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RESUMO: O presente trabalho objetiva analisar os fatores que levaram a crise que perdura no 

estado do Rio de Janeiro há mais de um ano, bem como a importância dos grupos de pressão 

através de manifestações populares na luta contra a corrupção, utilizando-se para tal do método 

dedutivo e da análise documental. Apesar de a crise ter se apresentado no ano de 2016, essa 

adveio da malversação dos recursos públicos e do abuso do cargo público. O chefe do executivo 

estadual no período de 2004 a 2014 realizou obras superfaturadas, deixou de licitar algumas 

dessas estabelecendo confusão entre a fazenda pública e a fazenda privada. Contudo, tais fatos 

apenas chegaram à tona com os grupos de pressão em 2013 que ocuparam as ruas do Rio de 

Janeiro e cobraram uma atitude das instituições. A importância da participação popular na 

cobrança do “accountability” trouxe a descoberta de desvios dos cofres do Estado do Rio de 

Janeiro cerca de 85 milhões de dólares, entre 2011 e 2014, em um dos episódios de evasão de 

divisas; superfaturamento da obra do Maracanã de 211 milhões de dólares. Nesse diapasão, vale 

salientar a isenção de ICMS concedida à uma grande empresa fazendo com que o estado 

deixasse de arrecadar mais de 1 bