonstrativo da Receita Corrente 

Líquida. Já o RGF está estruturado com demonstrativos voltados para despesa de pessoal, 

garantias, operações de crédito, restos a pagar, dentre outros, consoante Brasil (2014). 

Nota-se que os demonstrativos são suportes para a Contabilidade Pública expondo o que 

está proposto no orçamento anual, uma vez que é por meio deles que a administração pública 

dialoga com os interessados. 

http://www.fazenda.mg.gov.br/governo/contadoria_geral/lei_responsabilidade_fiscal/rreo/
http://www.fazenda.mg.gov.br/governo/contadoria_geral/lei_responsabilidade_fiscal/rreo/
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2.3 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação  

O Ministério de Educação (MEC) relata em sua página eletrônica que o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (FUNDEB) teve sua criação por meio da Emenda Constitucional nº 53/2006, sendo 

regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e também pelo Decreto nº 6.253/2007; sua criação deu-se 

para substituir o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério (FUNDEF), que vigorou de 1998 a 2006. Passou a vigorar no início 

de 2007 e tem vigência até 2020. 

2.4 Transferências do FUNDEB 

De acordo com o exposto pelo MEC, as transferências relacionadas ao FUNDEB 

caracterizam-se como um fundo especial, de natureza contábil e de âmbito estadual, basicamente 

por recursos provenientes dos impostos e transferências dos estados e municípios. 

Complementado também por parcela de recursos federais, caso o valor por aluno não atinja o 

mínimo definido. “Independentemente da origem, todo o recurso gerado é redistribuído para 

aplicação exclusiva na educação básica.” (BRASIL, 2015). 

Uma melhor conceituação é encontrada no MCASP parte III (BRASIL, 2010), que define o que é 

o FUNDEB, desde sua implantação, forma de funcionamento dos repasses, o percentual de 

destinação dos recursos, assim como da participação das esferas do governo, estadual e 

municipal. 

“O Fundeb é um fundo de natureza contábil, instituído pela Emenda Constitucional n.º 

53, de 19 de dezembro de 2006 e regulamentado pela Medida Provisória 339, de 28 de 

dezembro do mesmo ano, convertida na Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, sendo 
iniciada a sua implantação em 1º de janeiro de 2007.” (BRASIL, 2010) 
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Na sexta e mais atual versão do MCASP (BRASIL, 2014) trouxe uma explanação mais 

abrangente acerca do FUNDEB e sua composição. Na figura 1 pode-se ver mais detalhadamente, 

qual a porcentagem que compõe a transferência do FUNDEB e de onde provêm esses valores. 

Figura 1 - Composição do FUNDEB 

Composição do Fundeb (2010-2020) 

Estados e DF 
20% da arrecadação dos seguintes impostos e 

transferências recebidas: 

ITCD 

IPVA 

ICMS 

Desoneração das Exportações 

FPE 

Cota-parte do IPI Exportação 

Municípios 20% das seguintes transferências recebidas: 

Desoneração das Exportações 

FPM 

Cota-parte do IPI Exportação 

Cota-parte do ICMS 

Cota-parte do IPVA 

Cota-parte do ITR 

União 10%, no mínimo, do total dos recursos de impostos e transferências destinados ao fundo 

Fonte: MCASP, 2014. 

Compreende-se dessa forma que as transferências do FUNDEB trata-se de suporte 

financeiro dado pelo governo estatual (20%) e municipal (20%), assim como um complemento 

do federal (10%), totalizando 50% de recursos transferidos como auxílio nas receitas dos estados 

para que seja investido na educação, mais especificamente, com o ensino fundamental e médio. 

2.5 Caracterização do Ensino Fundamental na região Nordeste 

A região do Nordeste compreende nove estados, que são: Alagoas, Bahia, Ceará, 

Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Segundo o Anuário 

Estatístico do Brasil (RIO DE JANEIRO, 2014) o Nordeste é a terceira maior região do Brasil em 

extensão territorial, sendo que a primeira é a região Norte com aproximadamente 45% da área 

total, seguido pelo Centro Oeste com pouco mais de 19%. 

Da mesma forma, o autor Rocha (2011) expõe que o Nordeste compreende uma extensão 

de 1.554.257,004 km² dos 8.514.876,599 km² do território brasileiro, compreendendo assim, em 

torno de 18,25% de área do país. 
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De acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

em 2010, a população do nordeste era de aproximadamente 53.081.950 habitantes. Segundo 

estimativas do órgão, a tendência é crescer muito mais, e os valores apresentados nas projeções 

para os próximos anos, aponta um crescimento exponencial de aproximadamente 71,26%. 

Um quadro atual que se buscou ater é o da educação. Índices de evasão escolar, 

reprovação, além de um que tem sido empregado esforços para diminuir a situação ao longo dos 

anos é a taxa de analfabetismo. 

Gráfico 1 - Comparativo pessoas alfabetizadas x não alfabetizadas da região Nordeste 

 

 Fonte: Autoria própria (2016). 

Na região nordeste como se pode ver no gráfico 2, elaborado a partir de dados obtidos 

pelo Censo do ano de 2010 a página do IBGE, verifica-se na linha verde, que existe uma taxa de 

população não alfabetizada relativamente baixa, em comparação a linha tracejada que caracteriza 

as pessoas alfabetizadas; os maiores picos dos elementos não-alfabetizados estão situados entre 

os 5 aos 9 anos e entre 30 e 49 anos, enquanto os picos da população alfabetizada se concentra 

principalmente entre 10 a 14 e 30 a 39 anos. 

Em 1996 foi aprovada a Lei nº 9.394 (BRASIL, 1996), denominada Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), que instituiu como dever do Estado a educação pública, com 

acesso para todos, tendo garantia de ingresso ao ensino fundamental, sendo obrigatório e 

totalmente gratuito, até mesmo aqueles que não tiveram acesso anteriormente. 

CASTRO (1999) contextualiza que as regiões Norte e Nordeste, por volta da segunda 

metade da década de 90 passaram a adotar uma nova agenda de políticas educacionais, 
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priorizando principalmente a universalização do atendimento e a promoção da melhoria da 

qualidade.  

Como Castro (1999) observa em sua pesquisa que nas regiões Norte e Nordeste, a 

quantidade de matrículas encontra-se concentrada principalmente nas quatro séries iniciais do 

fundamental, ao passo que decresce quando se trata das séries finais.  

3 ANÁLISE E RESULTADO DA PESQUISA 

A princípio os dados foram tratados com a utilização da média aritmética, que será 

utilizada para encontrar a média de cada estado durante os anos estudados. Ela é obtida pela 

divisão do somatório dos dados pela quantidade de anos. Como o Nordeste compreende nove 

estados, cada um deles poderá ser entendido como uma variável (Alagoas, Bahia, Ceará, 

Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe). 

Para Silva (2012) a média aritmética situa-se entre duas extremidades, não sendo maior 

nem menor que os valores analisados em uma série. Dessa forma, ele (2012) também apresenta 

que os valores das médias estudadas são compreendidos como ponto de equilíbrio. No presente 

estudo, são as medidas centrais dos anos estudados em cada estado apresentado. 

As maiores médias encontradas para despesas com Educação nos nove anos que 

abrangem este trabalho, três das maiores foram nos estados da Bahia, seguida pelo Ceará e 

Pernambuco, com valores de 8.953.811.330,77, 7.743.229.839,65 e 6.280.623.437,38, 

respectivamente. 

Como se pode verificar na tabela 1, organizada em ordem decrescente; os três estados 

com menores médias foram: Sergipe, Alagoas e Piauí, o que significa que dos valores totais 

anuais, a média das despesas com Educação foram as que estão abaixo representadas. 

Tabela 1 - Média das Despesas com Educação (em milhares) 

BA CE PE MA PB RN PI AL SE 

8.953,81 7.743,23 6.280,62 4.433,66 3.504,50 3.180,83 2.454,56 2.256,14 2.064,33 

Fonte: Autoria própria (2016). 
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Os estados com maiores médias com gastos com ensino fundamental, de acordo com a 

tabela 2, também organizada em ordem decrescente, foram Pernambuco com 1.600.782.866,75, 

Paraíba com 862.646.714,01 e Ceará com 735.883.142,25. E os que apresentaram menores 

médias foram os estados do Maranhão, Alagoas e Piauí. 

Tabela 2 - Médias das Despesas com Ensino Fundamental (em milhares) 

PE PB CE BA SE AL RN PI MA 

1.600,78 862,65 735,88 657,41 469,91 356,70 436,79 397,97 71,22 

Fonte: Autoria própria (2016). 

Já com relação às transferências do FUNDEB, a Bahia novamente apresentou uma média 

mais acentuada em relação aos outros estados, com valores em torno de 3.153.492.177,79, 

seguida por Pernambuco com 2.319.841.683,75 e Ceará com 1.467.553.637,86. E os estados que 

tiveram médias menores, foram novamente, Sergipe, Alagoas e Piauí. 

Tabela 3 - Médias das transferências do FUNDEB (em milhares) 

BA PE CE MA PB RN  PI AL SE 

3.153,49 2.319,84 1.467,55 1.383,58 1.029,75 894,73  782,40 698,63 660,55 
Fonte: Autoria própria (2016). 

A seguir, na tabela 6 encontram-se valores referentes à composição da despesa com 

Educação em relação às despesas do orçamento (exceto as despesas intra-orçamentárias), 

atualizados monetariamente para melhor comparabilidade. O intuito é alcançar os objetivos 

pretendidos no início da pesquisa, no que se refere a verificar as distribuições percentuais 

encontradas com a despesa com educação juntamente com as transferências do FUNDEB em 

relação ao IDEB. 

A compreensão dos dados é que a porcentagem encontrada significa quanto da despesa 

em educação faz parte do montante da despesa orçamentária (exceto intraorçamentária), ou seja, 

o restante se destina a todas as outras funções vinte e sete funções programáticas. 
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Analisando a tabela, percebe-se uma constância nas porcentagens ao longo dos anos, com 

crescimento proporcional. Os estados onde a despesa com educação se apresenta maior que 20% 

é o Ceará que, no entanto vai decaindo até chegar próximo de 12,5%. 

Tabela 4 - Despesas com Educação em relação às Despesas Orçamentárias 

Ano AL BA CE MA PB PE PI RN SE 

2007 13,68% 12,09% 22,12% 16,48% 15,84% 11,55% 14,72% 15,87% 15,70% 

2008 13,48% 12,37% 23,13% 15,65% 14,41% 12,04% 15,07% 14,96% 14,25% 

2009 11,81% 12,38% 22,77% 16,09% 18,54% 11,64% 14,42% 14,24% 14,19% 

2010 12,77% 12,63% 22,80% 16,16% 19,66% 13,21% 15,65% 15,66% 14,00% 

2011 14,03% 12,49% 24,15% 17,16% 20,86% 13,14% 16,31% 15,98% 13,63% 

2012 15,72% 12,28% 14,79% 16,14% 20,54% 12,39% 15,25% 17,25% 12,89% 

2013 14,47% 12,69% 14,04% 15,04% 19,40% 11,26% 17,16% 16,71% 12,48% 

2014 14,03% 12,66% 12,75% 16,08% 20,79% 11,75% 15,54% 16,09% 12,25% 

2015 13,33% 12,77% 12,58% 16,53% 19,66% 11,53% 16,15% 11,91% 12,48% 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 No mesmo entendimento da despesa com função em educação, a despesa com subfunção 

em ensino fundamental, a assimilação desses novos dados é que a porcentagem encontrada 

significa quanto da despesa com ensino fundamental faz parte do montante da despesa com 

educação, apreendendo que a diferença percentual se refere a todas as outras subfunções 

referentes à função educação. 

 Analisando os dados, percebe-se uma constância no estado de Alagoas que, no entanto, os 

valores percentuais decaem a partir do ano de 2013. A Bahia apresenta variações bruscas, onde 

de 41,30% despenca em 2012 para 0,42%; esse fato se refere ao valor baixo que foi empenhado 

até o sexto bimestre do ano, as causas não se foi possível constatar, uma vez não ser essa a 

intenção do estudo. 

 De forma similar à anterior, o Ceará, Maranhão e Piauí também apresentaram baixos 

percentuais, significando baixo empenho em relação à despesa com função em educação. 

Pernambuco e Sergipe apresentaram índices decrescentes. 

Tabela 5 - Despesas com Ensino fundamental em relação às despesas com Educação 
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Ano AL BA CE MA PB PE PI RN SE 

2007 31,46% 41,30% 54,22% 8,38% 41,49% 73,63% 65,34% 35,51% 54,43% 

2008 32,43% 39,82% 40,64% 0,62% 54,93% 57,87% 6,48% 28,09% 40,77% 

2009 32,45% 28,74% 35,15% 0,72% 49,91% 57,00% 61,32% 28,23% 35,64% 

2010 32,85% 22,05% 11,10% 0,92% 49,54% 63,47% 51,09% 25,74% 43,30% 

2011 32,08% 24,23% 8,82% 0,98% 53,42% 61,45% 41,51% 25,51% 41,72% 

2012 33,25% 0,42% 2,65% 0,00% 39,22% 44,67% 32,57% 22,41% 44,93% 

2013 22,88% 0,30% 2,42% 6,91% 38,78% 29,99% 17,49% 18,24% 39,20% 

2014 23,89% 0,23% 5,78% 4,25% 40,95% 28,94% 8,16% 22,46% 37,07% 

2015 22,63% 0,06% 5,80% 2,86% 40,95% 28,96% 7,60% 25,44% 36,06% 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 Em relação às transferências do FUNDEB, a compreensão de que os valores são 

compostos de 20% de recursos dos Estados, 20% de recursos dos Municípios assim como 10% de 

complementação por parte da União, sendo que dentre esses percentuais, tem o Fundo de 

Participação dos Estados (FPE), Fundo de Participação dos Municípios (FPM), impostos como 

ICMS, IPVA, IPI, dentre outros valores. 

Deve-se atentar para o fato de que cada estado tem uma população variada, o que vai 

colaborar para que os valores das transferências sejam maiores, como é o caso do estado da 

Bahia, com uma extensão territorial de 564.733,08 km², sendo considerado o maior estado do 

Nordeste, fora projeções do IBGE de que a população em 2015 de em torno de 15,2 milhões de 

habitantes; logo, as transferências destinadas a este estado vão ser maiores que Sergipe, que é 

considerado o menor estado do nordeste, com 21.918,49 km². 

Os recursos do FUNDEB se destinam basicamente a cobrir o pagamento dos profissionais 

do magistério, tanto do ensino fundamental quanto do médio, de acordo com o anexo X da 6ª 

edição do MCASP (BRASIL, 2014) no campo FUNDEB, consistindo como investimento em 

ensino de qualidade para as séries iniciais e intermediárias. 

Tabela 6 - Transferências do FUNDEB (em milhares) 

Anos AL BA CE MA PB PE PI RN SE 

2007 322,88 1254,64 525,95 561,23 329,72 982,15 333,19 477,02 334,46 

2008 439,77 1993,98 896,14 866,43 710,51 1506,21 489,57 664,43 478,99 

2009 547,82 2545,08 1178,82 1149,78 868,20 1968,01 681,35 748,34 548,77 
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2010 613,87 2826,31 1279,08 1160,44 925,95 2140,60 725,21 813,70 611,99 

2011 771,27 3383,72 1667,22 1703,44 1174,08 2681,37 911,24 970,73 702,67 

2012 845,00 3916,81 1712,93 1770,77 1204,27 2737,32 945,82 1048,04 757,82 

2013 850,00 3970,60 1818,40 1617,60 1278,43 2798,02 980,51 1008,03 801,78 

2014 912,18 4150,53 2014,09 1698,98 1354,67 3046,43 981,74 1008,00 844,19 

2015 984,91 4339,76 2115,35 1923,54 1421,88 3018,48 992,93 1314,32 864,28 

Fonte: Autoria própria (2016). 

4 CONCLUSÃO 

A Contabilidade Aplicada ao Setor Público é um instrumento de informação importante, 

não especificamente voltado apenas para usuários internos, mas para os usuários externos 

também, a população, como um todo, que é sua maior beneficiária e a qual o serviço público se 

destina. 

Favorecida pela tecnologia e facilidades que se encontra para buscar informação, a 

Contabilidade Pública respaldada pela Lei de Transparência, divulga seus relatórios contábeis nos 

portais de transparência, onde o cidadão pode acessar e ter conhecimento das informações. 

Assim, foram identificados os relatórios resumidos de despesa orçamentária onde constam 

receitas e despesas por bimestre dos anos de 2007 a 2015, compreendendo os Estados da região 

Nordeste; assim como outras classificações orçamentárias, como as transferências do FUNDEB 

(utilizadas no estudo), onde estes têm papel fundamental na compilação de dados para a 

administração pública.  

No entanto, essas informações apresentadas, são de algum modo indiferente para o 

cidadão comum, uma vez que estão todas sobrepostas e os relatórios de anos anteriores 

precisariam ser corrigidos para valor presente para que se possa tirar conclusões mais acertadas, 

assim, essas informações não são tão facilmente compreendidas por um leigo, a menos que haja 

alguma noção anterior. 

Logo, as despesas discriminadas por dotação, empenho ou liquidação são informações 

que precisariam ser simplificadas para melhor entendimento e para isso, foi feito um comparativo 

ao longo de anos (2007-2015), como foi o caso do estudo, que buscou analisar a composição das 
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despesas com educação, para depois comparar com as despesas orçamentárias e das 

transferências específicas do FUNDEB. 

Primeiramente foram apresentadas as médias por estado, demonstrando qual os estados 

em ordem decrescente que apresentavam um maior valor em relação à extremos durante os anos 

estudados. Verificou-se que as médias variavam em valores maiores, principalmente em estados 

com maior extensão territorial e também os mais populosos. 

Os percentuais encontrados na composição das despesas com educação em relação à 

despesa orçamentária total foram basicamente em torno de 15%, sendo um percentual esperado, 

porque na composição das despesas orçamentárias, também entram as outras vinte e sete funções, 

onde cada uma se compõe de seu percentual. 

O FUNDEB por sua vez, no papel de fundo de auxílio e investimento na qualidade do 

ensino das séries fundamental e médio, buscando ser ferramenta de melhoramento do 

desempenho dos alunos das séries fundamentais. 

Entendeu-se que existem fatores que possam interferir no empenho das despesas, como 

ocorreram alguns casos com percentuais baixos, onde a despesa com subfunção no ensino 

fundamental de um estado foi menor que nos anos anteriores em relação à despesa com função 

em educação, enquanto outro estado não houve nenhuma anormalidade aparente, sendo que no 

entanto, não foi intenção se se aprofundar nesses casos, tampouco de esgotar o conteúdo, mas 

participar uma contribuição acerca deste, uma vez que existem diversos caminhos que possam ser 

seguidos, outras posições e delineamentos de estudos a partir da ideia inicial deste, além disso, 

devido à limitações de prazos, não foi possível adentrar mais a fundo em outros questionamentos 

que poderiam ter ser feitos. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000. In: 

Casa Civil. Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão 

fiscal e dá outras providências. Brasília-DF, 2000. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp101.htm>. Acesso em: 15 Dez. 2015. 

 



 

 

II Seminário de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade Federal da Paraíba  

Centro de Ciências Sociais Aplicadas - Departamento de Finanças e Contabilidade 

João Pessoa - PB, 02 e 03 de Setembro de 2016 

P
ág

in
a 

1
8
 

____________.Lei da Transparência, Lei Complementar Nº 131, de 27 de Maio de 2009. In: 

Casa Civil. Acrescenta dispositivos à Lei Complementar  no 101, de 4 de maio de 2000, que 

estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá 

outras providências, a fim de determinar a disponibilização, em tempo real, de informações 

pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. Brasília-DF, 2009. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp131.htm>.Acesso em: 15 Dez. 2015. 

 

____________.Lei de Finanças Públicas. Lei Nº 4.320, de 17 de Março de 1964. In: Casa Civil. 

Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e contrôle dos orçamentos e 

balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Brasília-DF, 1964. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4320.htm>. Acesso em: 15 Dez. 

2015. 

 

____________. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. LEI Nº 9.394, DE 20 DE 

DEZEMBRO DE 1996. In: Casa Civil. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

Brasília-DF, 1996. <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/L9394.htm>. Acesso em: 25 

Fev. 2016. 

 

____________.STN. Manual de contabilidade aplicada ao setor público - MCASP, 6. ed. 

Brasília: 2014. Disponível em: 

<http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/456785/CPU_MCASP+6%C2%AA%20e

di%C3%A7%C3%A3o_Republ2/fa1ee713-2fd3-4f51-8182-a542ce123773>. Acesso em: 30 Abr. 

2016. 

 

____________.STN. Manual de contabilidade aplicada ao setor público - MCASP, 5. ed. 

Brasília: 2012. Disponível em: 

<http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/137713/Parte_V_-_DCASP.pdf>. Acesso 

em: 25 Fev. 2016. 

 

____________.STN. Manual de contabilidade aplicada ao setor público - MCASP, 3. ed. 

Brasília: 2010. Disponível em: 

<http://www3.tesouro.gov.br/legislacao/download/contabilidade/ParteIII_PCE.pdf>. Acesso em: 

25 Mar. 2016. 

 

____________.STN. Manual de demonstrativos fiscais: aplicado à União e aos estados, Distrito 

Federal e municípios. 6 ed. Brasília: 2014. Disponível em: 

<https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/471139/CPU_MDF_6_edicao_versao_24

_04_2015.pdf/d066d42d-14c0-454b-9ab8-6386c9f7b0f8>. Acesso em: 25 Fev. 2016. 

 

____________.Ministério da Educação. Fundeb. Brasília, 2015. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/fundeb-sp-1090794249>. Acesso em: 25 Fev. 2016. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument


 

 

II Seminário de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade Federal da Paraíba  

Centro de Ciências Sociais Aplicadas - Departamento de Finanças e Contabilidade 

João Pessoa - PB, 02 e 03 de Setembro de 2016 

P
ág

in
a 

1
9
 

 

____________.Ministério da Educação. Fundef. Brasília, 2015. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/prof.pdf>. Acesso em:25 Fev. 2016. 

 

____________.Ministério da Educação. Ideb – Apresentação. Brasília, 2015. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/ideb-sp-1976574996>. Acesso em: 29 Fev. 2016. 

 

CASTRO, Maria Helena Guimarães de. As desigualdades regionais no sistema educacional 

brasileiro. Brasília: INEP, 1999. Disponível em: 

<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me001900.pdf>. Acesso em: 29 Fev. 2016. 

 

CROZATTI, Jaime. Ensino Fundamental no Brasil: a Média do Gasto Por Aluno, o IDEB e 

Sua Correlação nos Municípios Brasileiros. 2011. Enanpad. Rio de janeiro. Disponível em: 

<http://www.anpad.org.br/admin/pdf/APB2306.pdf >. Acesso em: 29 Fev. 2016. 

 

IBGE. Projeção da População. 2014. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/projecao_da_populacao/2013/default_tab.sh

tm>. Acesso em: 03 Fev. 2016. 

 

IUDÍCIBUS, Sergio de; MARION, José Carlos; FARIA, Ana Cristina de. Introdução à Teoria 

da Contabilidade. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

KOHAMA, Heilio. Contabilidade Pública: teoria e prática, 14. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

PIAZZA, Brenda Morelli. Expressividade, composição e evolução das despesas 

orçamentárias do Brasil com a função Defesa Nacional entre os anos de 2001 e 

2008. 171 f. Monografia (Curso de Ciências Contábeis) – Universidade Federal de Santa 

Catarina, Florianópolis, 2009. Disponível em: 

<https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/126983>. Acesso em: 03 Fev. 2016. 

 

RIO DE JANEIRO (Estado). Anuário estatístico do Brasil. Rio de janeiro: IBGE, 2014.  v. 74. 

Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/20/aeb_2014.pdf>. Acesso 

em: 25 Fev. 2015. 

 

ROCHA, Aristotelina Pereira Barretoetal. Geografia do Nordeste. 2. ed. Natal: EDUFRN, 2010. 

Disponível em: 

<http://sedis.ufrn.br/bibliotecadigital/site/pdf/geografia/Geo_Nord_LIVRO_WEB.pdf>. Acesso 

em: 25 Fev. 2015. 

 

SCHMIDT, Paulo; SANTOS, José Luiz dos. História da Contabilidade: foco na evolução das 

escolas do pensamento contábil. São Paulo: Atlas, 2008. 

 



 

 

II Seminário de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade Federal da Paraíba  

Centro de Ciências Sociais Aplicadas - Departamento de Finanças e Contabilidade 

João Pessoa - PB, 02 e 03 de Setembro de 2016 

P
ág

in
a 

2
0
 

SILVA, Lino Martins da. Contabilidade governamental: um enfoque administrativo. 7. ed. São 

Paulo: Atlas, 2008. 

 

____________. Maurício Corrêa da. Demonstrações contábeis públicas: indicadores de 

desempenho e análise. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

SLOMSKI, Valmor. Manual de contabilidade pública: de acordo com as normas internacionais 

de contabilidade aplicadas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2013. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. Acesso em: 10 Abr. 2016. 

 

 

  



 

 

II Seminário de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade Federal da Paraíba  

Centro de Ciências Sociais Aplicadas - Departamento de Finanças e Contabilidade 

João Pessoa - PB, 02 e 03 de Setembro de 2016 

P
ág

in
a 

2
1
 

COD 35. TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E CONTROLE 

SOCIAL: UM ESTUDO JUNTO AOS CONSELHOS GESTORES MUNICIPAIS DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS DO LITORAL NORTE DA PARAÍBA 

 

Daniel Jerônimo do Nascimento 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB/CCAE) 

daniel.d.jn@hotmail.com 

 

Natiele Maria da Silva 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB/CCAE) 

natielesilvaufpb@hotmail.com 

 

Daniela Cintia de Carvalho Leite de Menezes 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB/CCAE) 

danielaccleite@bol.com.br 

 

João Marcelo Alves Macedo 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB/CCAE) 

jmmarcelopb@gmail.com 
 

Resumo 

 

A promulgação da Constituição Federal de 1988 promoveu a institucionalização dos Conselhos 

Municipais Gestores de Políticas Públicas como instâncias de Controle Social. Nesse contexto, a 

Contabilidade Pública tem o compromisso social de fornecer informações úteis aos cidadãos para 

a atividade de controle. Assim, este artigo se propõe a analisar a atuação dos Conselhos 

Municipais Gestores de Políticas Públicas da Saúde presentes na Microrregião do Litoral Norte 

da Paraíba quanto à sua atuação na fiscalização do uso dos recursos e patrimônio público a partir 

da divulgação de informações e atendimento das deliberações por parte dos gestores públicos. 

Metodologicamente, esta pesquisa possui abordagem quantitativa, sendo descritiva e de 

levantamento. Para a coleta dos dados foram distribuídos questionários semiestruturados juntos 

aos conselheiros titulares presentes nas reuniões dos Conselhos Municipais de Saúde em nove 

municípios. Conclui-se que as dificuldades vivenciadas por estes órgãos acabam por tornar a sua 

atuação pouco eficiente, quando se leva em consideração a expressiva insatisfação dos 

conselheiros quanto à divulgação de informações contábeis e atendimento das deliberações por 

parte dos gestores públicos municipais. As dificuldades enfrentadas pelos colegiados estudados 

parecem não se configurar como exceções à realidade atual em que se encontram estas 

instituições no Brasil, que ora foram criadas com um grande potencial, mas que, levando-se em 

consideração a análise feita, ainda não estão cumprindo efetivamente com o seu papel. 

 

Palavras-chave: Conselhos Municipais de Saúde. Controle Social. Contabilidade Pública. 
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1. Introdução 

A gestão pública brasileira vem passando, nas últimas décadas, por um processo que visa 

promover o aperfeiçoamento da forma como os gestores públicos gerem os recursos no intuito de 

atender às necessidades da sociedade e promover o bem-estar social. Nesse contexto, foram 

implantadas, através de legislações, várias ferramentas de controle e de auxílio à gestão, como os 

Conselhos Gestores de Políticas Públicas. 

Os Conselhos Gestores de Políticas Públicas são órgãos deliberativos, de gestão e de 

controle social criados a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 que ampliou e 

reconheceu os direitos sociais em decorrência da reivindicação de diversos movimentos sociais 

que surgiram na década de 1980 no Brasil quando da redemocratização do país (BULLA; LEAL, 

2006). 

A criação dos conselhos se deu através do estabelecimento e consolidação da 

descentralização político-administrativa que “garante à sociedade o direito de formular e 

controlar políticas, provocando assim um redirecionamento nas tradicionais relações entre Estado 

e sociedade, conferindo às associações comunitárias o papel público” (HOLANDA; VIEIRA, 

2009, p. 261). Para definir a participação da sociedade na gestão pública usa-se, geralmente, a 

terminologia Controle Social. 

 No entanto, a efetividade de tais conselhos tem sido contestada por vários estudos, como 

o desenvolvido por Teixeira (2000a) que levanta dúvidas quanto à eficácia dos conselhos, 

principalmente no que se refere à paridade de acesso às informações, à capacitação técnico-

política e representatividade dos conselheiros. Avritzer (2007) assevera que ainda existem 

dúvidas quanto à verdadeira pressão que os conselhos exercem sobre a Administração Pública no 

Brasil e Gomes (2003, p. 43) afirma que a “literatura sugere que tais instrumentos possuem mais 

potencial do que eficácia, nas atuais condições”. 

Desse modo, tendo em vista a conjuntura introduzida pelos conceitos da gestão pública 

participativa e o papel dos conselhos municipais no contexto do Controle Social, este estudo se 

propõe a analisar a atuação dos Conselhos Municipais Gestores de Políticas Públicas da Saúde 
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(CMS) quanto à sua atuação na gestão participativa e fiscalização do uso dos recursos e 

patrimônio público, bem como verificar se a Contabilidade Pública está sendo útil aos membros 

dos conselhos pesquisados nesse processo de avaliação. 

Em termos práticos, esta pesquisa poderá ser utilizada pelos conselhos existentes nos 

municípios na autoavaliação de suas ações e pelos demais órgãos de controle – como o Tribunal 

de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB) – na avaliação da eficácia do controle exercido pelos 

CMS.  Este estudo também lança luz sobre o papel social da Contabilidade Pública em promover 

a instrumentalização do Controle Social, bem como servirá para alimentar a opinião pública 

acerca da atuação dos gestores no que se refere à transparência das informações contábeis e 

comprometimento com os CMS.  

O cenário da coleta dos dados desta pesquisa foram as reuniões dos CMS de nove, dos 

onze municípios, que formam a Microrregião do Litoral Norte da Paraíba, a saber: Baía da 

Traição, Cuité de Mamanguape, Curral de Cima, Itapororoca, Jacaraú, Mamanguape, Mataraca, 

Pedro Régis e Rio Tinto.  Ressalta-se que não foi possível a realização da pesquisa nos CMS dos 

municípios de Capim e Marcação devido à indisponibilidade dos conselheiros em participarem da 

pesquisa. 

 

2. Fundamentação Teórica 

2.1 Administração Pública: transparência e controle 

A Administração Pública pode ser definida como o conjunto de instrumentos formado por 

órgãos públicos, entidades administrativas e agentes públicos responsáveis por operacionalizar as 

decisões do Governo com o objetivo de atender as necessidades da sociedade e promover o bem-

estar social. Nesse contexto, a Carta Magna de 1988 exerce um papel fundamental, uma vez que 

introduziu os conceitos de descentralização político-administrativa, participação da sociedade e a 

exigência de controles internos nos órgãos de todos os entes nas três esferas de poder (Executivo, 

Legislativo e Judiciário). 

Constata-se que houve um aumento significativo na exigência dos agentes públicos em 

promoverem a transparência de seus atos perante a sociedade, bem como a necessidade da 
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implantação de ações governamentais mais eficientes, pautadas nos princípios da administração 

pública e demais normas, incentivando, assim, a utilização de práticas de accountability por parte 

da administração pública e a participação cidadã através do controle social. 

De acordo com Tavares (2011, p. 4) o “Estado tem o dever de promover o acesso à 

informação como condição necessária ao conhecimento, à participação e ao controle da 

Administração”. Destarte, é dever de a gestão pública divulgar seus atos acerca da destinação dos 

recursos públicos aos cidadãos de modo a diminuir a assimetria informacional e aumentar o 

controle destes sobre aqueles. No entanto, divulgar informações não significa, necessariamente, 

torná-las transparentes. Dentro dessa linha, Platt Neto et al. (2007) afirmam que a transparência 

deriva do princípio constitucional da publicidade em que se pressupõe a existência de 

compreensibilidade das informações divulgadas.  

No que tange ao controle, Guerra (2007, p. 90) afirma que o controle na Administração 

Pública “é a possibilidade de verificação, inspeção, exame, pela própria Administração, por 

outros Poderes ou por qualquer cidadão, da efetiva correção na conduta gerencial de um Poder, 

órgão ou autoridade”. Nesse âmbito, percebe-se que o conjunto de órgãos de controles 

governamentais no Brasil contempla um número considerável de instituições que possuem 

atribuições diferentes, mas que se completam no exercício do controle. São órgãos que se 

responsabilizam em fiscalizar, monitorar e propor medidas que visam aperfeiçoar a gestão 

pública.  

As formas de controle tradicionalmente utilizadas são: controle externo – é o controle 

exercido por um poder ou órgão sobre o outro, como, por exemplo, o controle que os conselhos 

devem exercer sobre a administração pública; controle interno – é o poder exercido internamente 

pela própria administração do órgão ou pelo próprio poder sobre seus atos e seus agentes 

(Assembleia Legislativa de Minas Gerais, 2014). 

Nesse contexto, a existência de controles, internos e externos, contribui com a avaliação 

de desempenho das instituições públicas no que tange não só à quantidade, mas também com 

relação à qualidade do gasto público. De acordo com informações contidas na Cartilha de 

Orientações sobre Controle do Tribunal de Contas do Estado Paraíba (2009), um sistema de 
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controle na administração pública tem por objetivos a avaliação da gestão pública e o 

acompanhamento dos programas e políticas públicas.  

Além do controle formal exercido pelos órgãos reguladores e de fiscalização, há também 

aquele exercido pelo cidadão através da utilização de ferramentas como os Portais de 

Transparência, de forma ativa ou passiva, ou de forma institucionalizada através dos conselhos 

gestores de políticas públicas, por exemplo. De acordo com a Cartilha do Controle Social (CGU, 

2012, p.16), o controle social pode ser entendido como “a participação do cidadão na gestão 

pública, na fiscalização, no monitoramento e no controle das ações da Administração Pública”. 

Nesse âmbito, a sociedade dispõe dos conselhos gestores de políticas públicas que se configuram 

como espaços institucionalizados de monitoramento e propositura de reivindicações das 

demandas sociais. 

 

2.2 Contabilidade Pública e a instrumentalização do Controle Social  

A Contabilidade é a ciência que visa salvaguardar o patrimônio das entidades de modo a 

identificar a ocorrência de variações e evidenciá-las, servindo de suporte ao processo de tomada 

de decisão pelos diversos usuários das informações contábeis. Quando aplicada ao setor público a 

mesma passa a ser chamada de Contabilidade Pública e tem por objeto o patrimônio público. 

Segundo consta na Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.128, de 21 de 

novembro de 2008, a Contabilidade Pública tem por objetivo:  

“Fornecer aos usuários informações sobre os resultados alcançados e os aspectos de 

natureza orçamentária, econômica, financeira e física do patrimônio da entidade do setor 

público e suas mutações, em apoio ao processo de tomada de decisão; a adequada 

prestação de contas; e o necessário suporte para a instrumentalização do controle social”. 

 

Atualmente, fala-se em uma nova Contabilidade Aplicada ao Setor ao Público, em que o 

foco principal deixou de ser somente o orçamento. O controle patrimonial vem ganhando lugar de 

destaque e medidas como a implantação de controles internos e metodologias de apuração custos, 

começam a ser adaptadas para o cenário do setor público. Essa mudança de visão se deve ao fato 

de que é no patrimônio em que se encontra toda a potencialidade da entidade e onde se pode 
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verificar os resultados mais fidedignos da realidade na qual está inserida o ente federativo 

(ROCHA, 2012).  

Assim compreende-se que a Contabilidade Pública deve zelar pelo patrimônio público e 

atentar-se para as variações ocorridas nos diversos aspectos envolvidos na sua aplicação, dando 

suporte à tomada de decisões, à prestação de contas e ao Controle Social, bem como 

disponibilizando informações úteis aos órgãos de controle interno e externos, para que estes 

façam cumprir as leis e a fiscalização dos orçamentos e, por conseguinte disponibilizar dados a 

população (ANDRADE, 2007). 

 

2.3 Conselhos Gestores de políticas públicas: conceitos e processo de formação 

A promulgação da Constituição de 1988 – conhecida como Constituição Cidadã – 

institucionalizou o acesso do cidadão aos atos da Administração Pública e estabeleceu o direito 

de avaliar a eficácia das ações governamentais. Gomes (2003, p.39) define: 

Os conselhos constituem-se normalmente em órgãos públicos de composição paritária 

entre a sociedade e o governo, criados por lei, regidos por regulamento aprovado por seu 

plenário, tendo caráter obrigatório uma vez que os repasses de recursos ficam 

condicionados à sua existência, e que assumem atribuições consultivas, deliberativas 

e/ou de controle. 

 

Desse modo, entende-se que os conselhos de políticas públicas são instituições relevantes, 

tanto do ponto de vista da promoção do controle social quanto do fortalecimento da democracia. 

De acordo Teixeira (2000a, p.102), tais órgãos são formados com diferentes fins, a saber: gerir 

programas governamentais, como os de merenda escolar; gerir as políticas definidas por leis 

federais, como saúde e educação; ou para se envolver com temas relacionados com o 

comportamento humano, como os de direitos humanos. 

Em cada conselho, questões como tempo de mandato, composição, atribuições, 

organização e gestão, são definidas conforme a lei que os instituiu ou através de seu regimento 

interno e são constituídos por representantes de diversos segmentos sociais e o cidadão, enquanto 

membro integrante do conselho, “tem como responsabilidade, opinar e reivindicar, sobre 

questões trazidas dos setores que representa, além de retornar com informações, sobre debates e 

decisões tomadas nos Conselhos” (FREITAS; ANDRADE, 2013, s/p). 
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No ponto de vista de Teixeira (2000b, p. 93) a eficácia dos conselhos de políticas públicas 

está condicionada aos três fatores listados a seguir: 

Quadro 1 – Fatores condicionantes à eficácia dos Conselhos Municipais de Políticas Públicas 

Fatores Arcabouço prático 

Paridade 

1) A paridade não deve ser apenas numérica ou legal, é preciso haver igualdade de acesso 

às informações por todos os integrantes do conselho. 2) Todos os conselheiros devem 

possuir capacitação técnico-científica para bem desempenhar suas funções. 3) Os membros 

do conselho devem possuir disponibilidade de tempo, recursos físicos, humanos e 

tecnológicos. 

Representatividade 

1) As decisões tomadas pelos representantes da sociedade civil devem ser democráticas e a 

legitimidade desses membros, apesar de não serem eleitos através de sufrágio universal, 

deve ser respeitada, visto que representam diversos segmentos da sociedade. 2) Do lado do 

governo, espera-se que sejam designados representantes legítimos que possuam autoridade 

para decidir. 

Efetividade 

Os conselhos devem buscar a efetividade de suas ações e deliberações através do apoio da 

sociedade civil e, para isso, é recomendado promover a divulgação de suas ações 

evidenciando o papel dos conselhos em servir de ambiente de interlocução entre o governo 

e a sociedade civil. 

Fonte: Adaptado de Teixeira (2000b, p. 93). 

 

2.3.2 O Conselho Gestor Municipal e alguns aspectos normativos 

Os conselhos de políticas públicas estão presentes nos três níveis governamentais. Com a 

descentralização e a transferência de responsabilidades aos municípios, os cidadãos passaram a se 

encontrar mais próximos de seus governantes locais, tendo à sua disposição órgãos como os 

conselhos para fiscalizar as ações do gestor público. Este fato aumentou a responsabilidade dos 

gestores em prestar contas dos seus atos, principalmente no que tange a administração do erário 

público. 

Na visão de Diegues (2013, p.3) “a descentralização se assenta na ideia da existência de 

um centro - um governo central que transfere responsabilidades e atribuições seja para os 

governos subnacionais, ou para entidades governamentais semi-independentes, ou até mesmo 

para sociedade”. Nesse contexto, de acordo com a Cartilha do Controle Social (CGU, 2009, p. 8), 
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“os conselhos municipais foram criados para ajudar a prefeitura na tarefa de utilizar bem o 

dinheiro público” já que ocorreu a diminuição da distância entre os responsáveis pela formulação 

e os beneficiários das políticas sociais.  

A Resolução nº 453, de 10 de maio de 2012, do Conselho Nacional de Saúde (CNS), 

apresenta as diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos 

Conselhos de Saúde. Segundo a referida resolução, a composição dos CMS deve ser 

percentualmente distribuída da seguinte forma: 50% de entidades e movimentos representativos 

de usuários; 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde; e 25% de 

representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos. 

Com relação à frequência das reuniões, a resolução afirma que devem ocorrer no mínimo, a cada 

mês, e terá como base o seu Regimento Interno. Para o CNS, as determinações dos conselhos 

devem ser obrigatoriamente homologadas pelo chefe do poder constituído em cada esfera de 

governo, em um prazo de 30 dias, dando-se lhes publicidade oficial.  

O CNS ao falar das atribuições dos conselhos, através da Resolução de nº 453, afirma que 

tais órgãos devem: avaliar e deliberar sobre contratos, consórcios e convênios; acompanhar e 

controlar a atuação do setor privado credenciado mediante contrato ou convênio na área de saúde; 

propor critérios para programação e execução financeira e orçamentária dos Fundos de Saúde e 

acompanhar a movimentação e destino dos recursos; fiscalizar e controlar gastos e deliberar sobre 

critérios de movimentação de recursos da Saúde; analisar, discutir e aprovar o relatório de gestão, 

com a prestação de contas e informações financeiras, repassadas em tempo hábil aos conselheiros 

e garantia do devido assessoramento, dentre outros. 

 

3. Procedimentos Metodológicos  

Esta pesquisa possui abordagem quantitativa, visto que na análise dos dados obtidos 

utilizou-se de métodos estatísticos na elaboração de tabelas, através da ferramenta Microsoft 

Office Excel 2010®. Quanto aos objetivos, esta pesquisa é do tipo descritiva e de levantamento. A 

ferramenta utilizada para a obtenção dos dados foi a entrevista semiestruturada com perguntas 
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abertas e fechadas. Algumas questões foram elaboradas a partir da Resolução nº 453/2012 do 

CNS. 

Inicialmente, foi realizado um pré-teste dos questionários com o objetivo de adequá-los às 

necessidades desta pesquisa. Para a coleta dos dados, os autores distribuíram questionários juntos 

aos conselheiros titulares presentes nas reuniões dos Conselhos Municipais de Saúde em nove 

municípios da Microrregião do Litoral Norte da Paraíba. Dos 73 conselheiros titulares existentes 

nesses municípios, obteve-se a reposta de 57, no período de janeiro a maio de 2015. Os 

questionários aplicados continham 25 perguntas, sendo que destas, 22 eram fechadas e 3 abertas. 

Cada conselheiro respondeu a um questionário de pesquisa de forma anônima. A análise do 

material coletado foi organizado através de relatório de pesquisa.  

Na análise dos dados foram utilizadas as seguintes siglas para representar os municípios 

pesquisados: 

Quadro 2 – Municípios e siglas 

MUNICÍPIOS PESQUISADOS E SIGLA INDICATIVA 

Cuité de Mamanguape - CTM Mataraca - MAT Pedro Régis - PRG 

Curral de Cima - CDC Jacaraú - JAC Rio Tinto - RTT 

Itapororoca - ITA Mamanguape - MME Baía da Traição - BTR 

Fonte: elaboração própria, 2015 

 

4. Análise e Discussão dos Dados 

4.1 Características dos conselheiros  

A maioria dos conselheiros (30%) está na faixa etária entre 31 - 40 anos. O número de 

jovens entre 18 - 30 anos e pessoas acima de 61 anos são minoria, representando 14 % e 12% do 

total, respectivamente. Cabe ressaltar que não existe por parte da regulamentação dos conselhos 

exigências com relação a paridades e percentuais participativos por faixa etária. No entanto, a 

idade dos indivíduos que compõem os conselhos poderia ser fator de identificação das 

necessidades distintas de suas respectivas faixas etárias, mas que atualmente não estão sendo 

evidenciadas já que a representatividade por idade está entre indivíduos em plena idade adulta. 
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Para verificar a representatividade de cada grupo nas reuniões pesquisadas em cada 

município, apresenta-se então a participação por categoria, conforme Quadro 3. 

Quadro 3 - Classificação dos conselheiros por município 

 

Fonte: elaboração própria, 2015 

A análise quanto à representatividade dos membros, demonstrou que a categoria formada 

por representantes de entidades e movimentos representativos de usuários era maioria nas 

reuniões pesquisadas, ultrapassando os 50% na maioria dos municípios. Por outro lado, a 

participação representativa dos governos municipais foi a menor, verificando-se que nos 

municípios de CDC, ITA e BTR não se encontrava nenhum membro representando a categoria.  

Apesar da normatização não obrigar que essa formação deva ser respeitada também 

durante as reuniões, verifica-se que a inexistência da participação dos representantes dos 

governos municipais pode impactar negativamente a efetividade das reuniões, visto que a 

comunicação e o fluxo de informações entre o conselho e o governo podem estar sendo 

incipientes. A ausência das demais categorias também pode ocasionar em problemas relativos à 

representatividade.  

 

4.2 Processo de formação de conselheiros 

Foi perguntado aos conselheiros se aquela era a sua primeira experiência como membro 

ou não. Evidenciou-se que 56% não haviam participado anteriormente de nenhum tipo conselho. 

Esse fato representa um equilíbrio entre inovação e experiência, indicando que há renovação nos 
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colegiados. No que tange ao nível de escolaridade, verificou-se que 73% dos entrevistados 

possuem formação a partir do ensino médio completo, sendo que destes, 43% possui ensino 

superior. 

Quanto à capacitação oferecida aos conselheiros, procurou-se realizar um paralelo entre o 

que lhes foi oferecido antes e durante o exercício de sua função. De acordo com o Quadro 4, 

verificou-se que apenas 16% dos integrantes receberam algum tipo de capacitação ou treinamento 

antes de assumir o cargo de conselheiro. Posteriormente, os entrevistados foram indagados se já 

exercendo sua função no conselho foi lhes oferecido algum tipo de treinamento, a reposta 

mostrou que apenas 25% receberam.  

Quadro 4 - Capacitação oferecida aos conselheiros 

 

 Fonte: elaboração própria, 2015 

Constata-se, portanto, que é falha a capacitação técnica de tais conselheiros, o que pode 

prejudicar a atuação dos mesmos no desempenho de suas funções. Para bem desempenhar as suas 

atribuições, o conselheiro necessita de uma série de conhecimentos específicos e atualização 

frequente sobre leis e processos administrativos.  

Quanto ao conhecimento sobre o conteúdo da lei que instituiu o conselho em cada 

município, verifica-se que 32% dos entrevistados disseram não terem lido. A justificativa dada 

pelos próprios conselheiros foi a falta de interesse e/ou a falta de tempo.  

Questionados sobre o grau de conhecimento sobre os assuntos abordados nas reuniões, 

65% classificou como bom, 32% como razoável e 3% como pouco. A maior parte dos 

entrevistados apresenta-se satisfeito quanto aos conhecimentos dos temas abordados nas reuniões, 

contribuindo para que ocorram debates concisos e dinâmicos de opiniões. No entanto, um 

percentual representativo de 32% mostra-se, em partes, carente de conhecimentos sobre as 
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temáticas discutidas, o que pode ser explicado pela falta de informações específicas informadas 

em questões anteriores, caracterizada pela falta de tempo e interesse pessoal, bem como pela falta 

de capacitação técnica. 

 

4. 3 Atuação dos conselhos 

Procurou-se analisar de que forma se dá a atuação dos conselhos pesquisados no que se 

refere à atuação e a efetividade das deliberações, levando-se em consideração a frequência das 

reuniões, participação em licitações, autonomia e acesso às informações contábeis. Com relação à 

frequência das reuniões realizadas nos conselhos, foi demonstrado que 68% do colegiado afirmou 

que as reuniões ocorrem 1 vez por mês, 11% afirmou não existir data definida, 10% indicaram 

que ocorrem duas vezes ao mês. O CNS, por meio da Resolução nº 453, afirma que tais reuniões 

devem ocorrer, no mínimo, a cada mês, e terá como base o seu Regimento Interno. 

Perguntou-se se o conselho atua diretamente no processo de licitação de medicamentos e 

equipamentos de saúde. Verificou-se que, de modo geral, 63% dos conselheiros afirmaram que o 

CMS não se envolve diretamente com licitações. No entanto, percebeu-se que essa questão 

apresenta disparidades entre os diversos conselhos pesquisados como nos municípios de ITA e 

BTR em que 100% afirmaram não participar do processo de licitação, enquanto no município de 

PRG 100% dos entrevistados afirmaram participar, conforme Quadro 5. 

Quadro 5 - Atuação direta no processo de licitação de medicamentos e equipamentos de saúde 

 

 Fonte: elaboração própria, 2015 

Assim, evidencia-se o fato de que, de modo geral, a maioria dos conselhos pesquisados 

não está cumprindo com a recomendação do CNS que diz ser dever do CMS acompanhar e 

controlar a atuação do setor privado e fiscalizar e controlar os gastos públicos.  
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Analisou-se de que forma se dá atuação dos conselhos na avaliação de contas dos 

municípios e verificou-se que, de modo geral, 67% dos entrevistados disseram que o conselho 

tem autonomia para atuar na avaliação de contas do município, o restante dos entrevistados disse 

que isso ocorre às vezes (12%), raramente (7%) ou nunca (14%). Tendo em vista que os 

conselhos gestores de políticas públicas possuem atribuições para exercer o controle social, haja 

vista que são órgãos deliberativos e de controle, o percentual de 67% é considerado insatisfatório. 

Nesse contexto, destacaram-se, por um ângulo os municípios de ITA e MAT em que 

100% dos entrevistados afirmaram que os conselhos sempre tem autonomia para esse fim. No 

entanto, por outro lado, no munícipio de BRT 100% afirmaram que isso nunca ocorre, conforme 

Quadro 6. Assim, em alguns conselhos a função de avaliar os gastos do município não está sendo 

efetiva e as determinações do CNS não estão sendo respeitadas. 

Quadro 6 - Atuação autônoma na avaliação de contas do município 

 

 Fonte: elaboração própria, 2015 

Conforme Quadro 7, analisando-se a disponibilização de informações contábeis aos 

conselhos pela gestão de cada município, constatou-se que existem certas deficiências na 

transparência de informações. Para 40% dos entrevistados, o conselho não tem acesso às 

informações contábeis da administração pública municipal, evidenciando que, de modo geral, o 

controle e a fiscalização das contas públicas podem não estar sendo efetivamente realizadas pelos 

CMS pesquisados.  

Ao se realizar uma análise por municípios, conforme Quadro 7, destacaram-se por um 

lado os municípios de MAT e PRG em que 100% dos respondentes afirmaram ter acesso às 

informações contábeis da administração pública municipal, enquanto que 100% dos respondentes 
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de BTR disseram não ter acesso a tais informações. Dessa maneira, verifica-se que o controle 

exercido por parte dos conselhos pesquisados sobre as contas públicas é relativamente falho.  

Quadro 7 - Acesso às informações contábeis do município 

 

  Fonte: elaboração própria, 2015 

Procurou-se investigar se os conselheiros levam às reuniões as reivindicações da base que 

representam e se, de fato, cumprem a função de representar os anseios e demandas da população 

nas reuniões e debates. Constatou-se, que cerca de 68% dos entrevistados afirmaram que sempre 

levam ao conselho as reivindicações de suas respectivas bases, o restante, ou seja, 32%, afirmou 

que nunca, raramente ou apenas às vezes usam as reuniões para esse fim. Assim, verifica-se que 

parte dos conselheiros não está servindo de elo entre a comunidade e o conselho municipal de 

saúde. Nesse contexto, os municípios de MAT e RTT se destacaram, visto que 100% dos 

entrevistados afirmaram que sempre levam às reuniões do conselho as reivindicações da 

população, por outro lado, 67% dos conselheiros do município de CDC só o fazem às vezes, 

conforme Quadro 8. 

Quadro 8 - Leva ao conselho as reivindicações da base que representa 

 

  Fonte: elaboração própria, 2015 
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Verificou-se também que 86% dos entrevistados dizem repassar às suas categorias de 

base às pautas debatidas nos conselhos. No entanto, 14% afirmou não fazer isso, indo, portanto, 

de encontro com a premissa de que o conselho deve promover um feedback  entre a população e 

ações realizadas pelo colegiado. Essa questão, somada a outros fatores como baixa 

representatividade, falta de capacitação técnica e de atenção na divulgação de informações pela 

gestão municipal, pode prejudicar a atuação desses órgãos. 

Perguntou-se qual o grau de contribuição dos conselhos na gestão das políticas públicas 

de saúde nos seus respectivos municípios. Observou-se que 47% classificaram como bom, 42% 

classificaram como razoável e o restante (11%) como pouco ou nenhum. Esse dado nos revela 

que mais da metade dos conselheiros, de modo geral, não considera que o grau de contribuição 

dos conselhos na gestão das políticas públicas de saúde municipais é bom. Nesta reposta os 

entrevistados levaram em consideração um série de fatores, tais como: autonomia, infraestrutura 

técnica e capacitação, atenção por parte dos governos municipais e participação popular. Dessa 

maneira, nota-se que muito ainda necessita ser feito também no que se refere à infraestrutura e 

autonomia. 

Observando-se o Quadro 9, nota-se que no município de CDC nenhum dos conselheiros 

presentes classificaram como bom o grau de contribuição dos conselhos na gestão das políticas 

públicas, ao passo de que no município de ITA esse índice chegou a 83%, a maior porcentagem. 

Quadro 9- Grau de contribuição dos conselhos na gestão das políticas públicas 

 

Fonte: elaboração própria, 2015 
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Quanto ao percentual de frequência com que o governo municipal atende as deliberações 

dos conselhos, conforme Quadro 10, verificou-se que 51% do colegiado afirmaram que o 

Executivo municipal sempre cumpre as deliberações do conselho, outros 35% respondeu que “às 

vezes” e o restante (14%) afirmou que raramente ou nunca isso acontece. Com esses dados, 

percebe-se que existe, por parte dos governos municipais, resistência em atender as demandas 

deliberadas pelos conselhos. Tal problema deve-se, em grande parte, à baixa representatividade 

dos conselheiros representantes dos governos nas reuniões, pouca autoridade que o gestor 

municipal atribui aos seus representantes no conselho e baixo nível de reconhecimento do 

Executivo municipal no que se refere aos conselhos como órgãos legítimos de controle social. 

Para o CNS, em sua Resolução nº 453, as determinações dos conselhos devem ser 

obrigatoriamente homologadas pelo chefe do poder constituído em cada esfera de governo, em 

um prazo de 30 dias, dando-se lhes publicidade oficial. Através do  Quadro 10, constata-se que 

em conselhos de vários municípios a situação evidenciada é contrária ao que determina o CNS, 

como no município de BRT e demais que se destacam negativamente pela pouca ou nenhuma 

frequência de atendimento dos governos municipais às deliberações dos conselhos. 

Quadro 10 - Frequência com que o governo municipal atende as deliberações do conselho 

 

Fonte: elaboração própria, 2015 

Em pergunta aberta, quando indagados sobre o papel do conselheiro na gestão das 

políticas públicas foram obtidas as respostas que constam no Quadro 11. As respostas foram 

enquadradas em categorias estabelecidas pelos autores e agrupadas conforme o tipo de resposta. 
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Quadro 11 – Papel do conselheiro na gestão das políticas públicas 

 

  Fonte: elaboração própria, 2015                                   

Constatou-se que a resposta citada com maior frequência foi a que afirmou que o papel do 

conselheiro é fiscalizar e contribuir na execução das atividades (61%), ou seja, o ato de participar 

da gestão pública municipal. Posteriormente, indagou-se aos entrevistados sobre o que eles 

entendem por controle social. Nota-se que 63% responderam e 37% não souberam, demonstrando 

desconhecimento sobre o tema. 

Na próxima análise, investigou-se junto aos conselheiros quais são os maiores problemas 

enfrentados pelos conselhos. As respostas obtidas encontraram-se no quadro a seguir: 

Quadro 12 – Maior problema enfrentado pelos conselhos 

Respostas % 

Dificuldade do conselheiro em entender suas funções e a falta de interesse 22 

Falta de sala própria e/ou sede fixa 22 

Falta de autonomia e decisões que não são atendidas pela prefeitura 19 

Falta de participação da sociedade 13 

Falta de uma secretaria executiva 9 

Falta de capacitação 9 

Perseguição política 6 

TOTAL 100 

Fonte: elaboração própria, 2015 



 

 

II Seminário de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade Federal da Paraíba  

Centro de Ciências Sociais Aplicadas - Departamento de Finanças e Contabilidade 

João Pessoa - PB, 02 e 03 de Setembro de 2016 

P
ág

in
a 

3
8
 

Observa-se que são vários os problemas enfrentados por estes conselhos, como já havia 

sido constatado em questões anteriores. Para 22% dos conselheiros o maior problema enfrentado 

é a dificuldade do conselheiro em entender suas funções e a falta de interesse (22%), ausência de 

sala própria e/ou sede fixa (22%) e a falta de autonomia e decisões que não são atendidas (19%). 

Assim, é visível que os maiores problemas estão relacionados a questões que envolvem 

capacitação técnica, infraestrutura e autonomia para deliberar. 

 

5. Considerações Finais  

A atuação dos órgãos de controle da Administração Pública deve ser avaliada 

frequentemente pela sociedade a fim de se verificar se o que está preconizado nas normas e 

regulamentos sendo realmente praticado no sentido de promover o bem-estar social, bem como é 

pertinente verificar se o dever social e ético da Contabilidade Pública em servir aos cidadãos 

nesse processo de avalição está sendo cumprido.  

Constatou-se que as dificuldades enfrentadas pelos conselhos iniciam-se com a incipiente 

capacitação oferecida aos conselheiros. Percebeu-se que os conselhos não são reconhecidos pela 

população como órgãos de controle social e que em muitos municípios a gestão municipal não 

oferece a estrutura necessária para a realização das reuniões e das fiscalizações. Verificou-se que 

o controle exercido pela maioria dos conselhos sobre os gastos públicos é incipiente, visto que a 

divulgação de informações contábeis aos conselheiros não é realizada adequadamente e com 

pouca frequência, contribuindo para que grande parte dos conselhos não consiga influenciar 

efetivamente a gestão das políticas públicas municipais. 

Conclui-se que as dificuldades vivenciadas por estes órgãos acabam por tornar a sua 

atuação pouco eficiente, quando se leva em consideração a expressiva insatisfação dos 

conselheiros quanto à divulgação de informações contábeis e atendimento das deliberações por 

parte dos gestores públicos municipais. As dificuldades enfrentadas pelos colegiados estudados 

parecem não se configurar como exceções à realidade atual em que se encontram estas intuições 

no Brasil, que ora foram criadas com um grande potencial, mas que, levando-se em consideração 

a análise feita, ainda não estão cumprindo efetivamente com o seu papel. 
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Algumas limitações aplicam-se a este estudo, uma vez que ao responder o questionário, o 

respondente pode ter se sentido intimidado ou tenha se inclinado a supervalorizar a atuação da 

gestão municipal por uma alguma questão político-partidária. No entanto, nota-se que os achados 

deste estudo estão de acordo com os resultados alcançados por outros autores, validando-os. 

Como sugestão para futuras pesquisas, recomenda-se investigar se é possível estabelecer uma 

correlação entre a efetividade dos CMS e a qualidade da aplicação dos recursos públicos, bem 

como as consequências dessas questões no bem-estar social e nos cofres públicos.  
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Resumo 

 

A Constituição Federal de 1988 promoveu a abertura do Estado brasileiro e garantiu além da 

participação da sociedade no processo de tomada de decisões da Administração Pública, a 

fiscalização e no controle social dos gastos públicos por parte da sociedade. Reconheceu, dentre 

outros direitos, que o acesso à informação pública é um direito fundamental do cidadão, do 

princípio da publicidade. Diante do intenso debate na sociedade civil brasileira sobre o excesso 

de gastos públicos da Copa do Mundo de 2014, o presente estudo investigou, por meio do método 

indutivo e pesquisa de natureza exploratória, a divulgação do montante dos recursos públicos 

inicialmente orçados e os efetivamente gastos pelo Poder Executivo na construção e reforma das 

arenas nas doze cidades que sediaram os jogos deste evento. Para isso foi realizada pesquisa 

exploratória no sentido de coletar dados secundários, identificados e agrupados diretamente do 

Portal da Transparência Copa 2014. Dentre os principais resultados, observa-se uma variação 

total de 25,2% dos valores inicialmente orçados no ano de 2010, em relação ao valor executado 

(pago), para construção ou reforma das arenas, registrados em janeiro de 2015. 
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1 INTRODUÇÃO 

O início do processo de redemocratização do Brasil, ocorrido na década de 80 e que 

culminou com a promulgação da Constituição Federal de 1988, consolidou o país como um 

Estado democrático de direito. Notadamente reconhecida como uma “Constituição cidadã”, 

devido a grande quantidade de leis voltadas à área social, a Carta Magna foi elaborada com a 

participação da sociedade civil brasileira. E consagrou todo um contexto favorável a inclusão do 

cidadão no processo de tomada de decisões políticas e na fiscalização e controle dos gastos 

públicos, garantido pelo princípio da soberania popular. 

A Controladoria-Geral da União (CGU), por meio da Cartilha Olho Vivo no dinheiro 

público, publicação de linguagem simples direcionada para dar orientações aos cidadãos para 

participação na gestão pública e exercício do controle social, se refere a esse período como “[...] 

um marco importante, que se caracterizou por um movimento intenso de luta pela ampliação dos 

mecanismos institucionais de diálogo entre o Estado e os cidadãos, contribuindo desta forma, no 

processo de elaboração das políticas públicas” (CGU, 2010, p.18). 

Entretanto, para que o cidadão possa acompanhar e fiscalizar a destinação dos recursos 

públicos é necessário que o mesmo tenha acesso à informação pública. Os órgãos que compõem a 

estrutura da administração pública brasileira são obrigados por dispositivos constitucionais a 

disponibilizar dados e informações para a sociedade, respeitando assim, dentre outros princípios 

da administração pública, o princípio da publicidade. Isto posto, verifica-se que além da 

obrigatoriedade da prestação de contas, é notória a necessidade de transparência no uso de 

recursos públicos, das contas dos entes públicos, constituindo-se num tema de grande 

importância social (PLATT NETO et al, 2007).  

Nesse sentido percebe-se a importância dos esforços legislativos com o objetivo de 

inserir leis no ordenamento jurídico brasileiro que disciplinam a prestação de contas dos gestores 

públicos e o acesso as informações para o efetivo exercício do controle social, com destaque para 

a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a Lei Complementar n.º 131/2009 e mais recentemente a 

Lei de Acesso à Informação (LAI). 

No contexto de que o controle social e a transparência devem permear a gestão pública, 

para que o cidadão possa exercer plenamente sua cidadania de forma participativa, verificando o 
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montante e a destinação de recursos públicos, o presente estudo tem como objetivo geral 

investigar os gastos totais de recursos públicos na construção e reforma das arenas que sediaram 

os jogos da Copa do Mundo 2014, realizando um comparativo entre os valores inicialmente 

orçados no ano de 2010 e os valores executados em 2014 e como objetivos específicos: 

identificar os valores orçados, em milhões de Reais, constantes na matriz de responsabilidades de 

cada arena; comparar com os valores executados (pagos) ao final das obras e identificar a 

variação percentual entre valores orçados e valores executados. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. A Transparência e o Controle social no Brasil 

 

A transparência emergiu no momento em que a sociedade necessitava conhecer de que 

maneira foram utilizados os recursos públicos. O acesso às informações é uma condição para a 

consolidação da democracia e o Brasil tem acompanhado essa tendência desde a promulgação da 

Constituição Federal de 1998. A CF garante o direito de acesso às informações, seja de interesse 

coletivo ou geral, ou mesmo de interesse particular dos indivíduos, desde que não cause riscos à 

sociedade ou ao Estado (CRUZ, 1992). A respeito da prática da democracia no Brasil, Matias-

Pereira (2010) destaca a cobrança cada vez mais intensa da ética e transparência na condução dos 

negócios públicos. No Brasil a Transparência pode ser considerada um princípio de gestão fiscal 

responsável, derivada do princípio constitucional da publicidade (DINIZ, 1996). 

Canotilho (apud MOTTA, 2008) ao fazer menção ao acesso às informações como direito 

do cidadão, declara que princípio da publicidade administrativa também se configura como 

direito essencial do cidadão e indissociável ao princípio democrático. Nascimento (2010, p. 14) 

destaca ao se referir ao princípio da publicidade e a Transparência das informações, que a 

administração pública tem o dever de dar total transparência a todos os atos que praticar e forem 

solicitados por particulares, já que como regra geral, nenhum ato administrativo pode ser sigiloso. 

O acesso às informações públicas contribui diretamente para que os cidadãos brasileiros 

tenham condições de monitorar as tomadas de decisões de interesse público, minimizando a 

ocorrência de casos de corrupção, bem como estimulando o Controle Social e promovendo o 
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fortalecimento da democracia. Um governo transparente possibilita o alcance na melhoria de 

resultados sociais e consequentemente de benefícios pessoais. A busca da Transparência nos 

países democráticos exige a criação de instituições de controle, direito e garantia do bem público 

(FURTADO, 2006). No que se refere à Administração pública, o novo contexto democrático 

proporcionou ao cidadão vários canais adicionais para manifestação de suas demandas, bem 

como o registro de críticas e sugestões sobre os serviços públicos prestados pelo gestor, criando 

por sua vez a construção de um setor público voltado para o atendimento das necessidades dos 

cidadãos (COSTIN, 2010). 

A concretização de um modelo de gestão pública que privilegie uma relação com a 

sociedade baseada na livre e transparente circulação de informações é cada vez mais necessária. 

A publicização dos atos administrativos e das ações do governo permite uma maior participação 

popular em todo o processo de gestão e na formulação de políticas públicas (DROPA, 2014). 

Assim, verifica-se que controle social pode ser entendido como a participação dos 

cidadãos na gestão pública, fiscalizando, monitorando e controlando as ações da Administração 

Pública, ou seja, um instrumento da democracia. Através do controle social procura-se garantir 

que melhores serviços serão prestados pelo setor público e consequentemente uma melhor 

qualidade de vida para a população. 

O controle social é um tema em discussão na atualidade, de interesse tanto do Estado 

quanto da sociedade. Pode-se constatar que nos países desenvolvidos o fortalecimento das 

relações do Estado com os cidadãos constituiu-se em importante mecanismo direcionado para a 

melhoria do processo de formulação de políticas públicas e em elemento fundamental da boa 

governança, possibilitando ao governo obter novas fontes de ideias, informações e recursos que 

auxiliam na tomada de decisões (MATIAS-PEREIRA, 2012).                  

Na Administração Pública o ato de controlar significa verificar se a realização de uma 

determinada atividade não se desvia dos objetivos ou das normas e princípios que a regem, 

entretanto em virtude da complexidade das estruturas políticas e sociais do país e do próprio 

fenômeno da corrupção, o controle da Administração Pública não deve ficar limitado ao controle 

institucional, que conforme a Constituição Federal em seus artigos 70, 71 e 74 cabe ao Poder 
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Legislativo, mediante controle externo, com o auxílio dos Tribunais de Contas e a cada poder, 

por meio de um sistema integrado de controle interno (CGU, 2010). 

Bresser-Pereira (1997) comenta sobre a relevância do controle social, afirmando que é 

através do controle social a sociedade se organiza formal e informalmente para controlar não 

apenas os comportamentos individuais, mais também as organizações públicas. 

 

2.2. A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF 

                 

Considerada como um marco na política de transparência pública governamental 

brasileira, a LRF tem como principal objetivo estabelecer normas de finanças públicas voltadas 

para a responsabilidade na gestão fiscal, e com esse fim, instituiu os instrumentos de 

transparência da gestão fiscal, possibilitando a sociedade tomar conhecimento e acompanhar as 

contas e ações governamentais. Matias-Pereira (2006) esclarece que a LRF foi concebida no 

contexto de redemocratização e descentralização do Estado brasileiro e se constitui como 

instrumento legal definidor de normas nacionais de finanças públicas. 

A LRF possui um capítulo intitulado de “Transparência, Controle e Fiscalização” e 

conforme o artigo 48 são considerados instrumentos de transparência da gestão fiscal, os planos, 

orçamentos e lei de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer 

prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as 

versões simplificadas desses documentos, (LRF, 2000). Destarte, Crepaldi (2013) afirma que A 

LRF tem a transparência como um dos princípios basilares. 

Com os mecanismos instituídos pela LRF a transparência será alcançada por meio da 

participação da sociedade na elaboração dos planos e orçamentos referidos no artigo 48. Todos os 

atos ligados à arrecadação de receitas e realização de despesas devem ter ampla publicidade 

(NASCIMENTO, 2010). 

Em sendo assim, a LRF enfatiza a ação planejada e transparente dos gestores públicos, 

buscando o equilíbrio das contas públicas e garantindo a participação popular na discussão e na 

elaboração do planejamento orçamentário, contribuindo para a prevenção de riscos e 

possibilitando a correção de desvios. 
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2.3. A Lei Complementar N° 131/2009 

                 A Lei Complementar nº 131/2009 acrescentou novos dispositivos à LRF, dentre eles, o 

que determina a disponibilização, em tempo real, a publicidade das informações sobre a execução 

orçamentária e financeira da União, Estados, Distrito Federal e dos Municípios.  

Denominada de lei da transparência, ela alterou a redação da LRF em seu artigo 48, que 

originalmente determinava que a Transparência será assegurada também mediante incentivo à 

participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e de 

discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamento. Entretanto, com a nova 

redação, o parágrafo único passou a vigorar determinando que a transparência seja assegurada 

também mediante: 

Quadro 1. Transparência na Lei Complementar 131/2009. 

I 
Incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração 

e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos; 

II 
Liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações 

pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público; 

III 
Adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão mínimo de 

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

Fonte: BRASIL. Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009. 

Esta Lei Complementar estabeleceu, também, que os entes da Federação 

disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações referentes à despesa 

e à receita, bem como fixou prazos para o cumprimento das determinações dispostas nos incisos 

II e III do parágrafo único do art. 48 e do artigo 48-A.  

Mafra Filho (2010) comenta sobre a Lei Complementar 131/2009, O que está implícito 

nos temas abordados pela Lei Complementar 131 é o aumento da Transparência dos gastos do 

dinheiro público e, desta forma, o aumento, a maior qualificação democrática desta realidade no 

Brasil.  

2.4. A Lei de Acesso à Informação – LAI 
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Apesar dos avanços produzidos pela LRF e pela Lei Complementar nº 131/2009 no que 

se refere à Transparência pública, ainda faltava no Brasil uma lei que regulamentasse o direito de 

acesso à informação, previstos desde a promulgação da CF.  

A Lei 12.527/2011 estabeleceu um conjunto de regras e procedimentos a serem 

observados pela administração pública e pela sociedade. 

É composta por dispositivos gerais que se aplicam a todos os entes da Federação e 

específicos, aplicáveis ao Poder Executivo Federal. O parágrafo único do artigo 1º determina 

quem se subordina ao regime da Lei: 

Quadro 2. Órgãos subordinados ao regime da LAI 

I 
Órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as 

Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público; 

II 
Autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais 

entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.  

Fonte: BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.                  

Além da Administração Pública a Lei abrange, também, as entidades privadas sem fins 

lucrativos que recebam recursos públicos. A LAI contribui diretamente para a implantação de 

uma cultura de transparência e controle social na administração pública, inclusive definindo 

como duas de suas diretrizes, conforme descrito no quadro 3: 

Quadro 3. Diretrizes da LAI 

I Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; 

II  Divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações; 

III Utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação; 

IV Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública; 

V Desenvolvimento do controle social da administração pública. 

Fonte: BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. 

É fundamental e necessário o desenvolvimento da cultura da transparência e do controle 

social na administração pública, e a LAI veio legitimar essas diretrizes. Ela conferiu 

transparência ao Estado brasileiro e para tanto criou o que se convencionou chamar de 

transparência ativa e transparência passiva. A primeira consiste na divulgação de informações, 

por iniciativa da própria Administração, em meios de fácil acesso ao cidadão; a segunda, nos 
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procedimentos para atender a demandas específicas dos cidadãos (CONDEIXA, 2012). A esse 

respeito o quadro 4 apresenta as informações básicas que devem ser apresentadas. 

Quadro 4. Itens mínimos que deverão constar na divulgação das informações. 
I Registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades 

e horários de atendimento ao público; 

II Registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros; 

III Registros das despesas; 

 

IV 

Informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, 

bem como a todos os contratos celebrados; 

V Dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades; 

VI Respostas a perguntas mais frequentes da sociedade 

Fonte: BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.  

A LAI estabeleceu, ainda, as condutas ilícitas que ensejam responsabilidades do agente 

público ou militar, e que em caso de descumprimento das obrigações podem ser punidos no 

mínimo com suspensão, podendo responder também, por improbidade administrativa.  

A pessoa física ou entidade privada que detiver informações e não cumprir o disposto na 

lei estará sujeito à advertência, multa, rescisão do vínculo com o poder público, suspensão 

temporária de participar de licitação e contratos públicos e declaração de inidoneidade para licitar 

ou contratar até que seja promovida a reabilitação. 

3. A LEGISLAÇÃO PARA RECEPÇÃO DA COPA DO MUNDO 2014 

Para a realização da Copa do Mundo 2014 no Brasil foram necessárias a aprovação de 

uma série de novas leis que serviram como base para a organização e operacionalização do 

evento. Dentre as mais significativas e que foram objeto de discussões estão a Lei nº 

12.663/2012, conhecida como Lei Geral da Copa (LGC); a Lei n° 12.350/2010, que dispõe sobre 

medidas tributárias; e a Lei nº 12.462/2011, que instituiu o Regime Diferenciado de Contratações 

Públicas (RDC). 

 

3.1. A Lei Geral da Copa – LGC                

A Lei n° 12.663, de 5 de junho de 2012, foi sancionada pelo governo brasileiro visando 

contemplar as garantias governamentais firmadas entre o Brasil e a FIFA para a realização da 
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Copa do Mundo 2014. Dispõe sobre as medidas relativas à Copa das Confederações FIFA 2013 e 

à Jornada Mundial da Juventude 2013, bem como altera as Leis n° 6.815, de 19 de agosto de 

1980 e 10.671, de 15 de maio de 2003 e estabelece, ainda, concessão de prêmio e de auxílio 

especial mensal aos jogadores das seleções campeãs do mundo em 1958, 1962 e 1970. 

A LGC foi uma exigência da FIFA para a realização do evento, apresentando-se 

necessária para assegurar as garantias estabelecidas. Nos termos da Federação, a Copa do Mundo 

gerou uma excepcionalidade, pois no momento em que o Brasil apresentou sua candidatura para 

sediar os jogos, prestou-se garantias referentes à organização e à realização do evento. Parte dos 

compromissos assumidos foi contemplada pela legislação nacional vigente, entretanto, para que o 

conjunto de garantias pudesse ser aplicado pelo Governo Federal foi imprescindível enviar ao 

Congresso Nacional um Projeto de Lei: a Lei Geral da Copa (ARANTES, 2012). 

A votação da LGC provocou uma acalorada discussão no Parlamento Nacional, 

despertando o interesse da população brasileira. Houve o entendimento que a Lei criou um 

arsenal de normas de exceção, com modificações legais e administrativas de caráter excepcional, 

a fim de beneficiar a FIFA e seus parceiros, em detrimento dos interesses nacionais. Em 

contrapartida, outra corrente entendeu que a referida Lei não se trata de aberração jurídica que 

criou contexto de exceção, mas sim normatização que atendeu as necessidades do país, 

adequando-o ao mundo globalizado (PEREIRA, 2012). 

Dentre os 71 dispositivos da LGC, merecem destaque o artigo 22 que trata da 

responsabilidade civil da União na Copa do Mundo da seguinte forma: “A União responderá 

pelos danos que causar, por ação ou omissão, à FIFA, seus representantes legais, empregados ou 

consultores, na forma do § 6º do art. 37 da Constituição Federal”.  

Pode-se concluir diante da leitura dos citados artigos que a responsabilidade estatal 

durante a realização do evento foi alterada e aumentada, pois além do Estado se responsabilizar 

por suas responsabilidades estatais, dentre elas a segurança pública, segundo a LGC o Estado é 

objetivamente responsável, por todo o dano gerado pelo evento a terceiros (SILVA, 2013). 

Noutro plano, as mudanças que reagiram em favor da FIFA cumularam numa vultosa 

quantidade de rendimentos lucrativos, em razão de toda infraestrutura ficar a cargo do estado 
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brasileiro, tendo apenas uma porcentagem dos ganhos com os eventos esportivos, e por outro 

lado garantiu à entidade organizadora do evento a possibilidade de definição de sua própria base 

de ganhos, como elenca alguns críticos ao projeto da Lei Geral da Copa. 

 

3.2. As Medidas Tributárias 

A Lei nº 12.350, de 20 de dezembro de 2010, estabeleceu dispositivos que tratam de 

medidas tributárias referentes à realização da Copa do Mundo 2014, conforme o seu artigo 1°, 

promovendo desoneração tributária de subvenções governamentais destinadas ao fomento das 

atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica nas empresas; e 

dá outras providências.  

A referida Lei concedeu a isenção de tributos federais incidentes nas importações de 

bens ou mercadorias para uso ou consumo exclusivo na organização e realização dos eventos 

citados. 

Foi instituído o Regime Especial de Tributação para Construção, Ampliação, Reforma 

ou Modernização de Estádios de Futebol (RECOPA). O RECOPA beneficiou pessoas jurídicas 

com projeto aprovado para construção, ampliação, reforma ou modernização dos estádios de 

futebol com utilização prevista nas partidas oficiais dos eventos. 

A Lei concedeu também, isenção do imposto sobre a renda os rendimentos pagos, 

creditados, empregados, entregues ou remetidos pela FIFA, para pessoas físicas, não residentes 

no país, empregadas ou contratadas para trabalhar de forma pessoal e direta na organização e 

realização dos eventos. Além das isenções a pessoas físicas, foi concedida à FIFA a isenção dos 

tributos federais, em relação aos fatos geradores decorrentes das atividades próprias e diretamente 

vinculadas à organização ou realização dos eventos. O artigo 7° delimita quais os tributos 

federais, conforme Quadro 5: 

Quadro 5. Tributos Federais Isentos à FIFA. 
 

Impostos 

 

Contribuições sociais 

Contribuições de intervenção 

no domínio econômico 

Imposto sobre a Renda 

Retido na Fonte (IRRF); 

Incidentes sobre a remuneração paga ou creditada 

aos segurados a seu serviço; 

Contribuição para o Programa 

de Estímulo à Interação 

Universidade-Empresa para o 

Apoio à Inovação; 
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Imposto sobre Operações 

de Crédito, Câmbio e 

Seguro, ou relativas a 

Títulos ou Valores 

Mobiliários (IOF). 

Administradas pela Secretaria da Receita Federal 

do Brasil, devidas por lei a terceiros, assim 

entendidos os fundos públicos e as entidades 

privadas de serviço social e de formação 

profissional; 

Contribuição para o 

Desenvolvimento da Indústria 

Cinematográfica Nacional 

(Condecine). 

 Contribuição para o PIS/Pasep-Importação;  

 Contribuição para a Cofins-Importação.   

Fonte: BRASIL. Lei n° 12.350, de 20 de dezembro de 2010. 

3.3. O Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC 

Aplicável exclusivamente às licitações e contratos para a realização da Copa do Mundo 

2014 e outros eventos constantes em seu artigo 1º, a Lei n° 12.462, de 4 de agosto de 2011, 

instituiu o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC).  

Originada da Medida Provisória n° 527/2011 a Lei do RDC foi inserida no ordenamento 

jurídico brasileiro para ser uma via alternativa, repelindo a aplicação da Lei n° 8.666/93 quando a 

opção constar no instrumento convocatório. O motivo primordial de sua criação deve-se 

principalmente ao fato da administração pública desejar conduzir de forma mais célere e eficiente 

às contratações públicas (KRAWCZYK, 2012).  

O artigo 1º da Lei, em seu § 2°, preconiza o afastamento das normas da Lei de 

Licitações e Contratos, relatando que a opção pelo RDC deverá constar em instrumento 

convocatório, exceto nos casos expressamente previstos nesta Lei. Conforme o § 1º da Lei o RDC 

o quadro 6 sumariza os seguintes objetivos: 

 

 

Quadro 6. Objetivos do RDC. 
I Ampliar a eficiência nas contratações públicas e a competitividade entre os licitantes; 

 

II 

Promover a troca de experiências e tecnologias em busca da melhor relação entre custos e benefícios 

para o setor público; 

III Incentivar a inovação tecnológica; 

 

IV 

Assegurar tratamento isonômico entre os licitantes e a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração pública. 

Fonte: BRASIL. Lei nº 12.462, de 05 de agosto de 2011.   

Bendizente à celeridade e eficiência do certame, o presente tipo licitatório previu que a 

fase habilitação seria posterior à de julgamento. Com isso, pregava o ente estatal por um 

procedimento menos burocrático, antecipando o que assim teria de propostas mais vantajosas, e 
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só posteriormente seria feita a habilitação do participante interessado, como bem afirma o artigo 

12, parágrafo único, da referida lei.  

Percebe-se que o sigilo é temporário, sendo mantido durante todo o procedimento 

licitatório e tendo fim após o seu encerramento. Vale salientar também que os órgãos de controle 

tiveram pleno acesso ao valor de referência da licitação. Em tese, o sigilo não trouxe prejuízo, 

pois todas as especificações do objeto da licitação estariam constantes no edital (LOPES FILHO, 

2011). 

E não só por isso, o destaque do RDC se concentrou, também, no acréscimo de um novo 

critério de julgamento, o de maior retorno econômico, descrito em seu artigo 18, conforme 

quadro 7: 

Quadro 7. Critérios de Julgamento do RDC. 
I Menor preço ou maior desconto; 

II Técnica e preço; 

III Melhor técnica ou conteúdo artístico; 

IV Maior oferta de preço; 

V Maior retorno econômico. 

Fonte: BRASIL. Lei nº 12.462, de 05 de agosto de 2011.  

Com a inovação na inclusão deste último inciso, o participante escolhido tinha a 

capacidade de trazer mais retorno à administração, reduzindo as despesas correntes, o que 

garantiria a ele uma remuneração baseada no percentual de racionamento.  

Carvalho Filho (2013) comenta esse novo critério afirmando que ele é adotado 

exclusivamente para a celebração nos contratos de eficiência a fim de garantir maior economia 

para a Administração. Essa, entre outras inovações, garantiu ao processo licitatório maior 

concorrência entre os participantes que detinham interesse em cooperar com a realização do 

evento em nosso país, ao apresentar projetos que não só exibissem qualidade estrutural, mas que, 

por outro lado, trariam benefícios aos cofres públicos. 

 

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
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Nesta seção, será apresentado os passos desenvolvido para atender aos objetivos desta 

pesquisa, como por exemplo, levantamento bibliográfico para elaboração da fundamentação 

teórica sobre o tema em estudo, a identificação dos dados e sua coleta, a análise dos dados 

coletados e por fim a redação do relatório.  

A presente pesquisa trata-se de uma pesquisa exploratória, visando proporcionar maior 

familiaridade com o problema, tornando-o mais explícito. Como procedimento técnico foi 

utilizado o estudo de caso, com o propósito de descrever a situação do contexto da investigação.  

Conforme ressalta Gil (2007), o estudo de caso é uma modalidade de pesquisa 

amplamente utilizada e que consiste no estudo aprofundado de um ou poucos objetos, permitindo 

seu amplo e detalhado conhecimento. 

Quanto à abordagem do problema trata-se de uma pesquisa qualitativa, visto que a 

intenção é a de contribuir com o processo de divulgação sobre a aplicação de recursos públicos. 

Entretanto também pode ser considerada como quantitativa, pois no que se refere ao tratamento 

dos dados preocupou-se em quantificar os resultados da investigação.  

Para subsidiar a elaboração da pesquisa foram coletados dados secundários diretamente 

no Portal da Transparência Copa 2014 da CGU, obtidos por meio de observação espontânea. A 

fonte de evidências foram os registros em arquivos, bem como a estratégia utilizada foi à lógica 

de adequação ao padrão, conforme conceito de Yin (2005), que considera uma das estratégias 

mais desejáveis a ser utilizada.       

Inicialmente foram identificados e tabulados de forma geral os valores orçados, em 

milhões de Reais, constantes na matriz de responsabilidades de cada arena, divulgadas em janeiro 

de 2010, comparando-os com os valores executados (pagos) ao final das obras, bem como 

realizado o cálculo da variação percentual correspondente. Foi possível constatar variação nesses 

valores em relação ao custo inicial em todas as doze obras construídas ou reformadas para o 

evento. Foram identificados termos aditivos que permitiram no ano de 2012 o reajuste dos 

valores inicias. Concomitantemente foi realizada a análise também do custo das arenas por 

regiões do território brasileiro. 
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5. ANÁLISE DAS ARENAS 

A análise dos dados ocorreu no período compreendido entre os meses de junho de 2010 

a maio de 2014, conforme resultados apresentados na Tabela 1: 

Tabela 7. Tabela Geral das Arenas (Em milhões de Reais). 
Arenas Cidade UF Valor Orçado Valor 

Executado  

Variação 

(%) 

Amazônia Manaus AM 515,0 338,7 - 34,2 

Baixada Curitiba PR 184,5 310,2 68,1 

Beira-Rio Porto Alegre RS 130,0 366,3 181,7 

Castelão Fortaleza CE 623,0 495,2 - 20,5 

Corinthians São Paulo SP 820,0 808,8 - 1,3 

Das Dunas Natal RN 350,0 400,0 14,3 

Fonte Nova Salvador BA 591,7 689,4 16,5 
Mané Garrincha Brasília DF 745,3 1.430,6 92,0 

Maracanã Rio de Janeiro RJ 600,0 1.217,7 103,0 

Mineirão Belo Horizonte MG 426,1 465,6 9,2 

Pantanal Cuiabá MT 454,2 419,9 - 7,5 

Pernambuco São Lourenço da Mata PE 529,5 532,6 0,6 

Total   5.969,3 7.475,0 25,2% 

Fonte: Adaptado de BRASIL. Controladoria Geral da União - CGU. Portal da Transparência. Disponível em: 

<http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/home.seam>. Acesso em: 06 jun.2014.  

Foi constatado uma variação total de 25,2% dos valores inicialmente orçados no ano de 

2010, em relação ao valor executado (pago), para construção ou reforma das arenas, registrados 

em janeiro de 2015, correspondente a 1.505,7 bilhão de Reais, passando de 5.969,3 bilhões para 

os atuais 7.475,0 bilhões de Reais. 

Pode-se verificar que do total das doze arenas analisadas oito apresentaram variação 

percentual acima dos valores orçados constantes na matriz de responsabilidades divulgadas em 

janeiro de 2010, enquanto que em quatro arenas esta variação ficou abaixo dos valores orçados, 

conforme representado na tabela 2: 

 

 

 

http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/home.seam
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Tabela 8. Ranking das Arenas por Índices de Variação. 
Arenas Cidade Variação (%) 

Beira – Rio Porto Alegre  181,7 

Maracanã Rio de Janeiro  103,0 

Mané Garrincha Brasília  92,0 

 Baixada Curitiba  68,1 

Fonte Nova Salvador  16,5 

Das Dunas Natal  14,3 

Mineirão Belo Horizonte  9,2 

Pernambuco São Lourenço da Mata  0,6 

Corinthians São Paulo  -1,3 

Pantanal Cuiabá  -7,5 

Castelão Fortaleza  -20,5 

Amazônia Manaus  -34,2 

Fonte: BRASIL. Controladoria Geral da União - CGU. Portal da Transparência. Disponível em: 

<http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/home.seam>. Acesso em: 06 jun.2014.  

A arena Beira-Rio, na cidade de Porto Alegre, apresentou o maior índice de variação em 

relação ao seu orçamento inicial (181,7%), enquanto a arena Amazônia (-34,2%), em Manaus, 

registrou a maior redução entre as demais Arenas em relação ao custo inicial previsto.  

No que se refere ao custo final da obra no ano de 2014, ou seja, ao valor executado 

(pago), a arena Mané Garrincha, em Brasília, foi a que registrou o maior aporte de recursos, cerca 

de 1.430,6 bilhão de Reais, enquanto a arena da Baixada, em Curitiba, registrou o menor custo, 

correspondente a 310,2 milhões de Reais, conforme sintetizado na figura 1: 

 

http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/home.seam
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Figura 1. Ranking das Arenas por valor executado. 
Fonte: Adaptado de BRASIL. Controladoria Geral da União - CGU. Portal da Transparência. Disponível em: 

<http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/home.seam>. Acesso em: 06 jun.2014.  

5.1. Análise das Arenas por Região                

A presente pesquisa também investigou os valores executados em cada Arena, 

agrupadas por região do território brasileiro, no sentido de verificar qual a região foi contemplada 

com o maior volume dos recursos carreados para a construção ou reforma das obras, assim 

divididos entre as Unidades da Federação (UF), conforme valores constantes na tabela 3 e 

representação gráfica na figura 1: 

 

Tabela 3. Alocação dos Recursos por Região (Em Milhões de Reais). 
Região UF Arena Valor Executado 

Centro Oeste  Distrito Federal Mané Garrincha 1.430,6 

 Mato Grosso Pantanal 419,9 

Total 1.850,5 

Nordeste Bahia Fonte Nova 689,4 

 Ceará Castelão 495,2 

 Pernambuco Pernambuco 532,6 

 Rio Grande do Norte Das Dunas 400,0 

Total 2.117,2 

Norte Amazonas Amazônia 338,7 

http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/home.seam
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Total 338,7 

Sudeste Minas Gerais Mineirão 465,6 

 Rio de Janeiro Maracanã 1.217,7 

 São Paulo Corinthians 808,8 

Total 2.492,1 

Sul Paraná Baixada 310,2 

 Rio Grande do Sul Beira-Rio 366,3 

Total 676,5 

Total Geral 7.475,0 

Fonte: Adaptado de BRASIL. Controladoria Geral da União - CGU. Portal da Transparência. Disponível em: 

<http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/home.seam>. Acesso em: 06 jun.2014.  

De todas as cinco regiões do território brasileiro investigadas, a que registrou o maior 

aporte de recursos foi à região Sudeste, onde se localiza as Arenas Mineirão, Maracanã e 

Corinthians, beneficiada com um montante de 2.492,1 bilhões de Reais, correspondente a 33,3% 

do total dos investimentos.  

Percebe-se que a região Nordeste foi a segunda maior beneficiada, registrando o valor de 

2.117,2 bilhões de Reais, correspondente a 28,3% do total dos recursos, com as Arenas da Fonte 

Nova, Castelão, Pernambuco e Das Dunas.  

A região Centro Oeste, com suas Arenas Mané Garrincha e Pantanal, recebeu 1.850,5 

bilhão, correspondente a 24,8%, seguida pela região Sul com 676,5 milhões de Reais e 9,1% dos 

recursos, nas Arenas da Baixada e Beira Rio.  

E por último a região Norte, com 338,7 milhões, com a Arena Amazônia e 4,5% dos 

investimentos. 

 

6. CONCLUSÃO 

A presente pesquisa teve como objetivo investigar os gastos totais de recursos públicos 

investidos na construção e reforma das doze arenas que sediaram os jogos da Copa do Mundo 

2014, realizada no Brasil. Para atingir o objetivo foi realizada a modalidade de pesquisa 

bibliográfica em livros, artigos e outras publicações, no sentido de formular um histórico sobre 

Transparência e Controle Social no Brasil, bem como na legislação que trata sobre a publicidade 

http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/home.seam
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e transparência de informações governamentais, desde a Constituição Federal, que destacou o 

princípio da Publicidade até a legislação específica mais recentemente elaborada que trata do 

assunto.  

Ainda para a consecução do objetivo foram pesquisados os valores inicialmente orçados 

constantes na matriz de responsabilidades do ano de 2010 para construção e reforma das doze 

arenas que sediaram os jogos nas doze cidades sede correspondentes. Para isso foi realizada 

pesquisa exploratória no sentido de coletar dados secundários, identificados e agrupados 

diretamente do Portal da Transparência Copa 2014 da Controladoria Geral da União. A análise 

dos dados coletados foi alcançada através da análise dos valores orçados e divulgados em janeiro 

de 2010, por meio da matriz de responsabilidades e dos valores executados (pagos) em 2014, 

registrados e disponibilizados para toda sociedade brasileira no referido Portal.        

Com base nos resultados obtidos foi elaborado um quadro geral com todas as doze 

arenas e calculados individualmente e no contexto geral os índices de variação percentual, 

verificando-se que houve uma variação percentual total correspondente a 25,2% a mais do valor 

inicial. Ficou constatado que os reajustes foram permitidos através da assinatura de termos 

aditivos, em maio de 2012, que tiveram a finalidade de complementar a matriz de 

responsabilidades, de acordo com os projetos anteriormente definidos.  

Foram elaborados um ranking das arenas por índice de variação, bem como por valor 

executado, sendo possível constatar uma disparidade entre os valores investidos. Foi analisada 

também a distribuição dos recursos por regiões do território brasileiro, podendo-se comprovar 

uma desigualdade nos quantitativos alocados entre as regiões.     

É perceptível que após a Carta Magna de 88 houve uma evolução por parte do Poder 

Público no sentido de prestar contas à sociedade, seja pelo motivo de atender os anseios da 

sociedade ou por meio das exigências da própria legislação em vigor.  

Outro fator que precisa ser destacado é que após a redemocratização do país e com o 

advento da internet a sociedade passou a demandar uma quantidade significativa de informações 

diante de órgãos públicos, principalmente aquelas ligadas as esferas orçamentárias e financeiras.  
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Para pesquisas futuras pode-se sugerir verificar a ocorrência da aplicação de mais 

recursos públicos nas citadas obras no período pós-Copa, bem como a análise do desempenho 

financeiro em cada uma das doze arenas, no sentido de se investigar a viabilidade econômico-

financeira das obras e que benefícios trouxeram para o país, fato que só poderá ser avaliado com 

o passar dos anos.  
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Resumo 

 

Este artigo analisa a utilização dos Créditos adicionais na execução orçamentária em uma 

Administração Pública Estadual, tem por objetivo demonstrar as alterações realizadas no 

orçamento para adequação do planejamento à realidade apresentada. O objeto de estudo da 

pesquisa foi a execução dos orçamentos do Governo do Estado da Paraíba nos exercícios 

financeiros de 2013 a 2015. Para consecução do estudo, foram utilizados os procedimentos de 

pesquisa bibliográfica e documental. Serviram de corpus para a pesquisa os decretos de abertura 

de Créditos adicionais, que foram tabulados em planilha eletrônica e juntamente com os dados da 

LOA e do QDD foram utilizados na elaboração de gráficos e tabelas que permitiram a análise dos 

dados. Verificou-se que o Governo Estadual reduziu o montante de Créditos adicionais abertos 

no decorrer dos exercícios analisados, porém, constatou-se que a redução se deu em virtude da 

escassez de recursos disponíveis para abertura dos Créditos adicionais. A fonte anulação de 

dotações orçamentárias foi utilizada em percentuais superiores a 50% do montante de Créditos 

adicionais abertos, indicando que o Governo da Paraíba, não atende parcial ou totalmente as 

demandas contempladas no orçamento, em decorrência de ações mal planejadas que necessitam 

de recursos com valores superiores ao previsto no planejamento inicial. Vários órgãos 

necessitaram de ajustes recorrentes para adequar o orçamento à realidade apresentada. A pesquisa 

evidenciou que as informações geradas pela intervenção ocorrida com os ajustes provocados pelo 

uso dos Créditos adicionais não estão sendo utilizadas como subsídio para elaboração dos 

orçamentos dos exercícios subsequentes. 

 

Palavras-chave: Orçamento público. Créditos adicionais. Planejamento. 
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1. Introdução 

 

Em uma sociedade institucionalizada, tem-se que o governo é responsável por promover o 

bem estar da coletividade. Desta maneira, o governo atua em seu papel administrando os 

conflitos de interesses e o patrimônio pertencente à sociedade. 

Dentre os deveres do governo, está a promoção de bens e serviços públicos, tais como: 

saúde, educação, segurança pública e assistência social. Todavia, a atuação de um governo está 

limitada à capacidade de financiamento por parte da sociedade, uma vez que os recursos 

ofertados pela sociedade (através de tributos) são insuficientes para o atendimento de todas as 

demandas públicas, sendo notório que tais demandas são sempre crescentes. 

Uma vez que os recursos são escassos, o gestor público deve analisar as demandas 

existentes por parte da sociedade, frente aos recursos disponíveis ao atendimento de tais 

demandas, e assim utilizar-se de um processo de tomada de decisão. Este pode ser compreendido 

dentro de um ciclo dinâmico que envolve o diagnóstico das necessidades, planejamento dos 

recursos, execução das ações e avaliação dos resultados para realimentar o ciclo. 

Nesse interim, o gestor público deve planejar as ações do governo com o objetivo de 

utilizar os recursos, confiados a ele, da forma mais racional possível. As ações do governo são 

materializadas por meio da elaboração do Orçamento Público, o qual conterá a previsão das 

receitas e a fixação das despesas. 

A elaboração do orçamento público ocorre no ano anterior à sua execução. Devido ao 

descompasso de tempo, surgem demandas não previstas naquela elaboração, sendo necessária a 

utilização de mecanismos que permitam flexibilidade ao orçamento. Na administração pública, os 

mecanismos de ajuste do orçamento são os Créditos adicionais, que, conforme o artigo 40 da lei 

4.320 de 1964, são autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei 

do Orçamento. 

Entretanto, alterações ocorridas no orçamento, ao longo do exercício financeiro, podem 

apontar para falhas no ciclo de tomada de decisão do gestor. Nesse sentido, o uso dos Créditos 

adicionais deve ser feito em regime de ajustes e não de forma excessiva, sob pena de desvirtuar o 



 

 

II Seminário de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade Federal da Paraíba  

Centro de Ciências Sociais Aplicadas - Departamento de Finanças e Contabilidade 

João Pessoa - PB, 02 e 03 de Setembro de 2016 

P
ág

in
a 

6
5
 

ato de planejar as ações para o atendimento das demandas debatidas e priorizadas juntamente 

com a sociedade, em um processo de construção politica. Diante desse contexto, surge o seguinte 

problema de pesquisa: Como são utilizados os Créditos adicionais em uma Administração 

Pública Estadual? 

A pesquisa teve por objetivo verificar a utilização dos Créditos adicionais na execução 

orçamentária em uma Administração Pública Estadual. Nesse sentido, o estudo analisou a 

execução orçamentária, com o uso dos Créditos adicionais como ferramenta de ajuste do 

planejamento à realidade, pelo Governo do Estado da Paraíba nos exercícios financeiros de 2013 

a 2015, prosseguindo com o uso dos procedimentos adotados na pesquisa realizada por Lima 

(2015). 

O estudo dos Créditos adicionais ganha importância, pois, uma vez que eles são 

mecanismos de ajustes do orçamento público, a análise de como são utilizados pela 

Administração Pública permite mensurar a capacidade de planejamento do Ente Público, pois 

quanto menos ajustes um orçamento necessitar, melhor será a sua qualidade, acarretando menores 

desperdícios de verba pública. Desse modo, um planejamento bem elaborado tende a 

potencializar a qualidade do uso dos recursos públicos, que são escassos frente às demandas 

públicas, que são sempre crescentes. Com esse estudo, torna-se possível analisar as mudanças 

ocorridas no planejamento, de modo a perceber como tais alterações impactaram no atendimento 

das ações debatidas e acordadas entre os gestores e a sociedade. 

 

2. Referencial teórico 

 

2.1. O papel do Estado na economia 

 

Todos tendem a utilizar os bens e serviços públicos, logo, ao conviver em sociedade, os 

seres humanos buscam unir esforços para promover ações que beneficiem a coletividade. Desse 

modo, o Estado é responsável pela oferta de grande parte de bens e serviços que proporcionam 

externalidades positivas a todos os indivíduos. 
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Questiona-se a eficiência do Estado quanto à qualidade dos bens e serviços públicos 

ofertados ao compará-los com a iniciativa privada. Todavia, nota-se que a iniciativa privada não 

possui condições de ofertar todos os bens e serviços necessários à promoção do desenvolvimento 

econômico e social. Giambiagi e Além (2011) afirmam que o modelo de livre concorrência é 

incapaz de proporcionar o bem estar da sociedade devido à existência das “falhas de mercado” 

que são representadas por: existência de bens públicos; falha de competição que se reflete na 

existência de monopólios naturais; externalidades positivas ou negativas; mercados incompletos; 

falhas de informação; e ocorrência de desemprego e inflação. Sendo assim Giambiagi e Além 

(2011, p. 9) afirmam que “a existência do governo é necessária para guiar, corrigir e 

complementar o sistema de mercado que, sozinho, não é capaz de desempenhar todas as funções 

econômicas”. 

 

2.2. Orçamento público 

 

Tendo como norte desempenhar suas funções dentro da economia, o governo deve 

planejar suas ações em médio e longo prazos, com o intuito de estabelecer as diretrizes a serem 

seguidas para promoção do bem estar da sociedade. Com um planejamento bem elaborado, o 

governo terá condições de utilizar os recursos disponibilizados pela sociedade, por meio de 

contribuições tributárias, da forma mais racional possível na promoção de bens e serviços 

públicos. 

O governo materializa suas ações por meio da elaboração do orçamento público que, 

conforme Bezerra Filho (2013, p. 5), é a: 

 

Ferramenta legal de planejamento do Ente Federativo (União, Estado, Distrito Federal e 

Municípios) onde são projetados os ingressos e os gastos orçamentários que serão 

realizados em um determinado período, objetivando a execução dos programas e ações 

vinculadas às políticas públicas, bem como as transferências constitucionais, legais e 

voluntárias, os pagamentos de dívidas e outros encargos inerentes às funções e 

atividades estatais. 
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Nesse sentido, o gestor projeta as ações do governo conforme os recursos disponibilizados 

pela sociedade, em um processo de tomada de decisão, elegendo as demandas públicas que se 

apresentarem mais importantes ao bem estar da sociedade. 

Conforme consta na legislação brasileira, as leis que nortearão a elaboração do orçamento 

público são: o Plano Plurianual (PPA) que funciona com planejamento estratégico; a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) que serve como planejamento tático; e Lei Orçamentária Anual 

(LOA) que funciona como planejamento operacional do Ente Público. 

 

2.3. Funções administrativas 

 

Tendo como norte o atendimento das demandas públicas, torna-se indispensável para o 

governo à adoção do planejamento como mecanismo de previsão de suas ações, dado que, 

conforme define Chiavenato (2011, p. 159) planejar é “definir os objetivos e escolher 

antecipadamente o melhor curso de ação para alcançá-los. O planejamento define onde se 

pretende chegar, o que deve ser feito, quando, como e em que sequência”. 

Para concretização das ações planejadas, é necessário haver organização durante o 

processo, que consiste em alocar recursos e departamentos, definindo suas devidas atribuições 

(CHIAVENATO, 2011). A organização dos recursos é realizada por uma liderança, a qual é 

responsável por dirigir a execução das atividades. Têm-se, então, o processo de direção, que 

consiste em orientar e influenciar pessoas para execução de determinadas atividades, motivando-

as a adotarem comportamentos compatíveis com as expectativas da entidade (CHIAVENATO, 

2011). Para monitorar o desempenho das ações, existe a função de controle, que, conforme 

Chiavenato (2011), consiste em um processo cíclico formado por quatro etapas: estabelecimento 

de padrões ou critérios; observação do desempenho; comparação do desempenho com o padrão 

estabelecido; e ação corretiva. 

Para Maximiano (2011, p. 331), “a informação produzida pelo processo de controle 

permite tomar decisões sobre novos objetivos [...] só é possível planejar com base em 

informações de controle, e em projeções ou previsões sobre o futuro”. Dessa forma a informação 
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gerada pelo uso dos Créditos adicionais, que na administração pública, são mecanismos de 

flexibilidade do orçamento utilizados para corrigir falhas encontradas durante a execução 

orçamentária, deve subsidiar a elaboração do orçamento do ano subsequente. 

 

2.4. Créditos adicionais 

 

Os Créditos adicionais são “autorizações de despesas não computadas ou 

insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento” (BRASIL, 1964), utilizados para adequar o 

orçamento público à realidade, uma vez que a disparidade de tempo entre a elaboração e a 

execução torna inevitável o não surgimento de demandas que não foram previstas no 

planejamento, de maneira que um orçamento rígido tornaria impraticável sua execução, 

inviabilizando o atendimento de demandas surgidas no decorrer do exercício financeiro 

(GIACOMONI, 2011). 

Apesar de os Créditos adicionais proporcionarem flexibilidade ao orçamento, o uso 

exagerado desse mecanismo provoca distorções que prejudicam a fluidez do planejamento, 

revelando um orçamento defeituoso (ROCHA; MARCELINO; SANTANA, 2013). 

Conforme o artigo 41 da lei 4.320 de 17 de março de 1964, os Créditos adicionais são 

classificados em suplementares, especiais e extraordinários. Os suplementares são utilizados para 

reforçar dotações existentes com insuficiência de recursos. Os especiais são utilizados para dotar 

ações que foram criadas durante a execução orçamentárias. Os extraordinários são utilizados para 

atender demandas imprevisíveis e urgentes, decorrentes de calamidade pública, guerra ou 

comoção interna. 

Excetuando os créditos extraordinários, devem ser indicadas as fontes para abertura de 

Créditos adicionais. Conforme o § 1º do art. 43 da lei nº 4.320/64, serão utilizadas, desde que não 

comprometidos: o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; os 

provenientes de excesso de arrecadação; os resultantes de anulação parcial ou total de dotações 

orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei; o produto de operações de credito 

autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-la. 
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Os Créditos adicionais vigoram até o final do exercício em que foram abertos, todavia, os 

especiais e os extraordinários, quando abertos nos últimos quatro meses do exercício, podem ser 

reabertos no ano seguinte com o saldo remanescente e serem utilizados até o encerramento do 

exercício. 

 

3. Procedimentos metodológicos 

 

Esta pesquisa, quanto aos objetivos, caracteriza-se como descritiva. Quanto aos 

procedimentos, caracteriza-se como bibliográfica e documental. Quanto à abordagem do 

problema, possui caráter qualitativo. Os procedimentos utilizados nesta análise foram adaptados 

dos procedimentos metodológicos desenvolvidos na pesquisa realizada por Lima (2015), em que 

foi analisada a execução orçamentária com o uso dos créditos adicionais pelo Governo do Estado 

da Paraíba nos anos de 2010 a 2013. 

Servem de corpus as informações coletadas nos diários oficiais emitidos pelo Governo do 

Estado da Paraíba nos anos de 2013 e 2015, que contém os decretos de abertura dos créditos 

adicionais. Para detalhamento das informações, foram tabulados os decretos de 2013 a 2015, 

utilizando a tabulação de 2013 elaborada anteriormente por Lima (2015). A tabulação foi 

realizada em planilha eletrônica, conforme o quadro 1, organizando os totais por anos, e foram 

gerados gráficos que permitiram a análise dos dados. 

 

Quadro 1 – Decretos de abertura de Créditos adicionais 

Mês 
Nº do 

Decreto 
Data 

Data de 

Publicação 

Órgão e 

Unidade 

Orçamentária 

Classificação 

Funcional e 

Programática 

Natureza 

da 

Despesa 

Fonte 
Valor 

(R$) 

Tipo de 

Crédito 

adicional 

Origem 

do 

Recurso 

           

Total           

Fonte: Adaptado de Lima (2015). 

 

O detalhamento por órgãos proporcionou verificar quais órgãos mais realizaram ajustes, 

quais deles foram mais beneficiados com recursos provenientes de Créditos adicionais e quais 

sofreram as maiores perdas em suas dotações. A classificação funcional permitiu verificar quais 
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funções concentraram os maiores montantes de Créditos adicionais para ajustar o planejamento à 

realidade apresentada. A informação sobre o Tipo de Crédito adicional indicou de que maneira o 

Governo Estadual realiza os ajustes, seja reforçando dotações existentes com o Crédito 

Suplementar, criando ações de governo com o Crédito Especial ou utilizando o Crédito 

Extraordinário em situações de emergência. 

Com a informação sobre a origem dos recursos, permitiu-se averiguar quais fontes de 

recursos são mais utilizadas pelo Governo Estadual, quando este se depara com uma ação de 

governo que não alcançou excelência em seu planejamento, apresentando a necessidade de 

ajustes para adaptação a realidade apresentada. 

 

4. Resultados da pesquisa 

 

Esta seção aborda a análise comparativa da utilização dos Créditos adicionais na execução 

orçamentária do governo do Estado da Paraíba nos exercícios financeiros de 2013 a 2015. 

Servem de corpus para esta análise as informações contidas nas LOAs dos referidos anos  e os 

decretos que abriram Créditos adicionas nos exercícios analisados. 

O orçamento do Governo do Estado da Paraíba compreende o Orçamento Fiscal, da 

Seguridade Social e de Investimento das Empresas e foi distribuído conforme a tabela 1. 

 

Tabela 1 – Distribuição dos orçamentos anuais – Exercícios de 2013 a 2015 

Ano 2013 2014 2015 

Orçamento Fiscal 6.517.105.395,00 6.851.722.542,00 7.028.548.279,00 

Orçamento da Seguridade Social 2.784.740.405,00 3.216.693.458,00 3.498.710.954,00 

Orçamento de Investimento das Empresas 601.716.976,00 679.139.000,00 697.888.500,00 

Total 9.903.562.776,00 10.747.555.000,00 11.225.147.733,00 

Fonte: Dados da LOA de 2013, 2014 e 2015 (2016). 

 

Com relação aos Créditos adicionais abertos nos períodos analisados, a tabela 2 

demonstra a distribuição por tipo de Crédito adicional. 
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Tabela 2 – Tipos de Créditos adicionais – Exercícios de 2013 a 2015 (milhares) 

Tipo de Crédito 

adicional 

2013 2014 2015 

Montante Part. (%) Montante Part. (%) Montante Part. (%) 

Crédito Suplementar 2.354.919 99,66% 2.303.520 99,41% 1.957.490 94,37% 

Crédito Especial 7.921 0,34% 12.740 0,55% 116.888 5,63% 

Crédito Extraordinário 0,00 0,00% 1.000 0,04% 0,00 0,00% 

Total 2.362.840 100% 2.317.260 100% 2.074.379 100% 

Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2016). 

 

Na tabela 2, observa-se a predominância da utilização do Crédito Suplementar, com 

percentuais superiores a 94%, o que indica que os Créditos adicionais, em sua maior parte, foram 

utilizados para reforço de ações que foram insuficientemente dotadas no planejamento. Nota-se, 

ainda, que o uso do Crédito especial alcançou o percentual de 5,63% em 2015, ano que 

apresentou o maior percentual de utilização desse tipo de crédito adicional, o que indica que o 

Governo Estadual criou ações de governo não previstas no momento da elaboração do 

orçamento. O Crédito extraordinário foi utilizado apenas no ano de 2014, no valor de um milhão 

de reais. 

A figura 1 demonstra a comparação entre os saldos iniciais dos orçamentos, os totais de 

créditos adicionais abertos em cada período e o total de anulações de dotações orçamentárias 

utilizadas para abertura de créditos adicionais. 

 

Figura 1 – Comparação do Orçamento inicial x Créditos adicionais abertos – 2013 a 2015 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados da LOA de 2013, 2014 e 2015 e dados da pesquisa (2016). 
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Os dados da figura 1 demonstram que, ao longo dos exercícios, houve aumento nos 

orçamentos e redução no total de créditos adicionais abertos, uma vez que os créditos adicionais 

equivaleram a 24%, 22% e 18% do total do orçamento, nos exercícios de 2013, 2014 e 2015, 

respectivamente, indicando, a princípio, uma melhora do planejamento orçamentário do Governo 

Estadual. Todavia, ao observar os valores absolutos da fonte anulação de dotações orçamentárias, 

que apresentaram elevação ao longo dos anos, com valores de 1,197 bilhão de reais em 2013, 

1,203 bilhão de reais em 2014 e 1,504 bilhão de reais em 2015, percebe-se que a redução do uso 

dos créditos adicionais é decorrente da redução de outras fontes de recursos, e não de uma 

melhora do planejamento orçamentário. 

A figura 2 apresenta o percentual de participação das fontes de recursos para abertura de 

Créditos adicionais em relação ao total de Créditos adicionais abertos nos períodos e visa 

demonstrar quais fontes de recursos são mais utilizadas pelo Governo Estadual. 

 

Figura 2 – Fontes para abertura de Créditos adicionais – 2013 a 2015 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2016). 
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atendimento, parcial ou total, de demandas debatidas e acordadas com a sociedade. Nota-se que 

as demais fontes apresentaram redução na participação ao longo dos anos, com destaque para a 

fonte excesso de arrecadação que, em 2013, alcançou o percentual de 26,5%, em 2014, 21,1% e 

em 2015, apenas 7,9%, percentual que representa, praticamente, um terço do valor do ano 

anterior. Tais reduções das demais fontes podem ser explicadas pela redução da arrecadação do 

Estado, provocada pela crise econômica que começou a atingir o país no período analisado.  

 Conforme as informações apuradas, infere-se que os recursos disponíveis para abertura 

de Créditos adicionais estão sendo insuficientes para corrigir as falhas contidas no processo de 

planejamento, sendo evidenciado pelo aumento das anulações de dotações realizadas. 

A figura 3 demonstra os órgãos que mais utilizaram Créditos adicionais no exercício de 

2013, através da participação do montante de Créditos adicionais em relação ao total de Créditos 

adicionais abertos no período e do percentual de participação da dotação inicial de cada órgão 

comparado ao total do Orçamento inicial do Governo Estadual. 

 

Figura 3 – Concentração da utilização dos Créditos adicionais por órgãos – 2013 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados do QDD 2013 e dados da pesquisa (2016). 
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órgãos. A Secretária de Educação foi o órgão que mais utilizou Créditos adicionais, com um 

montante de 379 milhões de reais, representando 16% do total de Créditos adicionais abertos no 

período, sendo o órgão que possuiu o maior orçamento do Estado com um montante de 1,526 

bilhão, representando 15% do total. A Secretaria de Estado do Governo, apesar de ter o segundo 

maior orçamento do Estado, com um montante de 1,444 bilhão de reais, representando 15% do 

total do orçamento, foi, apenas, o quinto que mais utilizou Créditos adicionais, com um montante 

de 145 milhões de reais, o que representou 6% do total. 

Infere-se, a partir dessa análise, que o valor inicial do orçamento não é o único fator 

determinante para utilização dos Créditos adicionais, uma vez que seu uso não é proporcional à 

dotação inicial de cada órgão. 

A figura 4 evidencia a concentração do uso dos Créditos adicionais por órgãos no 

exercício de 2014. Foram utilizados os mesmos critérios adotados na análise da figura 3. 

 

Figura 4 – Concentração da utilização dos Créditos adicionais por órgãos – 2014 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados do QDD 2014 e dados da pesquisa (2016). 

 

Os cinco órgãos demonstrados na figura 4 foram responsáveis por 63% do total de 

Créditos adicionais abertos, sendo 58% do total da dotação inicial do orçamento do Governo 

Estadual destinada a tais órgãos. A Secretaria de Infraestrutura foi o órgão que mais utilizou 

Créditos adicionais, com um montante de 502 milhões de reais, representando 22% do total 

1.247
1.062

1.818

446

1.568

502
338 290

153 144

 -
 200,00
 400,00
 600,00
 800,00

 1.000,00
 1.200,00
 1.400,00
 1.600,00
 1.800,00
 2.000,00

Sec. de Estado da

Infraestrutura

Sec. de Est. da

Saúde

Sec. de Est. da

Educação

Polícia Militar do

Estado da Paraíba

Sec. de Estado do

Governo

M
il

h
õ
es

Órgãos que mais utilizaram Créditos adicionais

Dotação inicial Créditos adicionais

22%

10%

15%

17%

13%
4%

7%

15%

6%

12%



 

 

II Seminário de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade Federal da Paraíba  

Centro de Ciências Sociais Aplicadas - Departamento de Finanças e Contabilidade 

João Pessoa - PB, 02 e 03 de Setembro de 2016 

P
ág

in
a 

7
5
 

utilizado no período, entretanto, foi o terceiro com o maior do Estado, com um montante de 1,247 

bilhão de reais, representando 12% do total do orçamento. A Secretaria de Estado do Governo, 

apesar de ser o órgão com o segundo maior orçamento do Estado, com um montante de 1,568 

bilhão, representando 15% do total do orçamento, novamente, foi apenas o quinto que mais 

utilizou Créditos adicionais no período, com o valor de 144 milhões de reais, alcançando o 

percentual de 6% do total. Reitera-se, então, que o valor da dotação inicial não é o único 

determinante para a concentração do uso dos Créditos adicionais. 

A figura 5 evidencia a concentração, por órgãos, do uso dos créditos adicionais no 

exercício de 2015, utilizando o mesmo mecanismo de análise aplicado nas figuras 3 e 4. 

 

Figura 5 – Concentração da utilização dos Créditos adicionais por órgãos – 2015 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados do QDD 2015 e dados da pesquisa (2016). 
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Créditos adicionais no período, alcançando o montante de 237 milhões de reais, que representou 

11% do total. 

Desse modo, percebe-se que a maior quantidade de Créditos adicionais é sempre utilizada 

nos órgãos que possuem os maiores orçamentos do Estado, o que indica que tais órgãos são os 

que mais necessitam de ajustes, nominalmente, para adequar o planejamento à realidade 

apresentada. Todavia, observa-se que o valor da dotação inicial de cada órgão não é o único fator 

que determina quais órgãos realizam mais ajustes em seu orçamento. 

A figura 6 demonstra os órgãos que realizaram os maiores ajustes em relação, 

proporcionalmente à dotação inicial, eliminado  a influencia do valor dos orçamentos na análise.  

 

Figura 6 – Percentual de ajustes nos orçamentos dos órgãos – Exercícios de 2013 a 2015 

 
Fonte: Elaborado a partir de dados do QDD de 2013, 2014 e 2015 e dados da pesquisa (2016). 
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A Secretaria do Planejamento, Orçamento, Gestão e Finanças foi o órgão que realizou o 

maior percentual de ajustes, proporcionalmente à dotação inicial, nos anos de 2013 e 2015, com 

percentuais de 126% e 250%, respectivamente. Tais dados permitem afirmar que o órgão 

apresentou a maior deficiência no seu planejamento, uma vez que os ajustes realizados nesses 

períodos foram superiores ao total do planejamento inicial. 

A Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana foi o órgão que efetuou o maior ajuste 

em seu orçamento no exercício de 2014, alcançando o percentual de 137% proporcionalmente a 

dotação inicial e em 2013 foi o segundo que realizou o maior ajuste, com o percentual de 122%. 

Dessa forma, infere-se que o órgão também apresenta elevada deficiência em seu planejamento, 

uma vez que os ajustes são superiores ao total de dotação destinada ao órgão. 

Esses constantes ajustes no orçamento dos órgãos apresentados na figura 6 demonstram 

que as informações geradas por esses ajustes em um determinado período não estão sendo 

utilizadas como subsídio para elaboração do orçamento dos exercícios subsequentes, o que 

evidencia falhas no processo de planejamento dos órgãos. As informações de alterações nos 

orçamentos deveriam ser utilizadas como retroalimentação do processo de planejamento, pois os 

constantes ajustes acabam prejudicando o ato de planejar. 

A figura 7 demonstra os órgãos que necessitaram de adições de recursos superiores à 

19%, proporcionais à dotação inicial, em pelo 2 dos anos analisados. A figura 7 foi elaborada a 

partir do valor líquido entre o somatório dos recursos recebidos por meio de Créditos adicionais 

de todas as fontes e subtraídos os valores perdidos por anulação de dotações orçamentárias. 

A figura 7 demonstra que oito órgãos necessitaram de remanejamento de recursos 

superiores a 19% em relação à dotação inicial para o atendimento das demandas contempladas no 

orçamento, em pelo menos dois dos anos analisados, demonstrando que os recursos destinados a 

esses órgãos foram insuficientes para executar as ações de governo planejadas para os exercícios. 

A Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana apresentou percentuais elevados de 

alocação de recursos, de 101% e 97%, nos exercícios de 2013 e 2014, respectivamente, indicando 

que foi necessário dobrar o orçamento do órgão para que as ações sobre sua responsabilidade 

atendidas. 



 

 

II Seminário de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade Federal da Paraíba  

Centro de Ciências Sociais Aplicadas - Departamento de Finanças e Contabilidade 

João Pessoa - PB, 02 e 03 de Setembro de 2016 

P
ág

in
a 

7
8
 

Figura 7 – Órgãos com maiores adições de recursos, proporcionalmente à dotação inicial – 2013 a 2015 

 
Fonte: Elaborado a partir do QDD de 2013, 2014 e 2015 e dados da pesquisa (2016). 
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os recursos destinados a imprevistos que possam ocorrer durante o exercício financeiro foram 

utilizados quase em sua totalidade para corrigir as falhas do planejamento orçamentário. Em 

2014, o valor das anulações da Reserva de Contingência chegou a 5% do total orçado, em torno 

de 11 milhões de reais. Em 2013, não houve utilização desses recursos. 

 

Figura 8 – Órgãos que perderam recursos por uso dos Créditos adicionais – 2013 a 2015 

 
Fonte: Elaborado a partir do QDD de 2013, 2014 e 2015 e dados da pesquisa (2016). 
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Com relação à classificação funcional, a figura 9 apresenta as funções que utilizaram os 

maiores montantes de Créditos adicionais para adequar o planejamento à realidade apresentada e 

faz a comparação do valor utilizado por cada função em relação ao total de Créditos adicionais 

abertos em cada período. 

 

Figura 9 – Funções que mais utilizaram Créditos adicionais – 2013 a 2015 

 
Fonte: Elaborado a partir de dados da pesquisa (2016). 
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5. Considerações finais 

 

Diante da análise executada, constatou-se que a utilização dos Créditos adicionais nos 

exercícios financeiros de 2013, 2014 e 2015 obteve redução ao longo dos anos. Todavia, apesar 

de essa redução apontar melhora na qualidade do orçamento, constatou-se que essa queda foi 

provocada pela restrição, quanto às fontes de recursos, para abertura de Créditos adicionais, visto 

que as anulações de dotações orçamentárias apresentaram elevação ao longo dos anos. Sendo 

assim, vê-se que o Governo Estadual está deixando de atender mais demandas públicas acordadas 

com a sociedade. 

Verificou-se que os órgãos que possuem os maiores orçamentos do Governo Estadual, 

foram os que mais utilizaram Créditos adicionais. O mesmo comportamento foi encontrado na 

análise da classificação funcional. Todavia, quando foi confrontado o total de Créditos adicionais 

utilizados com a dotação inicial de cada órgão, constatou-se que nove órgãos realizaram 

modificações em seus orçamentos equivalentes a, pelo menos, 20% do total da dotação inicial. 

Desse modo, nota-se que as informações geradas com os ajustes realizados durante a execução 

orçamentária não foram utilizados para subsidiar a elaboração dos orçamentos dos anos 

seguintes, sendo contrário ao que defende Maximiano (2012) a respeito da importância do 

controle na tomada de decisões futuras. 

Observou-se que oito órgãos necessitaram de suplementação em suas dotações em 

percentuais superiores a 19% em pelo menos dois dos anos analisados, indicando que os recursos 

orçados para a execução das ações contempladas nesses órgãos foram insuficientes para o 

atendimento de tais ações, apontando falhas no planejamento desses órgãos. Sendo assim, 

verifica-se que o Governo Estadual precisa melhorar a qualidade do orçamento para utilizar os 

recursos confiados a ele do modo mais racional possível, tendo em vista que um bom 

planejamento resultará em uma boa utilização dos recursos públicos. 

Tendo em vista que a pesquisa não esgotou o debate sobre o tema, sugerem-se alguns 

temas para futuras pesquisas, dentre eles: entrevistar os gestores dos órgãos, com o intuito de 

conhecer como é elaborado o orçamento em nível de órgãos; analisar o uso dos Créditos 
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adicionais em outros Estados; verificar o comportamento, em uma série temporal longa, da 

Secretaria do Planejamento, Orçamento, Gestão e Finanças, uma vez que o órgão apresentou os 

maiores ajustes, proporcionalmente à sua dotação inicial; verificar se as ações de governo que 

foram suprimidas em um exercício foram suprimidas no ano posterior; verificar se há correlação 

entre o excesso de arrecadação e a abertura de Créditos adicionais em uma série temporal maior. 
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Resumo 

Atualmente as discussões sobre sustentabilidade têm ganhado espaço, a escassez de recursos 

naturais causada por uso indevido gera preocupação. As empresas privadas e os órgãos públicos 

têm grande impacto nos recursos naturais, o que desencadeou a tomada de medidas que visem 

evitar, retardar ou reverter os danos à natureza. Para obter o diagnóstico do nível de 

sustentabilidade da organização, deve ser feito o gerenciamento dos dados ambientais, através de 

um dos sistemas de gestão ambiental. Este estudo visa diagnosticar a situação da Sede da Seção 

Judiciária no Piauí da Justiça Federal, e propor as medidas necessárias para adequação dos 

aspectos que obtiverem resultados insatisfatórios. O método a ser utilizado é O Sistema Contábil 

Gerencial Ambiental - SICOGEA – 2º Geração, através de uma lista de verificação com 84 itens, 

com aplicação in loco. Os critérios para a lista de verificação podem ser encontrados na literatura 

nacional. O grau de sustentabilidade geral encontrado na instituição foi de 21,43%, demonstrando 

que a instituição tem um baixo índice de desenvolvimento sustentável.   

 

Palavras-chave: Sustentabilidade. SICOGEA- Geração 2. Órgão Publico Federal. 
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1. INTRODUÇÃO 

O meio ambiente é preocupação mundial, de pessoas dos mais diversos âmbitos 

profissionais, devido a sua degradação e ao mau uso de recursos limitados, renováveis ou não. A 

redução das possibilidades de poluição e degradação por parte de empresas e organismos, que 

pelos seus portes têm maior capacidade de gastar recursos e poluir, envolve diversos 

profissionais, e novas capacitações também surgiram para suprir as necessidades desta área. 

 Nas Ciências Contábeis não foi diferente, foram criadas as áreas relacionadas ao meio 

ambiente, gerando uma formação mais completa e abrangente dos profissionais, para atender às 

novas exigências do mercado atual. De acordo com Kraemer (2002) o contador precisa de uma 

formação que se estenda além dos limites das técnicas e dos procedimentos. É necessário 

acrescentar o registro contábil do meio ambiente, dada a velocidade de sua afetação e a influência 

do mundo atual na utilização e disposição dos recursos naturais.  

Dentro desse contexto acrescenta-se a preocupação com o meio ambiente, que está se 

tornando um quesito para a sobrevivência competitiva no setor privado e para a prestação de 

contas no setor público. Assim, as instituições públicas e privadas se veem pressionadas a 

controlar os registros dos impactos ambientais causados por suas atividades, objetivando a 

proteção ambiental. Muitas vezes os eventos ambientais precisam ser analisados de modo a 

produzirem informações necessárias para as decisões de gestão ambiental, haja vista que os 

custos da poluição ambiental e de exploração excessiva de recursos são enormes, e as perdas, em 

diversos casos, são irreversíveis. (SOUZA e PFITSCHER, 2013) 

Os avanços também incluem inovações na legislação que regem a sociedade, as 

empresas privadas e, principalmente, os órgãos Públicos. O Conselho Nacional de Justiça, através 

da Resolução de número 201, de 03 de março de 2015, dispõe sobre a implantação do Plano de 

Logística Sustentável no Poder Judiciário Federal, bem como das unidades ou núcleos 

socioambientais nos órgãos e conselhos do Poder Judiciário. Tal normatização segue em 

consonância a outras normas preexistentes, tais como a Constituição Federal de 1988, em seus 

artigos 170 e 225, na Lei 8.666 de 1993, artigo 3º, e no decreto 7.746 de 2012.  
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Os sistemas de gestão ambiental visam dar suporte ao tomador de decisão da entidade, 

sobre o envolvimento da organização com o meio ambiente, e esse é o objetivo do método 

denominado SICOGEA – Sistema Contábil Gerencial Ambiental, ela utiliza a contabilidade e 

controladoria ambiental auxiliando na gestão da entidade. (PFITSCHER et al., 2009) 

GOMES e GARCIA (2013) evidenciam que o sistema de Controladoria Ambiental 

identifica, mensura, acumula, analisa e interpreta as ações ecoeficientes implementadas pela 

entidade, com fito de gerar informações financeiras e não financeiras que auxiliem os gestores no 

planejamento, controle e processo de tomada de decisões relacionadas com a proteção, 

preservação e recuperação ambiental. Além de fornecer relatório de sustentabilidade e outros em 

conformidade com as legislações pertinentes que possam evidenciar, aos diversos stakeholders, o 

impacto das ações socioambientais no patrimônio da entidade.  

Considerando que um meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito garantido 

constitucionalmente no território brasileiro e dever do Estado, acredita-se que as ações relativas à 

preservação e recuperação do meio ambiente devem ter lugar no orçamento anual e ser objeto de 

registro e controle pela Contabilidade, a fim de que se possa prestar contas à sociedade das 

alterações sofridas nesse meio e suas consequências. (CRUZ, MARQUES e FERREIRA, 2009) 

Devido à necessidade atual de dados acerca da sustentabilidade e da possibilidade de 

atuação do profissional de Contabilidade em novos ramos, como a Contabilidade e a 

Controladoria Ambiental, observa-se um maior interesse nos estudos acerca do tema e a maior 

disponibilização de informações. No setor público federal ainda é escasso o número de dados 

disponíveis e, diante do alto potencial de dispêndios de recursos renováveis e não renováveis por 

parte dos órgãos públicos, faz-se necessário um diagnóstico para analisar a situação real e 

medidas a serem tomadas. O presente estudo objetiva responder ao seguinte questionamento: 

Utilizando-se os recursos da Controladoria  Ambiental, qual o nível de sustentabilidade da Sede 

da Justiça Federal no Estado do Piauí ? 

Tal estudo visa verificar a gestão e sustentabilidade ambiental na Justiça Federal do 

Piauí, com sede em Teresina, Piauí; analisar as contribuições ambientais por meio da fase 

investigação e mensuração do Sistema Contábil Gerencial Ambiental (SICOGEA – Geração 2); 
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identificar os aspectos sustentavelmente insatisfatórios na instituição; verificar as estratégias 

ambientais do Órgão Público estudado para com a sociedade. 

O presente trabalho visa contribuir com novos dados acerca de uma instituição pública 

federal, visto a escassez de dados e pesquisas sobre a relação de tais instituições com o meio 

ambiente. A coleta dos dados junto com a literatura existente e a fundamentação teórica que será 

criada a partir dos resultados obtidos, cria um panorama sobre a instituição e possibilita um maior 

aporte de informações aos gestores e abre caminho para planos de gestão ambiental, novos 

relatórios e outros estudos. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. CONTABILIDADE E CONTROLADORIA AMBIENTAL 

 

De acordo com Ribeiro (2005) a Contabilidade Ambiental é um ramo dentro da 

contabilidade, que possui objetivos específicos, tais como: identificar e mensurar eventos e 

transações econômico-financeiros que estejam relacionados com a proteção, preservação e 

recuperação ambiental, visando à evidenciação da situação patrimonial da organização no 

momento em que ocorreram. 

Segundo Mosimann, Alves e Fisch (1999) a controladoria é “o conjunto de princípios, 

procedimentos e métodos oriundos das ciências da administração, economia, psicologia, 

estatística e, principalmente, da contabilidade, que se ocupa da gestão econômica das empresas, 

com a finalidade de orientá-las para a eficácia”. 

De acordo com GOMES e GARCIA (2013) o sistema de Controladoria Ambiental deve 

fornecer informações para cumprir cinco objetivos: 

1. permitir a formulação de estratégias e dos planos de ações de longo prazo sobre 

as questões socioambientais; 

2. possibilitar as decisões sobre a utilização dos recursos pelas atividades, com 

ênfase no cliente, tanto quanto no preço; 
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3. planejamento e controle de custo das ações socioambientais que compõem o 

Sistema de Gestão Ambiental da Empresa; 

4. mensuração da performance e avaliação dos impactos socioambientais; e, por 

fim; 

5. elaborar e divulgar as informações socioambientais em conformidade com os 

Princípios de Contabilidade e legislações societárias e fiscais. 

As informações a serem divulgadas pela contabilidade vão desde os investimentos 

realizados, seja em nível de aquisição de bens permanentes de proteção a danos ecológicos, de 

despesas de manutenção ou correção de efeitos ambientais do exercício em curso, de obrigações 

contraídas em prol do meio ambiente, e até de medidas físicas, quantitativas e qualitativas, 

empreendidas para sua recuperação e preservação. (MARTINS e DE LUCA, 1994) 

 

2.2. SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL 

 

Um sistema de gestão ambiental pode ser definido como um conjunto de procedimentos 

para gerir ou administrar uma organização, de forma a obter o melhor relacionamento com o 

meio ambiente. (KRAEMER, 2002) 

De acordo com DONAIRE (1999) esses programas de gestão ambiental estabelecem 

atividades a serem desenvolvidas, a sequência entre elas, bem como quem são os responsáveis 

pela sua execução. Normalmente devem abranger os aspectos ambientais mais importantes e 

buscar uma melhoria contínua, ampliando seu escopo de atuação com o passar do tempo. Devem 

possuir dinamismo e flexibilidade suficientes para se adaptar a mudanças que podem ocorrer 

tanto no seu ambiente imediato quanto no seu ambiente futuro. 

Seiffert (2010) afirma que no Brasil assim como nos demais países, inicialmente os 

mecanismos de gestão ambiental nas organizações foram introduzidas pela intervenção 

governamental. Por outro lado, os governos passaram a observar que as políticas orientadas pelo 

mercado são eficientes do que os mecanismos de imposição ou regulamentações ambientais. 
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2.3. SICOGEA – SISTEMA CONTÁBIL GERENCIAL AMBIENTAL 

 

O SICOGEA é uma ferramenta de gestão ambiental, que une contabilidade através de 

controles, ao meio ambiente. O objetivo deste sistema é gerar informações ao gestor sobre os 

impactos das suas ações no meio ambiente, com o auxílio da contabilidade e controladoria 

ambiental, e teve sua origem no GAIA. (NUNES, 2010) 

Segundo Vegini et al. (2012), o SICOGEA – Geração 2 (Sistema Contábil Gerencial 

Ambiental – Geração 2) foi desenvolvido pelo contador João Paulo de Oliveira Nunes na sua 

dissertação, e é uma ferramenta de gestão ambiental, que une contabilidade por meio de 

controles, trabalhando com fatores ambientais, econômicos e sociais, gerando informações aos 

gestores, buscando melhorar a atuação das atividades das entidades sob o meio ambiente.  

Uma das vantagens que diferencia o SICOGEA – Geração 2 dos demais modelos de 

gestão ambiental consiste no emprego de fatores qualitativos na avaliação da sustentabilidade, o 

que confere objetividade ao resultado encontrado para o desempenho ambiental. Destaca-se, 

ainda, a eficiência deste sistema na identificação dos pontos críticos quanto à sustentabilidade, 

além da estruturação de um plano de gestão ambiental composto de medidas de proteção, 

recuperação e/ou reciclagem. (UHLMANN et al., 2011) 

 

3. METODOLOGIA 

De início fez-se um levantamento bibliográfico, para obter uma revisão teórica acerca do 

tema e informações sobre estudos já realizados. Os termos pesquisados envolveram 

Sustentabilidade, Contabilidade Ambiental, Controladoria Ambiental, Órgãos Públicos, Sistema 

Contábil Gerencial Ambiental (SICOGEA), Contabilidade de Custos Ecológicos Completos 

(CECC). 

A busca foi realizada em Anais de congressos, Teses e Dissertações, Revistas 

especializadas em Ciências Contábeis e Administração, bibliotecas de Universidades Federais 

brasileiras, periódicos científicos da base SCIELO, CAPES e livros acerca do tema. Todos os 
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artigos analisados foram escritos em português e publicados em revistas nacionais e 

internacionais.  

Após a pesquisa bibliográfica, fez-se uma lista de verificação (APÊNDICE 01) para 

aplicação de perguntas que iriam possibilitar o estudo da instituição no método SICOGEA. A 

lista possui 84 questões, divididas em 4 grupos: Fornecedores e Compras, Prestação de Serviços, 

Indicadores Contábeis e Indicadores Gerenciais. Alguns grupos foram, ainda, divididos em 

subgrupos, para melhor organização das perguntas. Os participantes da pesquisa são servidores 

da instituição avaliada. 

As respostas da lista de verificação são em forma de escala de atribuição de valor, com 

respostas que variavam de 0 a 5. De acordo com Nunes (2009), as ponderações para a escala de 

valor são as seguintes: 

 0 (zero): para aquela empresa que não demonstra nenhum investimento/controle 

sobre o tema avaliado. Neste caso o percentual da resposta equivale a 0% do total de 

pontos possíveis no item avaliado; 

 01 (um): para aquela empresa que demonstra algum investimento/controle sobre 

o tema avaliado. Neste caso o percentual da resposta equivale a 20% do total de pontos 

possíveis no item avaliado; 

  02 (dois): para aquela empresa que demonstra investimento/controle um pouco 

maior que o item anterior, sobre o tema avaliado. Neste caso o percentual da resposta 

equivale a 40% do total de pontos possíveis no item avaliado; 

 03 (três): para aquela empresa que demonstra investimento/controle um pouco 

maior que o item anterior, sobre o tema avaliado. Neste caso o percentual da resposta 

equivale a 60% do total de pontos possíveis no item avaliado; 

 04 (quatro): para aquela empresa que demonstra investimento/controle quase que 

total, sobre o tema avaliado. Neste caso o percentual da resposta equivale a 80% do total 

de pontos possíveis no item avaliado; 

 05 (cinco): para aquela empresa que demonstra investimento/controle total, sobre 

o tema avaliado. Neste caso o percentual da resposta equivale a 100% do total de pontos 

possíveis no item avaliado. (NUNES, 2009) 

Há algumas questões denominadas inversas, para as quais a atribuição de valor é 

diferenciada. Em tais questões atribui-se 100% do total de pontos possível para o valor 0 e 0% de 
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pontos para o valor 05. Essa diferenciação ocorre pois as questões inversas são aquelas em que a 

maior sustentabilidade ocorre com a inexistência do fato, ou seja, com a atribuição do valor 0 à 

questão, e assim gradativamente. A atribuição do valor 05 representa a menor sustentabilidade, 

atribuindo-se 0% da pontuação total. 

Na abordagem do problema utiliza-se análise qualitativa. De acordo com Nunes (2010) 

esta análise é feita para interpretação de dados buscando refletir os resultados dos objetivos a 

serem atingidos, pois os dados coletados e analisados ao longo da pesquisa têm caráter 

qualitativo, mesmo que utilize algumas ferramentas quantitativas no seu percurso. 

Com os dados requeridos disponíveis, far-se-á o percentual de pontos totais obtidos em 

relação ao total de pontos possíveis. Este percentual indicará qual grau de sustentabilidade da 

instituição avaliada, com as gradações apresentadas na tabela a seguir. 

Tabela 1 – Desempenho Ambiental 

Resultado Sustentabilidade Desempenho: Controle, incentivo, estratégia 

Inferior a 20% Péssimo Pode estar causando grande impacto 

Entre 20,1% e 

40% 
Fraco Pode estar causando danos, mas surgem algumas poucas iniciativas 

Entre 40,1% e 

60% 
Regular Atende somente a legislação. 

Entre 60,1% e 

80% 
Bom 

Além da legislação, surgem alguns projetos e atitudes que buscam valorizar o meio 

ambiente. 

Superior a 80% Ótimo Alta valorização ambiental com produção ecológica e prevenção da poluição. 

Fonte: adaptado de Nunes (2010). 

Far-se-á, também, o cálculo de contribuição dos grupos-chave e dos subgrupos, a fim de 

saber o quanto contribuíram para o resultado final obtido.  

 

5. RESULTADOS 

 

Foram distribuídas 18 listas de verificação na Sede da Justiça Federal em Teresina – 

Piauí, havendo a devolução de 10 listas respondidas. Não houve justificativas por parte dos 
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entrevistados que não fizeram a devolução das listas e nem houve retorno posterior à data 

definida para a entrega. 

Para a análise dos resultados, computaram-se todas as respostas obtidas nas listas de 

verificação, a fim de ser feita uma única análise, relacionando-as com a pontuação possível 

referente as 10 listas que foram efetivamente utilizadas no trabalho. 

 

Tabela 2. Análise do resultado geral das listas de verificação. 

Item Valor 

Total de pontos possíveis de uma lista 138 pontos 

Total de pontos possíveis das 10 listas utilizadas 1380 pontos 

Pontos obtidos nas 10 listas 295,8 pontos 

Percentual de Pontos obtidos/Pontos possíveis 21,43% 

Fonte: Pesquisa direta.  

Utilizando-se a tabela de Nunes (2010) para o resultado do desempenho ambiental, o 

percentual de 21,43% reflete um grau de sustentabilidade fraco. De acordo com o autor, pode 

estar causando danos, mas surgem algumas poucas iniciativas. Tal resultado demonstra que o 

órgão possui poucas medidas para reduzir os impactos ambientais, não há uma política efetiva de 

conscientização para o uso dos recursos de maneira sustentável e que não é feita, também, a 

aferição periódica do potencial de causar danos ambientais em suas atividades, a fim de 

minimizá-los. Pode-se destacar algumas iniciativas que têm surgido, como auditorias e pesquisas 

acerca da sustentabilidade e que envolvem entidades públicas, com possível divulgação dos 

resultados e aplicação de medidas que objetivem a melhoria dos índices de sustentabilidade. 

Fez-se a análise de cada Grupo-chave, a fim de obter o percentual de pontos obtidos em 

relação aos pontos possíveis. 
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Tabela 3. Análise do resultado do Grupo-chave 1 das listas de verificação. 

Item Valor 

Total de pontos possíveis no Grupo-Chave 21 pontos 

Total de pontos possíveis nas 10 listas utilizadas 210 pontos 

Pontos obtidos nas 10 listas 57,4 pontos 

Percentual de Pontos obtidos/Pontos possíveis 27,3% 

Fonte: Pesquisa direta. 

O Grupo-Chave 1, denominado Fornecedores/Compras, compreende os itens 1 a 13 da 

lista de verificação. Com a compilação dos resultados das 10 listas, obteve-se uma pontuação de 

57,4 pontos de um total de 210 pontos, o que representa 27,3% do total. Tal resultado enquadra-

se no grau de sustentabilidade fraco. Entrevistados disseram que com relação à contratações e 

compras a maioria é centralizada e realizada pelo Tribunal, em Brasília, e os critérios com relação 

à seleção dos materiais e fornecedores é estabelecida mediante edital.  

Tabela 3. Análise do resultado do Grupo-chave 2 das listas de verificação. 

Item Valor 

Total de pontos possíveis no Grupo-Chave 75 pontos 

Total de pontos possíveis nas 10 listas utilizadas 750 pontos 

Pontos obtidos nas 10 listas 145,6 pontos 

Percentual de pontos obtidos/Pontos possíveis 19,41% 

Fonte: Pesquisa direta. 

O Grupo-Chave 2, Prestação de Serviços, compreende os itens 14 a 57 da lista de 

verificação, subdivide-se em 5 subgrupos, que são: Ecoeficiência do serviço prestado; nível de 

tecnologia utilizada; aspectos e impactos ambientais na prestação de serviço; gestão de pessoas 

na instituição; e disponibilidade de caixa. Na análise geral do grupo-chave obteve-se 145,6 

pontos de um total de 750 pontos possíveis, valor que representa 19,41% do total. O percentual 

reflete um nível de sustentabilidade péssimo, quesito no qual o órgão pode estar causando grande 

impacto ambiental. 
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No grupo-chave 2 a maior contribuição de pontuação foi do Subgrupo A, denominado 

Ecoeficiência do Serviço Prestado, o que menos contribuiu foi o Subgrupo E, que se refere a 

Disponibilidade de Capital. Pode-se observar, através dos comentários dos entrevistados, que não há 

campanhas de conscientização aos servidores que objetivem ações de proteção ao ecossistema, de 

preservação de qualidade ambiental e nem de uso racional de recursos renováveis e não renováveis. 

Também foi informado que não há capital disponível para investimentos em gestão ambiental, sejam 

imediatos ou futuros. 

Tabela 4. Análise do resultado do Grupo-chave 3 das listas de verificação. 

Item Valor 

Total de pontos possíveis no Grupo-chave 28 pontos 

Total de pontos possíveis nas 10 listas utilizadas 280 pontos 

Pontos obtidos nas 10 listas 56,6 pontos 

Percentual de pontos obtidos/Pontos possíveis 20,21% 

Fonte: Pesquisa direta. 

O Grupo-chave 3, de nome Indicadores Contábeis, que compreende os itens 58 a 76 e 

subdivide-se em 3 subgrupos: Indicadores ambientais de bens e direitos e obrigações; indicadores 

ambientais de contas e resultados; e indicadores de demonstração ambiental específica. A 

pontuação obtida no Grupo-chave foi de 56,6 de um total de 280 pontos, resultando num 

percentual de 20,21% do total. Tal resultado enquadra-se no grau de sustentabilidade fraco, no 

qual o órgão pode estar causando danos, mas com algumas poucas iniciativas.  

O Grupo-chave 4, denominado Indicadores Gerenciais, compreende os itens 77 ao 84. 

Da análise dos resultados, obteve-se uma pontuação total de 36,2 de um total de 140 pontos, com 

percentual de 25,85% do total. O grau de sustentabilidade constatado neste grupo-chave é 

considerado fraco. Fora evidenciado que não há dispêndios financeiros em investimentos de 

proteção ambiental nem em avaliação de recursos ambientais; e que também não há um sistema 

de gestão ambiental implantado na instituição. 
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Tabela 5: Análise do resultado do Grupo-chave 4 das listas de verificação. 

Item Valor 

Total de pontos possíveis no Grupo-chave 14 pontos 

Total de pontos possíveis nas 10 listas utilizadas 140 pontos 

Pontos obtidos nas 10 listas 36,2 pontos 

Percentual de Pontos obtidos/Pontos possíveis 25,85% 

Fonte: Pesquisa direta. 

A partir das respostas dadas pelos entrevistados, com a análise dos dados e os 

percentuais obtidos pode-se aferir que o órgão público estudado possui níveis de 

sustentabilidades considerados péssimos e fracos, com percentuais de pontuação na casa dos 

20%. Tal diagnóstico demonstra que não há programas em desenvolvimento que visem o 

funcionamento sustentável no órgão, a redução da poluição, a conscientização de servidores e 

colaboradores acerca da necessidade e importância da aplicação de práticas sustentáveis no dia a 

dia da instituição.  

Não houve, nesta pesquisa, diferenças significativas nas respostas das questões 

aplicadas. Os servidores, mesmo que de setores diferentes, apresentaram respostas parecidas e 

que culminaram nos índices apresentados. Por ser parte integrante de um órgão maior e com sede 

em Brasília, algumas das questões que foram respondidas independem da vontade da 

administração local, o que culmina na necessidade de conscientização dos servidores, em todos 

os níveis hierárquicos e que origine-se no Tribunal, situado em Brasília, e seja disseminada pelas 

seções subordinadas, situadas nos demais Estados integrantes da Primeira Região. 

 

6. Considerações Finais 

 

Este estudo teve como objetivo analisar a sustentabilidade de um Órgão Público Federal, 

utilizando-se o sistema SICOGEA – 2º GERAÇÃO. Com a análise dos questionários respondidos 

pelos servidores da instituição, constatou-se um índice de sustentabilidade ambiental de 21,43%, 

índice considerado baixo pelo sistema aplicado. 
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Pode-se observar baixa conscientização ambiental por meio dos servidores, quase 

inexistente preocupação do órgão com o desenvolvimento sustentável e nenhum dispêndio 

financeiro a fim de melhorar a sustentabilidade.  

Acerca das referências teóricas, trabalhos realizados e ambientes analisados, ainda é 

pequena a quantidade disponível no meio acadêmico, por ser um tema atual e ainda pouco 

explorado. Pode-se constatar a grande importância da pesquisa e do estudo dos ambientes, 

principalmente aqueles maiores e que podem vir a gerar grandes impactos, de modo a reduzi-los 

e evitá-los, contribuindo para um meio ambiente saudável e sustentável. 
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APÊNDICE 01. Lista de Verificação. 

GRUPO-CHAVE 1 FORNECEDORES/COMPRAS 0 1 2 3 4 5 
Pontos 

poss. 

1. As matérias-primas compradas são oriundas de recursos 

renováveis? 
      1 

2. Os fornecedores apresentam processos produtivos que 

causam impactos ao meio ambiente e aos seres humanos? 

(inversa) 

      1 

3. Os fornecedores estão comprometidos com o meio 

ambiente? 
      2 

4. Os principais fornecedores da instituição são certificados 

pelas normas ambientais ISO 14.001? (Sistema de Gestão 

Ambiental Efetivo) 

      1 

5. Os fornecedores dão garantia de qualidade?       1 

6. Os fornecedores dão garantia de segurança?       1 

7.As compras da instituição incluem, quando possível, 

produtos/serviços recicláveis? 
      3 

 8. Nos casos de contratação de obras e serviços de engenharia 

são levados em consideração à economia da manutenção e 

operacionalização da edificação, bem como a utilização de 

tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental? 

      3 

9. Os fornecedores da instituição se obrigam a reciclar os seus 

produtos usados? 
      1 

10. São verificados se os equipamentos ou produtos licitados 

contêm substâncias que destroem a camada de Ozônio (exceto 

essenciais)? 

      2 

11. As compras perecíveis estão sujeitas a uma data limite de 

utilização? 
      1 

12. Nos casos de alienação de materiais, as vendas são 

realizadas mediante concorrência, leilão ou convite? 
      1 

13. Existem critérios para a escolha dos produtos de 

manutenção dos imóveis (água sanitária, detergentes, papel 

toalha, etc), que considerem produtos ambientalmente corretos 

ou de empresas que desenvolvam iniciativas de preservação do 

meio ambiente? 

      3 
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GRUPO-CHAVE 2 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO        

A) ECOEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO  0 1 2 3 4 5 
Pontos 

poss. 

 14. A prestação do serviço realizada pela instituição é 

poluente? (inversa) 
      1 

15. A prestação do serviço demanda um alto consumo de 

energia? 
      2 

16. A instituição atende as normas referentes à saúde e 

segurança dos colaboradores (servidores, estagiários, 

comissionados e terceirizados)? 

      2 

17. Existe na instituição, um manual de segurança interna, que 

acompanha o processo de prestação de serviços? 
      4 

18. Existe geração de resíduos durante a prestação de serviços? 

(inversa) 
      1 

19. Os resíduos gerados são reaproveitados na instituição?       1 

20. São realizadas auditorias ambientais e avaliação de 

desempenho ambiental? 
      4 

21. A instituição investe em infraestrutura ambiental 

institucional? (Desenvolve projetos que envolvem saneamento, 

abastecimento de água e restauração ambiental, entre outros). 

      2 

22. São defendidos critérios para estimar montantes ideais de 

gastos ambientais? 
      2 

23. A instituição monitora os níveis de poluição sonora, 

luminosidade, poluição do ar e ergonomia de equipamentos no 

ambiente interno? 

      3 

24. A instituição possui metas e indicadores de eficiência na 

área de manutenção, por departamento, e monitora essas 

metas? 

      1 

B) NÍVEL DE TECNOLOGIA UTILIZADA 0 1 2 3 4 5 
Pontos 

poss. 

25. A tecnologia, na prestação de serviço, apresenta grau de 

complexidade elevado? 
      1 

26. A tecnologia, na prestação de serviço, apresenta alto grau 

de automação (demanda uma baixa densidade de capital e 

trabalho)? 

      1 
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27. A tecnologia, na prestação de serviço, demanda a utilização 

de insumos e matérias primas perigosas? (inversa) 
      1 

28. A tecnologia, na prestação de serviço, demanda utilização 

de recursos não renováveis? (inversa) 
      1 

29. A tecnologia, na prestação de serviço, é autóctone (capaz de 

ser desenvolvida, mantida e aperfeiçoada com recursos 

próprios)? 

      2 

30. A tecnologia, na prestação de serviço, apresenta uma 

dependência da instituição em relação a algum fornecedor ou 

parceiro? 

      1 

C) ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
0 1 2 3 4 5 

Pontos 

poss. 

31. Existe um alto consumo de água no processo de prestação 

de serviço? (inversa) 
      2 

32. Existe um alto consumo de água total na instituição? 

(inversa) 
      1 

33. A fonte hídrica utilizável é comunitária?       1 

34. Existe algum reaproveitamento de água na instituição?       2 

35. Há separação dos resíduos recicláveis descartados pela 

instituição? 
      1 

36. A coleta dos resíduos recicláveis é realizada por 

associação/cooperativa habilitada? 
      1 

37. Há controle por parte da instituição para amenizar a 

poluição sonora? 
      1 

38. São gerados resíduos perigosos durante o processo de 

prestação de serviços? (inversa) 
      1 

39. Existe algum tipo de reaproveitamento de papel e outros no 

processo de prestação de serviços? 
      1 

40. Existe na instituição um plano de prevenção em caso de 

incidente grave ambiental? 
      1 

41. A instituição promove ações envolvendo a preservação do 

ecossistema, a conservação dos recursos não renováveis e a 

minimização do uso de recursos renováveis? 

      2 

42. Na instituição existe um plano de qualidade ambiental?       2 
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43. As normas de segurança e meio ambiente são 

rigorosamente respeitadas pelos funcionários? 
      5 

D) GESTÃO DE PESSOAS NA INSTITUIÇÃO 0 1 2 3 4 5 
Pontos 

poss. 

44. A presidência se mostra efetivamente comprometida com a 

gestão ambiental? 
      2 

45. O corpo gerencial se apresenta efetivamente comprometido 

com a gestão ambiental? 
      2 

46. A mão de obra empregada é altamente especializada, 

também em contabilidade ambiental? 
      1 

47. A criatividade é um dos pontos fortes da instituição e de 

seus colaboradores? 
      1 

48. Existe uma política de valorização do capital intelectual?       1 

49. Existe algum acompanhamento da área de Gestão de 

Pessoas com a Contabilidade Ambiental? 
      1 

50. A instituição participa de campanhas de preservação do 

meio ambiente? 
      2 

51. A instituição faz campanhas de uso racional da energia 

elétrica? 
      2 

52. A instituição faz campanhas de uso racional da água?       2 

53. A instituição faz campanhas de uso racional de papel?       2 

54. A instituição faz campanhas de uso racional de 

combustível? 
      2 

55. A instituição faz campanhas de uso racional de telefone?       2 

56. Os colaboradores são conscientizados e envolvidos em 

questões relativas à preservação ambiental e desenvolvimento 

social? 

      2 

E) DISPONIBILIDADE DE CAPITAL 0 1 2 3 4 5 
Pontos 

poss. 

57. Existe capital próprio disponível para investimentos em 

gestão ambiental? 
      2 

GRUPO-CHAVE 3 – INDICADORES CONTÁBEIS        

A) INDICADORES AMBIENTAIS DE BENS E DIREITOS E 
0 1 2 3 4 5 

Pontos 
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OBRIGAÇÕES poss. 

58. A instituição possui bens em uso no processo de proteção, 

controle, preservação e recuperação ambiental? 
      1 

59. A instituição possui gastos com pesquisas e 

desenvolvimento de tecnologias ambientais? 
      1 

60. A instituição possui multas e indenizações ambientais a 

curto prazo? (inversa) 
      2 

61. A instituição possui salários e encargos de especialistas na 

área ambiental? 
      1 

62. A instituição possui passivos ambientais, relativos a 

empréstimos e financiamentos de investimentos na gestão 

ambiental a longo prazo? 

      1 

63. A instituição possui multas e indenizações ambientais a 

longo prazo? (inversa) 
      2 

B) INDICADORES AMBIENTAIS DE CONTAS E 

RESULTADOS 
0 1 2 3 4 5 

Pontos 

poss. 

64. Existe consumo de recursos para controle, preservação, 

proteção ambiental e perda acelerada decorrente de exposição 

de bens à instituição? 

      1 

65. O consumo de recursos para controle, preservação, proteção 

ambiental e perda acelerada decorrente de exposição de bens à 

poluição tem se mantido constante? 

      1 

66. A instituição paga taxas, contribuições e demais gastos 

relacionados à área ambiental? 
      2 

C) INDICADORES DE DEMONSTRAÇÃO AMBIENTAL 

ESPECÍFICA 
0 1 2 3 4 5 

Pontos 

poss. 

67. A instituição possui Demonstração ambiental específica? 

Ex: Balanço Social. 
      2 

68. A instituição estima passivos contingentes e/ou cria 

provisões para risco ambiental? 
      1 

69. Existe aquisição de imobilizados?       1 

70. A instituição paga insumos utilizados para redução dos 

impactos ambientais? 
      2 

71. A instituição possui gastos com divulgação na área 

ambiental? 
      1 
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72. A instituição possui economia de energia elétrica?       3 

73. A instituição possui economia em transportes (combustível, 

lubrificantes, etc)? 
      3 

74. A instituição possui economia de matéria prima?       1 

75. A instituição possui economia de gastos com pessoal? 

(saúde, improdutividade, absenteísmo, etc) 
      1 

76. A instituição possui grande quantidade de resíduos que 

causam impacto? (inversa) 
      1 

GRUPO CHAVE – 4 – INDICADORES GERENCIAIS 0 1 2 3 4 5 
Pontos 

poss. 

77. A instituição já obteve benefícios e/ou premiações pela 

atuação na valorização do meio ambiente? 
      2 

78. A instituição é ré em alguma ação judicial referente à 

poluição ambiental, acidentes ambientais e/ou indenizações 

trabalhistas? (inversa) 

      3 

79. Já ocorreram reclamações sobre aspectos e impactos do 

processo de prestação de serviços por parte da 

sociedade/comunidade? (inversa) 

      1 

80. Ocorreram acidentes ou incidentes ambientais no passado? 

(inversa) 
      1 

81. A instituição possui um sistema de gestão ambiental?       4 

82. São realizados investimentos sistemáticos em proteção 

ambiental? 
      1 

83. A instituição trabalha com custos ambientais de prevenção?       1 

84. A instituição trabalha com custos ambientais de avaliação?       1 

Fonte: adaptado de SOUZA e PFITSCHER, 2013. 
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Resumo 

Neste estudo buscou-se verificar a forma como a estrutura normativa interna das Unidades de 

Controle Interno dos Tribunais Regionais do Trabalho da Região Nordeste vem se adaptando aos 

novos parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça, órgão a qual os Tribunais 

estão subordinados administrativamente. A análise para verificar tal adaptação foi elaborada com 

base na legislação brasileira aplicável, baseando-se, sobretudo, nas resoluções CNJ 86/2009 e 

171/2013. A pesquisa caracteriza-se como bibliográfica e documental. Utilizou-se de pesquisa 

quantitativa para mensurar os dados que compõem os gráficos, evidenciando os resultados 

encontrados em cada situação investigada. Por meio de uma abordagem qualitativa, tornou-se 

possível enxergar e interpretar as informações que foram reveladas com os dados dos respectivos 

gráficos. O universo deste estudo é constituído pelos Tribunais do Poder Judiciário. A população 

é composta pelos Tribunais Regionais do Trabalho e a amostra selecionada corresponde aos 9 

(nove) Tribunais Regionais do Trabalho localizados na Região Nordeste. Para identificar a 

convergência entre os normativos internos das Unidades de Controle Interno dos Tribunais e os 

novos parâmetros estabelecidos pelo CNJ, utilizou-se um modelo padrão como base, sendo o 

mesmo composto por 10 (dez) quesitos que foram observados com a finalidade de classificar os 

níveis de convergência dos normativos internos dos Tribunais em: Nível Alto, Nível Médio e 

Nível Baixo. O resultado da pesquisa apontou que, dentre os Tribunais analisados, apenas dois 

Regionais (TRT 16ª e TRT 20ª) obtiveram um nível alto de convergência, demonstrando que os 
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mesmos possuem normativos claros, explicativos e que abrangem grande parte dos itens citados 

pelas Resoluções do CNJ.  

 
Palavras-chave: Administração Pública; Contabilidade Pública; Controle Interno. 
 

1. Introdução 

A gestão pública, assim como as demais áreas do conhecimento, vem sendo aperfeiçoada 

ao longo dos últimos anos. O surgimento de legislações pode ser responsável por extinguir ou 

adicionar novas atividades para os diversos setores da administração governamental. Neste 

sentido, a Constituição de 1988 atuou como um divisor de águas na administração pública, ao 

passo em que institucionalizou profundas mudanças relacionadas à gestão do Estado. Entre as 

mudanças, pode-se citar a descentralização e participação como eixos centrais do processo de 

democratização da gestão pública brasileira, bem como a obrigatoriedade do controle nas três 

esferas de poder. A democratização do estado atuou no fortalecimento do controle da 

administração pública, reforçando os princípios básicos e as normas a serem seguidas por todos 

aqueles que atuam na esfera pública (Abrucio, 2007).  

O aperfeiçoamento da gestão pública e a adoção de um novo modelo de gestão advindo da 

reforma administrativa ocorrida no ano de 1998 (EC nº 19/98) provêm, principalmente, da 

preocupação quanto à aplicação dos recursos pertencentes ao erário, necessidade de evolução da 

administração pública e pela nova forma de gestão focada em resultados. Essas transformações 

refletem, por sua vez, uma elevada preocupação do gestor público no que se refere à necessidade 

de exercer um controle mais eficiente nas entidades que estão sob sua responsabilidade (Calixto e 

Velasquez, 2005). Neste contexto, a implantação de controles eficientes no combate a atividades 

fraudulentas pode instigar a fiscalização dos cidadãos quanto à qualidade de responsabilidade dos 

gestores públicos no exercício da função administrativa (Virgílio, 2011).    

Megginson(1986) define controle como o processo de garantir que os objetivos 

organizacionais e gerenciais estejam sendo cumpridos, ou seja, uma maneira de fazer com que as 

coisas aconteçam do modo planejado. No que concerne à execução do controle na área pública, 

esta é realizada externamente e internamente. Fica a cargo do Poder Legislativo a execução do 

controle externo, sendo auxiliado pelos Tribunais de Contas. A execução do controle interno é 
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conferida a própria gestão da unidade a ser controlada, estando diretamente ligado à presidência, 

auxiliando-a no controle, fiscalização e identificação de possíveis problemas que venham a 

ocorrer durante execução de suas atividades. Na Justiça do Trabalho, objeto do presente estudo, 

as unidades responsáveis pelo controle interno são denominadas de Unidades de Controle 

Interno.  

Os Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs) estão subordinados administrativamente ao 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT). 

Logo, seus regulamentos e resoluções devem estar vinculados a todas as decisões que são 

tomadas pelos respectivos conselhos.  

Levando em consideração o importante papel desempenhado pelo controle interno na 

administração pública, os problemas que sua má estruturação pode acarretar aos órgãos 

vinculados e a necessidade da existência de normativos internos com um parâmetro satisfatório 

de qualidade, esta pesquisa busca responder ao seguinte questionamento: Como a estrutura 

normativa interna dos Tribunais Regionais do Trabalho da região Nordeste vem se 

adequando aos novos padrões estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça para o 

direcionamento de suas atividades? O objetivo geral desta pesquisa é verificar de que forma a 

estrutura normativa interna das Unidades de Controle Interno dos Tribunais Regionais do 

Trabalho da Região Nordeste vem se adaptando aos novos parâmetros estabelecidos pelo 

Conselho Nacional de Justiça para o direcionamento de suas atividades. 

O estudo torna-se relevante a medida em que busca evidenciar a conformidade das atuais 

estruturas normativas dos Tribunais Regionais do Trabalho com os novos padrões que são 

estabelecidos pelo CNJ. Os resultados obtidos com a realização desta pesquisa podem ser 

utilizados para alimentar a opinião pública quanto ao comprometimento dos Tribunais em 

fortalecer seus instrumentos de controle interno. 

2. Conhecendo a administração pública e seus modelos de gestão 

A administração pública pode ser conceituada como um conjunto de órgãos que 

integram a estrutura administrativa do Estado. Esses órgãos são encarregados de exercer as 

funções que foram determinadas pela Constituição Federal, respeitando, consequentemente, todas 
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as suas leis, com o intuito de atender aos interesses e ao bem-estar da coletividade. Conquanto, 

vale frisar que as atividades ligadas a gestão e a administração pública, como toda ciência social, 

precisa se adequar ao ambiente externo, modificando-se quando necessário. Conforme dito por 

Silva (2013) a evolução da administração pública é consequência do aperfeiçoamento dos 

serviços que o Estado presta à população, sendo ela representada pelos modelos de gestão: 

patrimonialista, burocrático e gerencial. 

No modelo de gestão patrimonialista a administração pública deve atender aos interesses 

do governante, fazendo este o uso do poder que lhe foi concebido para obter benefícios 

particulares. Em decorrência das características desse modelo, a administração pública deixa de 

priorizar o bem comum da coletividade para atender aos interesses de uma pequena minoria. A 

corrupção e o nepotismo são marcantes neste modelo de gestão que passou a ser contestado com 

o surgimento e expansão de pensamentos voltados para a democracia (Oliveira, 2010). 

A administração pública patrimonial começa a ser substituída pelo modelo de gestão 

burocrático, tendo este o objetivo de minimizar as ações da corrupção e do nepotismo, 

características marcantes daquele modelo de gestão. Princípios de impessoalidade, hierarquia 

funcional, formalismo, carreira pública estão presentes no modelo burocrático (Silva, 2013). 

Mesmo que o modelo burocrático se mostre superior ao patrimonialista, ele não cumpre 

corretamente o papel de intermediador entre o Estado e o cidadão, sendo esta considerada uma de 

suas principais falhas. O modelo é marcado, em sua essência, por uma linearidade, adaptando-se 

a um ambiente estabilizado, não sendo compatível com o mundo globalizado e de mudanças 

constantes em que vivemos (Souza, 2010).  

Todos esses fatos contribuíram para o surgimento de outra forma de gestão, mais 

flexível e capaz de acompanhar essas mudanças, além de preencher as lacunas que o modelo 

burocrático não conseguia alcançar.  

O modelo de gestão gerencial demonstrou preocupação com relação à forma como o 

patrimônio público estava sendo gerido e provocou uma evolução nas técnicas de gestão, 

melhorando as ferramentas de controle dos gastos públicos, a aplicação dos recursos e a proteção 

do erário. A forma de execução foi modificada, passando a focar o atendimento as necessidades 
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do cidadão, utilizando, para isso, várias ferramentas gerenciais, como por exemplo o controle de 

resultados (Souza, 2010).  

Todos os modelos de gestão pública que foram apresentados contribuíram para a 

evolução da administração pública, contudo, ainda não havia-se chegado ao modelo de gestão 

ideal. Percebeu-se que a inserção de novos métodos oriundos de outros modelos de gestão ao 

gerencialismo daria origem a uma “nova gestão pública” equilibrada, planejada e flexível que, 

certamente, contribuiria para o desenvolvimento da administração pública. A nova gestão visa 

contribuir para o acesso aos serviços públicos de forma igualitária, no planejamento estratégico 

das ações a serem desenvolvidas pelo Estado, nos indicadores de desempenho e avaliação dos 

resultados obtidos. A oferta de mecanismos de participação popular na gestão pública aproximou 

ainda mais o Estado do cidadão nesta nova fase da administração pública (Silva, 2013).   

2.1 Princípios Fundamentais da Administração Pública 

A Constituição Federal de 1988 contempla em seu texto os princípios norteadores a 

serem observados pela administração pública no exercício de suas ações. A função desses 

princípios é dar unidade e coerência à administração pública, em relação direta com o Direito 

Administrativo, a fim de controlar as atividades de todos os entes que integram a federação 

brasileira (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) bem como de todos os agentes públicos 

que exercem atividades no meio governamental.    

Os princípios fundamentais da administração pública são evidenciados no art. 37 do 

texto constitucional, sendo eles: legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e publicidade.  

Princípio da Legalidade - representa a base de todo Estado de Direito, sendo uma 

garantia de que todas as ações da administração pública sejam praticadas com o respaldo da Lei.  

Princípio da Impessoalidade - esclarece que toda a atuação administrativa deve ser 

impessoal, portanto, o ato administrativo não deve ser praticado visando à promoção pessoal de 

agentes públicos ou de terceiros. Neste sentido, o ato deve ser praticado sempre com finalidade pública, 

sendo vedado a prática de atos que visam satisfazer interesses privados, por favoritismo ou perseguição 

dos agentes governamentais (PBAP, 2013) 

Princípio da Moralidade - os atos praticados pela administração pública devem 

obedecer às legislações, mas também deve-se observar a moralidade das suas ações. Verificar se 
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os atos praticados são legais, justos, convenientes, oportunos e honestos pode evitar que um 

agente público enquadre-se, por exemplo, em um caso de improbidade administrativa. 

Princípio da Publicidade - estabelece que os atos da administração pública devam ser 

publicados e disponibilizados para todos quantos tenham interesse em conhecer a forma como 

está sendo gerida a máquina pública, facilitando, inclusive, o controle e participação social na 

gestão pública (Alexandrino e Paulo, 2005).  

Princípio da Eficiência – elucida que a realização do serviço público seja realizado com 

presteza, rendimento funcional e celeridade por parte de seus agentes. A lentidão, a omissão, o 

desperdício de recursos públicos e a falta de planejamento são consideradas atitudes que ofendem 

esse princípio (PBAP, 2013).  

Atenta-se para o fato de que todos os órgãos e agentes públicos, sejam eles da 

administração direta ou indireta, devem seguir efetivamente os princípios que norteiam a 

administração pública, do contrário, pode-se haver a responsabilização das ações que, 

eventualmente, venham a desrespeitar os princípios que foram aludidos pela CF/88. Segundo 

Martins Júnior (2001) aqueles que desenvolverem atividades sem observância a tais princípios 

poderão e deverão ser responsabilizados conforme o grau da infração cometido.  

3. Controle na administração pública 

 

O controle é uma das cinco funções universais da administração, relacionando-se com 

todas as demais funções, ao passo que é considerada uma ferramenta indispensável para que se 

possa atingir determinado objetivo previsto por qualquer organização (Chivenato, 2000). Logo, o 

controle exerce sua atuação na administração pública, e, consequentemente, sobre seus agentes e 

gestores, com a intenção de ajudá-los a realizar o seu principal objetivo: ofertar serviços que 

proporcionem o bem-estar da coletividade.  

Mergginson (1986) define o controle como uma forma de garantir o cumprimento dos 

objetivos organizacionais e gerenciais das empresas. Na administração pública, configura-se 

como uma das ferramentas principais no que concerne à execução dos planejamentos por ela 

elaborados. Tal ferramenta proporciona a oportunidade para que a administração governamental 
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avalie se as suas metas de governo estão sendo cumpridas, se os resultados obtidos são 

satisfatórios ou se os princípios da administração pública são observados nos atos exercidos. 

As formas de controle comumente utilizadas pela administração pública são: controle 

externo – é o controle exercido por um poder sobre o outro, como, por exemplo, o controle que o 

poder legislativo exerce sobre as ações do poder executivo; controle interno: é o poder exercido 

internamente pela própria administração do órgão ou pelo próprio poder sobre seus atos e seus 

agentes (Assembleia Legislativa de Minas, 2014).    

3.1 Controle Interno na Administração Pública 

 

Os gestores públicos possuem recursos limitados para atender as demandas de uma 

população que vem se tornando cada vez mais criteriosa e exigente quanto à qualidade dos 

serviços que lhe é oferecida. Esta condição reflete, nos administradores públicos, uma elevada 

preocupação relacionada aos aspectos que tangem a existência de um controle mais eficiente nas 

entidades cuja gestão é de sua responsabilidade (Calixto e Velázques, 2005). Dessa forma, o 

controle interno destaca-se como um importante instrumento de controle sobre as atividades 

inerentes a rotinas internas de determinado órgão da administração pública.   

O controle interno atua na administração pública com a utilização de instrumentos que 

tenham por finalidade a vigilância, fiscalização e verificação dos atos praticados por ela, sendo 

um mecanismo capaz de constatar, antecipar ou gerir os acontecimentos que produzam efeitos 

significativos que venham a ocorrer na entidade (Franco e Marra, 2007).   

Percebe-se que, quando desenvolvidas com competência, as atividades de controle 

interno exercidas nos órgãos públicos refletem na maximização dos resultados que podem ser 

alcançados, ao passo que contribui com a diminuição dos desperdícios e, consequentemente, a má 

aplicação dos recursos governamentais. Conforme expõe Attie (2000), o controle compõe todas 

as ferramentas e meios de planejamento de que a administração dos órgãos públicos dispõe para 

dirigir, restringir, conferir e governar suas atividades, tendo por objetivo o cumprimento das 

metas anteriormente estabelecidas.     

Contudo, para que o controle pudesse fazer parte das práticas da administração pública 

brasileira, fez-se necessário a sua regulamentação. A promulgação das legislações que tratam 
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sobre o tema são fundamentais para o entendimento da forma como devem ser desenvolvidas as 

ações do controle interno no âmbito da administração pública.   

3.2 Fundamentação Legal do Controle Interno na Administração Pública 

 

Em respeito ao princípio da legalidade, as ações do controle interno na administração 

pública deram-se a partir do surgimento de bases legais que lhe desse suporte em sua atuação. O 

marco inicial para a sua regulamentação foi estabelecido pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 

1964, sendo este um importante marco para a construção de uma sólida administração financeira 

e contábil no País. A Lei tratou de definir a universalidade do controle, relatando que seria 

abrangente a todos os atos da administração, sem ressalva, independente de se tratar de receita ou 

despesa. Posteriormente, fez o controle recair sobre cada agente da administração, de maneira 

individual, desde que apresentasse responsabilidade por bens e valores públicos (Oliveira, 2013). 

A Lei nº 4.320 mostrou-se inovadora ao lançar os princípios do planejamento, do 

orçamento e do controle. Instituiu o Orçamento Plurianual de investimentos, o Orçamento por 

Programas e, também, a busca pela eficácia dos gastos públicos como objetivo das novas técnicas 

orçamentárias (Lima, 2012).     

Outra importante legislação para a regulamentação do controle interno foi o Decreto-Lei 

200/67. Este decreto resgata, em seu art. 6, o controle como um dos princípios fundamentais da 

administração pública, dando-lhe a condição de instrumento essencial, com o qual o 

administrador público pode contar para exercer suas atribuições (Cruz, 2010).  

Com a promulgação da CF/88 diversos conceitos foram instituídos. A atual Constituição 

determina que as três esferas do poder (Executivo, Legislativo e Judiciário) devem manter, de 

forma integrada, um sistema de controle interno que, até então, era exercido somente pelo poder 

executivo.  

A CF/88 expressa em seu art. 70 que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à 

legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será 

exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno 
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de cada Poder. A Constituição dispõe ainda, em seu art. 74, a respeito das principais finalidades 

do controle interno na administração pública, sendo elas: 

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos 

programas de governo e dos orçamentos da União;  

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da 

gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração 

federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;  

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos 

direitos e haveres da União; 

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.  

(BRASIL, 1988). 

 

Outra legislação, bem mais recente, que se destaca em relação à regulamentação do 

controle interno na administração pública é a Lei Complementar 101/2000, amplamente 

conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Esta Lei vem reafirmar a importância do 

Sistema de Controle Interno e lhe acrescenta novas atribuições. O objetivo geral da LC 101 é 

estabelecer o fortalecimento dos conceitos fundamentais da administração pública em busca de 

uma gestão responsável no trato dos recursos governamentais.  

Uma vez regulamentado, o Controle Interno deve existir e atuar nos órgãos da 

administração pública (direta ou indireta), nos entes da federal (União, Estado, Distrito Federal e 

Municípios) e nas três esferas do poder (Executivo, Legislativo e Judiciário) de modo a assegurar 

que as ações sejam realizadas conforme planejamento anteriormente estabelecido. 

4. Procedimento metodológico  

Para melhor esclarecer os procedimentos metodológicos utilizados na presente pesquisa, 

optou-se por dividir esta parte em quatro tópicos: metodologia da pesquisa, amostra utilizada no 

estudo, procedimentos para coleta de dados e análise e tratamento dos dados.  

4.1 Metodologia da Pesquisa 

 

Esta pesquisa apresenta características de pesquisa bibliográfica e documental, haja vista 

que foi necessária a realização de frequentes leituras existentes na literatura para fornecer 

embasamento teórico ao estudo. Acompanhou-se, do mesmo modo, as informações das 

legislações internas vigentes dos TRTs da região nordeste, com a finalidade de averiguar o 
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processo de convergência entre tais normas internas instituídas pelos Tribunais e as resoluções do 

CNJ, órgão a qual os TRTs são administrativamente subordinados.  

Utilizou-se de pesquisa quantitativa para mensurar os dados que compõem os gráficos, 

evidenciando os resultados encontrados em cada situação investigada. Por meio de uma 

abordagem qualitativa, tornou-se possível enxergar e interpretar as informações que foram 

reveladas com os dados dos respectivos gráficos. Referindo-se aos resultados, podemos 

classificá-la como aplicada, ao passo que o resultado encontrado pode contribuir para mudanças 

na realidade existente dos normativos internos dos TRTs que tratam do controle interno.   

4.2 Amostra 

O universo deste estudo é constituído pelos Tribunais do Poder Judiciário. A população é 

composta pelos Tribunais Regionais do Trabalho e a amostra selecionada corresponde aos 9 

(nove) Tribunais Regionais do Trabalho localizados na Região Nordeste. O quadro 1 apresenta os 

tribunais, seus respectivos estados e os endereços eletrônicos correspondentes.   

 

 

 

Quadro 1 – Tribunais Regionais do Trabalho, estados e portais eletrônicos 

Fonte: Elaboração Própria, 2015.  

A amostra da pesquisa foi definida ao levar-se em consideração a análise regional. Para 

a escolha da região a ser analisada, utilizou-se aquela à qual faz parte a instituição de ensino em 

Nº Tribunal Estado Portal eletrônico 

1 TRT 5ª Bahia www.trt5.jus.br 

2 TRT 6ª Pernambuco www.trt6.jus.br 

3 TRT 7ª Ceará www.trt7.gov.br 

4 TRT 13ª Paraíba www.trt13.jus.br 

5 TRT 16ª Maranhão www.trt16.jus.br 

6 TRT 19ª Alagoas www.trt19.jus.br 

7 TRT 20ª Sergipe www.trt20.jus.br 

8 TRT 21ª Rio grande do Norte www.trt21.jus.br 

9 TRT 22ª Piauí www.trt22.jus.br 
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comum dos autores responsáveis pelo desenvolvimento da pesquisa, a saber: Universidade 

Federal da Paraíba. Destaca-se ainda que, por se tratar de um estudo de caso, os resultados 

obtidos com realização desta pesquisa serão destinados somente aos tribunais que compõem a 

amostra do estudo, não podendo, portanto, ser estendido a toda população.  

 

4.3 Procedimentos Para Coleta de Dados 

 

Para verificar como a estrutura normativa interna dos Tribunais Regionais do Trabalho 

da Região Nordeste vêm se adaptando aos novos padrões estabelecidos pelo Conselho Nacional 

de Justiça referentes ao direcionamento de atividades das suas secretarias de controle interno, 

elaborou-se um quadro com base nas resoluções CNJ 86/2009 e 171/2013. Estas resoluções 

dispõem sobre a organização e o funcionamento de unidades de controle interno dos Tribunais 

(CNJ 86/2009), como também das normas técnicas para a realização de trabalhos de auditoria, 

inspeção administrativa e fiscalização nas unidades vinculadas ao Conselho (CNJ 171/2013). 

As resoluções emitidas pelo Conselho Nacional de Justiça constituem a base para a 

coleta de dados da presente pesquisa e foram localizadas a partir de consulta no portal eletrônico 

do próprio órgão (www.cnj.jus.br). O quadro 2 evidencia os normativos instituídos pelas 

resoluções 86/2009 e 171/2013 do CNJ que tratam do funcionamento de unidades de controle 

interno nos Tribunais e das normas técnicas para realização de trabalhos de auditoria e funcionará 

como uma espécie de checklist para verificar o nível de convergência entre as normas internas 

instituídas pelos Tribunais e as respectivas resoluções emitidas pelo CNJ. 
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Quadro 2 – CheckList para análise de dados coletados 

Fonte: Elaboração Própria, 2015.  

A obtenção dos normativos internos avaliados por meio da aplicação do checklist, deu-se 

a partir de consultas nos portais eletrônicos dos respectivos Tribunais, solicitação via e-mail 

  Tribunais do Trabalho da Região Nordeste 

Normativos Internos TRT 

5ª  

- BA 

TRT 

6ª  

- PE  

TRT 

7ª        

- CE  

TRT 

13ª    

– PB  

TRT 

16ª   

-MA  

TRT 

19ª   

- AL  

TRT 

20ª   

- SE  

TRT 

21ª   

- RN  

TRT 

22ª     

- PI  

Regras relativas aos procedimentos de 

auditoria contábil, financeira e orçamentária 

estão definidas na legislação interna. 

                  

Os objetos dos exames de auditoria estão de 

acordo com o Art. 5 da resolução 171/2013 do 

CNJ.  

                  

Descrição quanto as variáveis a serem 

observadas na elaboração dos planos de 

auditoria. 

                  

Publicidade dos planos de auditoria estão 

sendo observadas, conforme regulamenta o 

Art. 13 §2º da resolução 171/2013 do CNJ. 

                  

Manual de procedimentos de auditoria no 

Tribunal. 
                  

Normas relativas à supervisão, revisão e 

comunicação da auditoria.  
                  

Nos normativos internos há a previsão de 

avaliação de risco, conforme orienta a 

resolução 171/2013 do CNJ. 

         

Nos normativos internos dos Tribunais há 

detalhamento sobre as técnicas a serem 

utilizadas na execução dos trabalhos de 

auditoria de acordo com o disposto no art. 32 

da resolução 171/2013 do CNJ. 

         

É abordado na resolução interna normas a 

respeito dos resultados da auditoria.  

         

Previsão nos normativos internos para o 

monitoramento e acompanhamento das 

auditorias realizadas (Monitoramento de 

processos).  
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corporativo, telefone e serviço de informação ao cidadão (SIC). A coleta de dados supracitados 

ocorreu no período de 15 de outubro de 2015 a 04 de dezembro de 2015. 

4.4 Análise e Tratamento dos Dados 

Para a análise de dados, utilizou-se o modelo padrão com base nas Resoluções emitidas 

pelo Conselho Nacional de Justiça, especialmente na Resolução CNJ 171/2013. Este modelo 

padrão, conforme demonstrado no quadro 2, foi utilizado como um checklist com a finalidade de 

verificar o nível de convergência entre as Resoluções do CNJ que tratam do controle interno e a 

adequação por parte dos normativos internos dos TRTs analisados. O modelo padrão é composto 

por 10 (dez) quesitos que serão observados com a finalidade de classificar os níveis de 

convergência dos normativos internos dos Tribunais em: Nível Alto, Nível Médio e Nível Baixo.    

Nesta pesquisa, foram considerados normativos com Nível Baixo de convergência 

aqueles que atendiam até 3 quesitos abordados; os normativos com Nível Médio de convergência 

são aqueles que responderam de 4 a 6 quesitos; os considerados com Nível Alto de convergência 

são aqueles que responderam um número igual ou superior a 7 quesitos.  Além da análise 

quantitativa de quesitos, levou-se em consideração a qualidade de atendimento destes, quando 

verificado: a edição de manuais de procedimentos; as normas de supervisão, revisão, 

comunicação das auditorias e competência dos supervisores e líderes de auditoria; e a existência 

do monitoramento de processos de auditoria. 

Ressalta-se, contudo, que houve algumas limitações encontradas no que tange a 

obtenção dos dados para análise dos resultados. Devido ao grande número de normativos internos 

emitidos por cada um dos 9 (nove) Tribunais, além da falta de resposta dos Tribunais quando 

contatados por outros meios, algum normativo pode não ter sido coletado, fato que poderia 

influenciar no resultado da pesquisa. Utilizou-se a ferramenta Microsolf Excel para trabalhar as 

planilhas, editando-as com a finalidade de verificar como a estrutura normativa interna dos 

Tribunais Regionais do Trabalho da região Nordeste vem se adequando aos novos padrões 

estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça quanto ao direcionamento das atividades de suas 

secretarias de controle interno. 

 

5.  Apresentação e análise dos resultados  
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Neste tópico serão demonstrados os resultados apurados na presente pesquisa de acordo 

com a forma com que se apresenta a estrutura normativa de cada Tribunal Regional em relação 

ao atendimento das resoluções 86/2009 e 171/2013 emitidas pelo CNJ. Estas resoluções são 

responsáveis por diversas alterações na forma de trabalho das unidades de controle interno dos 

órgãos ligados ao Poder Judiciário. Inicialmente, verificou-se a amplitude dos normativos 

internos dos tribunais em relação às alterações que estão dispostas no checklist do quadro 2. O 

gráfico 1 evidencia essa amplitude, demonstrando a quantidade de quesitos que cada um dos nove 

Tribunais Regionais do Trabalho da Região Nordeste atenderam, em relação ao que é disposto 

nas novas Resoluções do CNJ. 

Gráfico 1 – Amplitude dos Normativos Internos 

 

                     Fonte: Elaboração Própria, 2015. 

No que condiz a amplitude dos normativos, conforme demonstrado no gráfico 1, apenas 

2 (dois) TRTs foram classificados em um nível alto de amplitude, ou seja, apenas o TRT 16ª 

(MA) e o TRT 20ª (SE) atenderam um número igual ou superior a 7 (sete) em relação aos 

quesitos evidenciados no checklist do quadro 2. Cada um dos dois TRTs apresentaram 8 (oito) 

quesitos regulamentados em suas legislações internas que tratam do exercício e funcionamento 

0

5

10

TRT 5ª

(BA)

TRT 6ª

(PE)

TRT 7ª

(CE)

TRT 13ª

(PB)

TRT 16ª

(MA)

TRT 19ª

(AL)

TRT 20ª

(SE)

TRT 21ª

(RN)

TRT  22ª

(PI)

Nível Alto de amplitude Nível Médio de amplitude Nível Baixo de amplitude
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das suas secretarias de controle interno, o que revela um nível satisfatório de amplitude e 

detalhamento dos seus normativos.  

Observou-se que os TRTs da 5ª (BA), 6ª (PE), 7ª (CE) e 22ª (PI) regiões foram 

classificados em um nível médio de amplitude à medida que apresentaram 6 (seis), 5 (cinco), 4 

(quatro) e 4 (quatro) quesitos em conformidade com o checklist do quadro 2. Percebe-se que, 

embora esses tribunais ainda não estejam normativamente bem embasados, estão em um nível 

aceitável de atendimento das resoluções, quando levada em consideração a amplitude e 

abrangência de seus normativos.  

Os outros três Tribunais (TRT 13ª/PB; TRT 19ª/AL e TRT 21 ª/RN) pouco abordavam 

em seus normativos internos para propiciar uma orientação e regulamentação em suas atividades 

de controle interno, qualificando-os em um nível baixo de amplitude.  

Gráfico 2 – Edição e aprovação do manual de procedimentos e auditoria 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2015. 

Os manuais de procedimentos de auditoria precisam estar de acordo com o disposto na 

resolução CNJ 171/2013. Estes contemplam as técnicas de auditoria a serem seguidas pelas 

unidades de controle internos dos órgãos que são subordinados administrativamente ao Conselho. 

Quando aprovados pela autoridade competente dos respectivos órgãos, os manuais de 

procedimentos de auditoria adquirem força normativa, ou seja, passam a ser de seguimento 

obrigatório pelas unidades de controle interno a que se referem.   

22%

78%

Possui Manual Não possui Manual
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Quanto à existência e aprovação do manual de procedimentos de auditoria nos Tribunais 

Regionais da Região Nordeste, obteve-se os seguintes resultados: apenas dois tribunais (TRT 7ª 

Região/Ceará e o TRT 22ª Região/Piauí) possuem manuais aprovados pela presidência, número 

que corresponde a apenas 22% do total dos Tribunais. Os demais Tribunais (78%) não se 

preocuparam em atender este dispositivo presente na resolução CNJ 171/2013. 

Os demais TRTs da Região Nordeste não possuem nenhum Manual para orientar e 

disciplinar as atividades das suas Unidades de Controle Interno. Este fato compromete a 

execução e os resultados das auditorias realizadas por estas unidades nos respectivos Tribunais. 

Gráfico 3 – Normas de supervisão, revisão, comunicação das auditorias e 

competência dos supervisores e líderes de auditoria 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2015. 

O gráfico 3 demonstrou a situação dos normativos internos dos TRTs analisados de 

acordo com o que é disposto no capítulo V da resolução 171/2013. Observou-se uma situação 

alarmante a respeito das normas de supervisão, revisão e comunicação da auditoria, tendo em 

vista que apenas 22% dos Regionais pesquisados possuem normativos internos embasados, no 

que tange ao assunto. Essa mesma porcentagem foi verificada por dois tribunais, que instituíram 

parcialmente as normas que tratam da questão em evidência. Outra importante constatação foi 

verificada, 56% - percentual correspondente a 5 Tribunais – não atentaram para a regulamentação 

interna de tais normativos.  

Gráfico 4 – Monitoramento e acompanhamento de auditorias realizadas 

22%

22%

56%

Bem definidas Citada em partes Inexistentes
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Fonte: Elaboração Própria, 2015.  

O monitoramento e acompanhamento das auditorias realizadas é mais um mecanismo 

que a resolução CNJ 171/2013 aborda com a intenção de melhorar o processo de auditoria. A 

mesma estabelece, de acordo com o seu capítulo XI, a obrigatoriedade de monitorar as auditorias, 

com a intenção de verificar o seu cumprimento. Tal monitoramento consiste no acompanhamento 

das providências adotadas pelo titular da unidade auditada em relação às recomendações 

evidenciadas no relatório de auditoria, no qual deve constar o prazo para atendimento e 

comunicação das providências adotadas (CNJ, RA 171/2013,2013). 

O gráfico 4 evidencia que, a partir dos normativos internos analisados, grande parte dos 

Tribunais (56%) não possuem normativos internos que regulamentam a atividade de 

monitoramento e acompanhamento dos processos de auditoria. Apenas dois Tribunais apresentam 

um monitoramento de processos bem definido (22%), sendo essa porcentagem equivalente a 

encontrada nos Tribunais que apresentam um monitoramento pouco definido.  

Por meio da análise qualitativa de como os normativos internos dos TRTs estão se 

adequando aos novos padrões estabelecidos pelo CNJ, tornou-se possível verificar o Nível de 

Convergência entre os Normativos Internos dos TRTs e as resoluções emitidas pelo CNJ. O nível 

de convergência é evidenciado no gráfico 5 e complementa a análise verificada com a Amplitude 

dos Normativos Internos (Gráfico 1), por contar com as mesmas informações obtidas a partir da 

análise dos dados coletados com o checklist adicionadas da verificação quanto a qualidade do 

atendimento das normas.  

22%

22%

56%

Monitoriamento bem definido

Monitoriamento pouco definido

Inexistência de monitoriamento
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Gráfico 5 – Nível de Convergência entre Normativos Internos dos TRTs e as 

Resoluções do CNJ 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2015.  

 

Grande parte dos Tribunais analisados (44%) encontram-se em nível médio de 

convergência. O nível médio pode ser considerado aceitável, porém, sabe-se que ainda não é o 

desejado. Os TRTs da 13ª (PB), 19ª (AL) e da 21ª (RN) Regiões enquadraram-se em nível baixo 

de convergência, sendo o reflexo de que seus normativos internos pouco ou nada convergem com 

as resoluções do CNJ. O gráfico relevou que apenas dois Tribunais Regionais (TRT 16ª e TRT 

20ª) obtiveram um nível alto de convergência, demonstrando que os mesmos possuem 

normativos claros, explicativos e que abrangem grande parte dos itens citados pela Resolução 

CNJ 171/2013, bem como normativos que dispõem sobre a organização e funcionamento das 

suas unidades de controle interno, conforme resolução CNJ 86/2009.  

Percebe-se que, quando levado em consideração as questões qualitativas, alguns 

Tribunais Regionais conseguiram obter uma melhor pontuação na convergência de normas em 

relação à amplitude dos normativos internos, ao passo que outros perderam pontos. Essas 

alterações são justificadas de acordo com a qualidade do atendimento das normas listadas no 

checklist. Um exemplo prático é que o TRT da 7ª Região (CE) que é um dos dois TRTs da região 
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nordeste que possui o manual de procedimentos editado de acordo com o disposto na Legislação 

que trata das normas técnicas para realização de trabalhos de auditoria. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Neste estudo buscou-se verificar de que forma a estrutura normativa interna dos TRTs da 

Região Nordeste vem se adaptando aos novos parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional 

de Justiça, no que tange o direcionamento de atividades das suas secretarias de controle interno. 

Os novos parâmetros que tratam sobre o direcionamento destas secretarias são evidenciados nas 

Resoluções CNJ 86/2009 e, em especial, na Resolução 171/2013.  

A verificação de como os normativos internos dos TRTs vem se adaptando aos novos 

padrões estabelecidos pelo CNJ, demonstra o comprometido dos gestores destes órgãos com o 

fortalecimento e a obtenção de resultados satisfatórios com as atividades desenvolvidas nas suas 

secretarias de controle interno. Em um primeiro momento, constatou-se, a partir da comparação 

dos itens que compõem o checklist e os normativos internos dos TRTs, que grande parte dos 

Tribunais analisados não possuem um nível de amplitude satisfatório de seus normativos, ou seja, 

seus normativos não abordam todos os tópicos necessários para direcionar as atividades 

desempenhadas por estas unidades.  

Os resultados revelaram que apenas dois Tribunais Regionais (TRT 16ª e TRT 20ª) 

obtiveram um nível alto de convergência, demonstrando que os mesmos possuem normativos 

claros, explicativos e que abrangem grande parte dos itens citados pela Resolução CNJ 171/2013, 

bem como normativos que dispõem sobre a organização e funcionamento das suas unidades de 

controle interno, conforme resolução CNJ 86/2009.  

Os dados levantados demonstram que os demais Tribunais Regionais do Trabalho da 

Região Nordeste precisam evoluir no que se refere às normas estabelecidas para o funcionamento 

e direcionamento de atividades correlatas ao controle interno. Tendo em vista os resultados 

alcançados, percebe-se que a adequação da estrutura normativa das unidades de controle interno 

dos Tribunais analisados aos padrões emitidos pelo CNJ ocorre lentamente, haja vista que a 

Resolução 171/2013 está em vigor há três anos.  
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Ressalta-se que essas normas visam o aperfeiçoamento e fortalecimento dos controles 

internos dos órgãos que compõem o poder judiciário. A ausência deste aperfeiçoamento pode dar 

margem a possíveis erros ou fraudes decorrentes da escassez de regulamentação na execução das 

atividades desempenhadas pelas secretarias, o que compromete, inclusive, a licitude dos atos que 

por elas são realizadas. 

Como sugestão para estudos futuros, recomenda-se que todos os Tribunais Regionais do 

Trabalho do País sejam analisados a fim de verificar o nível de convergência entre os normativos 

de uma maneira mais ampla, tornando-se possível verificar, a nível nacional, o comprometimento 

dos gestores dos respectivos Tribunais em fortalecer seus instrumentos de controle interno. 
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Resumo 

O objetivo deste trabalho foi avaliar se o aumento dos gastos públicos em educação de um 

município da Paraíba melhora seus índices de educação básica. Por meio de um estudo de caso, 

observou-se que, mesmo aumentando os recursos investidos em educação entre 2011 e 2013, 

houve uma redução nas notas obtidas pelo Município no período analisado. Além disso, 

verificaram-se ainda que as notas obtidas no ano de 2013 foram inferiores as alcançadas no ano 

de 2011, mesmo sendo naquele ano o período que foi observado o maior volume de recursos 

aplicados em educação. Desta forma, conclui-se que nem sempre o aumento dos investimentos 

em educação garante que os índices de qualidade de educação sejam melhorados, indicando que 

outros fatores podem influenciar na qualidade do ensino. 

Palavras-chaves: Gasto público. Qualidade dos gastos. Melhoria da educação. 
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1 Introdução 

 

           Os investimentos, tanto em educação como em quaisquer outras funções governamentais, 

apesar dos vultosos valores aplicados, precisam ser melhores geridos, mostrando à eficiência 

desta aplicação, sendo muitas vezes negligenciada a avaliação da relação entre a quantidade 

investida e o retorno obtido, ou seja, a qualidade do gasto público. 

           No Brasil, a responsabilidade pelos serviços de educação pública é compartilhada pelas 

três esferas de governo: federal, estadual e municipal. Os estados da Federação e o Distrito 

Federal, assim como os Municípios, devem aplicar, no mínimo, 25% de sua arrecadação com 

impostos em educação, conforme artigo nº 212 da Constituição Federal de 1988. 

            Nos últimos anos, a preocupação em melhorar a qualidade de ensino, sobretudo da rede 

pública, vem ganhando destaque nas políticas públicas do Brasil. Um dos principais esforços das 

ações governamentais é expresso pelo escopo de atingir a nota 6,0 na primeira fase do ensino 

fundamental no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) até 2022, nível que 

corresponde à qualidade de ensino atual dos países desenvolvidos da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Para tanto, o Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) estipulou metas para todas as redes de ensino 

que devem ser cumpridas com a finalidade do país alcançar o mencionado padrão de qualidade da 

educação (INEP, 2005). 

           Na Paraíba, desde que o IDEB foi calculado pela primeira vez, em 2005, os governos 

locais vêm cumprindo na média as metas pré-estabelecidas para ambas as fases do ensino 

fundamental. Entretanto, tal indicador de qualidade educacional coloca a Paraíba abaixo da média 

nacional nas últimas cinco edições do IDEB (2005, 2007, 2009, 2011 e2013). 

Além da importância da educação para o crescimento econômico, como frisa Macêdo e 

Beuren (2012), recentemente a Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014, que trata sobre o Plano 

Nacional de Educação (2011-2020), foi sancionada pelo Governo Federal tendo como uma das 

metas uma elevação dos gastos educacionais no país para 10% do Produto Interno Bruto (PIB) 

para o decênio. 
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           A partir deste cenário, sabendo-se da necessidade de avaliar os gastos públicos em 

educação e os resultados alcançados, esta pesquisa apresenta o seguinte problema de pesquisa: 

Qual o efeito do aumento do gasto público na melhoria do índice de educação de um 

município paraibano? 

           Diante deste contexto, o presente estudo tem por objetivo geral avaliar se o aumento do 

gasto público melhora o índice de educação de um município paraibano, e como objetivos 

específicos: apresentar a evolução nos gastos com educação do município estudado; demonstrar 

os índices de educação de um município paraibano; analisar a relação entre os gastos com 

educação e o índice de educação de um município. 

           A pesquisa justifica-se por abordar a relação de investimentos em educação, demonstrando 

se o aumento em tais investimentos, proporcionalmente, apresentam melhores índices de 

desempenho na educação. A partir dos resultados encontrados poderão ser feitas considerações 

sobre a qualidade dos gastos públicos para a educação no contexto do Município analisado. 

 

2 Referencial Teórico 

 

2.1 Gasto Público e Qualidade do Gasto 

 

Os gastos públicos são a peça principal que constituem a atuação do governo. Mediante 

sua utilização, os governos definem as prioridades em relação à prestação de serviços públicos 

básicos e aos investimentos a serem realizados. Os gastos públicos são, portanto, a evidenciação 

das políticas de gestão efetuadas pelos governos.  

A atuação do governo é caracterizada tanto pelos gastos por ele efetuados como pela 

arrecadação de recursos, através principalmente de impostos, com o objetivo de aumentar o bem-

estar da população e de evitar eventuais distorções provocadas pelo livre jogo das forças de 

mercado.  

Por sua vez, a palavra qualidade pode ter muitas definições. Uma delas é ‘eficiência’, que, 

por sua vez, pode significar, segundo sua definição: a virtude ou característica de se conseguir o 
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melhor rendimento com o mínimo de erro e/ou dispêndios de energia, tempo, dinheiro ou meios. 

De acordo com Chaves (2007), a melhoria da qualidade do gasto público redunda em melhorar a 

eficiência desse gasto, ou seja, determinado investimento deverá ser concluído com o menor 

custo possível e gerar o máximo de benefícios para a sociedade. 

 

2.2 Gastos com Educação 

 

De acordo com o que estabelece a Constituição Federal de 1988, a educação é um direito 

social cujos meios de acesso devem ser proporcionados pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios. Trata-se de direito de todos e dever do Estado para o desenvolvimento da pessoa, 

preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, e será ministrada com base 

em alguns princípios, dentre os quais a garantia de padrão de qualidade (CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL, 1988). 

Macêdo e Beuren (2012) relatam, porém, que se simplesmente forem aumentados os 

gastos públicos com saúde e educação é improvável que se tenham melhores resultados caso os 

países não sejam bem geridos. Observa-se que a educação tem formado um dos pilares básicos no 

projeto de estratégias de combate à pobreza de muitos países. 

Entretanto, pessoas instruídas, bem como aquelas que indiretamente aprendem com elas, 

beneficiam-se com maiores salários e isso pode ser interpretado como um reflexo de ganho de 

produtividade. Além disso, o diferencial de salários reflete o maior valor do capital humano que, 

sendo um fator de entrada na função de produção nacional, contribui para o aumento da produção 

nacional (MICHAELOWA, 2000; apud MACÊDO; BEUREN, 2012). 

Consoante Bonal (2007) apud Macêdo e Beuren (2012), a teoria do capital humano 

assume que o investimento em educação tem efeitos positivos sobre as habilidades humanas e a 

produtividade do trabalhador. E que esses efeitos trazem benefícios tanto individualmente como 

socialmente. 

Pritchett (1996) apud Macêdo e Beuren (2012) argumenta que a educação de um 

indivíduo, na forma prevista nos trabalhos dos economistas, contribui diretamente para a sua 
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produtividade, devendo-se esperar, portanto, uma correlação entre a variação na produção por 

trabalhador e na mudança da escolaridade média. 

O Brasil teve o maior crescimento proporcional em investimento na educação pública 

entre mais de 30 países, mas perdeu em outros indicadores e no gasto médio por aluno, segundo 

dados da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE (2015). Apesar 

de o investimento público total ser alto, proporcionalmente, em relação aos outros países, o gasto 

brasileiro anual por aluno da educação básica ainda é baixo, na comparação. O Brasil gastou 

cerca de 3.000 dólares anuais por aluno da educação básica, enquanto, em média, os países da 

OCDE investem cerca de 8.200 dólares por aluno dos anos iniciais, 9.600 por aluno dos anos 

finais e 9.800 por aluno do ensino médio. 

 

2.3 Melhoria da Educação 

 

Em um mundo globalizado, onde as fronteiras físicas não mais representam um obstáculo 

para a livre circulação tanto de mercadorias, como de pessoas e de pensamentos, a educação 

tornou-se crucial para a promoção do crescimento e para a melhor distribuição de riqueza. É 

neste contexto de crescente competitividade que tanto países desenvolvidos quanto aqueles em 

desenvolvimento buscam cada vez mais aprimorar seus sistemas educacionais (ALBERNAZ; 

FEREIRA; FRANCO, 2002). 

Se nas décadas de 80 e 90 o principal desafio do Brasil era garantir o acesso dos 

estudantes brasileiros á escola, hoje, completado o esforço da universalização do Ensino 

Fundamental, acompanhado da verificação de queda das taxas de distorção idade-série, que em 

1991 era de 64,1% e caiu para 46,6% em 1998, o principal desafio a vencer é elevar a qualidade 

do ensino ofertado pelas escolas brasileiras. Desse modo, é imprescindível conhecer os efeitos 

dos vários insumos escolares, como a escolaridade, a experiência dos professores e os fatores que 

compõem a infra-estrutura da escola, assim como as características próprias e cada aluno, sobre o 

aprendizado dos mesmos (ALBERNAZ; FEREIRA; FRANCO  2002). 
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1.4 Limite de Gasto em Educação 

 

           No caso da Educação, o artigo nº 212 da Constituição Federal diz: “A União aplicará, 

anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e 

cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 

transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino”. 

           Assim, de acordo com a Constituição Federal, no seu artigo nº 212, o Município deverá 

destinar à Educação, não menos que 25% de sua arrecadação. Desses 25%, 60% devem ser 

destinados ao financiamento do ensino fundamental e os 40% restantes ao financiamento de 

outros níveis de ensino (ensino infantil, por exemplo). 

Soares e Xavier (2013) relatam que o FUNDEB (Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) foi criado 

pela Emenda Constitucional n.º 53/2006 em substituição ao FUNDEF que durou de 1998 a 2006, 

também são definidas regras de como o recurso deverá ser usado. 

Desta forma, segundo Gorja e Bergamasco (2011), 60% dos recursos do FUNDEB devem 

ser destinados exclusivamente para o pagamento dos profissionais do magistério da educação 

básica. O mínimo a ser gasto dos recursos do FUNDEB é de 95%, sendo que os 5% restantes 

podem ser gastos no primeiro trimestre seguinte e com a abertura de crédito adicional. E, ainda, é 

fixado um valor mínimo a ser gasto anualmente por aluno (R$ 1.722,05 em 2011).  

O FUNDEB terá vigência até 2020 e é definido pelo artigo 60 dos Atos das Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT):  

 

Até o 14º (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta Emenda Constitucional, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere 

o caput do art. 212 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da 

educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação. 

 

Os recursos aportados ao Fundo serão distribuídos, de acordo com o número de matrículas 

efetivadas nas redes estadual e municipal, multiplicadas pelo valor único por aluno estabelecido. 

Se os valores por aluno forem mais elevados na rede estadual em relação à municipal, haverá 
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uma redistribuição de recursos da primeira para a segunda. Se o valor por aluno, em cada Estado, 

não alcançar o mínimo definido nacionalmente, a destinação de recursos do Governo Federal 

para Estados e Municípios será feita automaticamente, considerando o número de matrículas 

efetivadas nas redes do ensino fundamental. 

 

3 Metodologia 

 

3.1 Classificação da Pesquisa 

 

           Este estudo tem como classificação metodológica, uma pesquisa descritiva, com 

procedimentos de um estudo de caso e abordagem quantitativa. Considera-se a pesquisa como 

descritiva, pois tem por fim a descrição das características de determinada população, buscando 

identificar possíveis relações entre as variáveis, utilizando de forma recorrente a comparação e o 

contraste entre objetos de estudo (GIL, 2010). 

           Yin (2001) define “estudo de caso” com base nas características do fenómeno em estudo e 

com base num conjunto de características associadas ao processo de recolha de dados e às 

estratégias de análise dos mesmos.  

           Quanto à abordagem do problema, enquadra-se como quantitativa, posto que, caracteriza-

se pelo emprego de quantificação tanto nas modalidades de coleta dos dados, quanto no seu 

tratamento por meio de técnicas estatísticas (RICHARDSON, 1999, p. 70). A abordagem 

quantitativa, conforme Gil (2010), é frequentemente utilizada nos estudos descritivos que 

procuram descobrir relações entre variáveis.  

 

3.2 Estudo de Caso  

 

            O estudo de caso foi realizado no município de Solânea, na Paraíba, usando dados dos 

anos de 2011 e 2013, o objetivo deste trabalho é investigar se o aumento nos gastos com 

educação melhora o índice de educação do referido município. 
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3.3 Coleta dos Dados  

 

           A coleta de dados foi realizada no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais (INEP) e no site do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB). Os dados 

referentes aos gastos com educação foram coletados no site do TCE-PB e os referentes ao IDEB 

do Município de Solânea-PB foram obtidos no site do INEP. A análise compreendeu os anos de 

2011 e 2013 através da avaliação das metas estabelecidas pelo IDEB e das notas alcançadas pelo 

Município, bem como pela avaliação do comportamento dos gastos com educação realizados no 

período. 

 

4 Descrição e Análise Dos Resultados 

             

Nesse capitulo são analisados os resultados encontrados por esta pesquisa. Diante dos 

dados, resultados das notas e metas do IDEB, usando como base duas séries do ensino 

fundamental, e dos índices de gasto com educação no município estudado, apresentam-se os 

resultados obtidos. 

           A partir de pesquisa realizada na página eletrônica do MEC/IDEB foi elaborada a Tabela 1 

e 2, Gráficos 1 e 2, em que são destacados: notas obtidas e metas a ser realizadas, referente as 

duas séries do ensino fundamental do município paraibano estudado. O IDEB é calculado com 

base no aprendizado dos alunos em português e matemática (Prova Brasil) versuso fluxo escolar 

(taxa de aprovação). 

 

Tabela 1 – Notas do IDEB 4ª série ao 5º ano. 

Série/Ano Ano IDEB Metas 

4ª série/5º ano 
2011 3,6 3,4 

2013 3,4 3,6 

Fonte: MEC/IDEB. 
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           A Tabela 1 apresenta notas em relação a 4ª série, considerando a média dos anos 2011 e 

2013. Assim, podem ser observado que no ano de 2011 a nota em relação à meta foi maior 0,2, e 

já no ano de 2013, ela foi menor que a meta estabelecida em 0,2 pontos. 

 

Gráfico 1 – IDEB da 4ª série ao 5º ano. 

 
Fonte: MEC/IDEB. 

 

           Observa-se no Gráfico 1, a variação de um ano para o outro no IDEB do Município. 

Diante disso, pode-se dizer que essa variação pode ter ocorrido devido à queda na frequência 

escolar e aumento na taxa de reprovação dos alunos. 

 

Tabela 2 – Notas do IDEB da 8ª série ao 9º ano. 

Série/Ano Ano IDEB Metas 

8ª série/9º ano 
2011 3,0 2,8 

2013 2,5 3,2 
Fonte: MEC/IDEB. 

 

           Na Tabela 2 é analisada as notas da 8º série para os anos de 2011 e 2013. No ano de 2011, 

a nota obtida foi maior do que a meta em 0,2. Já no ano de 2013, o a nota obtida apresentou uma 
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queda de 0,7 em relação à meta estabelecida. Este resultado é expressivo, visto que representa 

quase 25% do resultado a ser alcançado. 

 

Gráfico 2 – IDEB da 8ª série ao 9º ano. 

 
Fonte: MEC/IDEB. 

 

            Já no Gráfico 2, observa-se que a variação na nota do IDEB da 8ª série ao 9º ano do 

ensino fundamental foi acentuada para o período, demonstrando que poder ter havido uma 

redução maior na frequência escolar e na reprovação dos alunos neste período. 

            Na Tabela 3, apresentam-se os gastos com educação e as receitas correntes do Município 

durante o período de análise. De acordo com os dados, os gastos com educação em 2010 atingiu 

33,31% das receitas do Município; em 2011 33,73%; em 2012 34,06% e em 2013 34,96%, 

demonstrando que no período houve um crescimento nos valores investidos nos serviços 

educacionais, conforme Tabela 3, a seguir. 
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Tabela 3 – Gastos com educação e receitas correntes. 

Ano Gastos com Educação (GE) Receitas Correntes (RC) GE/RC% 

2010 8.312.771,96 24.956.183,94 33,31% 

2011 10.319.555,48 30.597.018,48 33,73% 

2012 11.311.584,73 33.208.124,60 34,06% 

2013 12.531.890,39 35.849.261,77 34,96% 

Total 42.475.802,56 124.610.588,79 34,09% 

Fonte: SAGRES/TCE. 

  

Observa-se no Gráfico 3, a seguir, que, entre 2010 e 2013, os gastos com educação 

aumentaram em cerca de R$ 4 milhões de reais no período, ocorrendo o maior aumento entre 

2010 e 2011, cerca de R$ 2 milhões de reais. 

 

Gráfico 3 – Evolução dos gastos com educação no período (R$). 

 
Fonte: SAGRES/TCE. 

 

          Contudo, apesar do aumento nos gastos com educação para o período analisado, observa-se 

que o Município em estudo apresentou uma queda nos índices de educação básica. Este resultado 

demonstra que mesmo aumentando o gasto com educação, o Município não conseguiu atingir a 

meta prevista no IDEB, mas, além disso, as notas obtidas no ano de 2013 foram inferiores ao ano 

de 2011.  

 -

 2.000.000,00

 4.000.000,00

 6.000.000,00

 8.000.000,00

 10.000.000,00

 12.000.000,00

 14.000.000,00

2010 2011 2012 2013

Gastos com
Educação (GE)



 

 

II Seminário de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade Federal da Paraíba  

Centro de Ciências Sociais Aplicadas - Departamento de Finanças e Contabilidade 

João Pessoa - PB, 02 e 03 de Setembro de 2016 

P
ág

in
a 

1
3
6
 

 Considerando os resultados reportados, pode-se dizer que no período de 2011 a 2013, 

mesmo ocorrendo aumento nos gastos em educação no Município analisado, houve uma queda na 

qualidade no índice de educação, sendo os resultados alcançados inferiores as metas estabelecidas 

no IDEB.  

  

5 Considerações Finais 

 

            A pesquisa aborda a relação entre gastos públicos e a melhoria da educação, utilizando-se 

dados sobre metas e notas do IDEB e gastos com educação para o período de 2011 a 2013. 

            Diante dos resultados, observou-se que o índice de aprendizagem para educação 

fundamental foi inferior à meta estabelecida no IDEB, usando como ferramenta valor de 

aprovação e índice de aprendizagem, através da Prova Brasil, aplicada nas escolas municipais 

pelo IDEB, na 4ª e 8ª série, sendo o maior resultado obtido pelos alunos do 5º ano. 

No ano de 2013, os investimentos em educação aumentaram em relação a 2011, mas em 

compensação no mesmo ano a nota do IDEB foi inferior a meta estabelecida, havendo, ainda, 

uma redução nas notas se comparadas às alcançadas no ano de 2011. 

            Considera-se que mesmo aumentado suas receitas e seus gastos com educação, o 

Município analisado apresentou redução nos índices de educação, demonstrando que talvez o 

investimento em educação não esteja sendo eficaz para melhorar a qualidade da educação. 
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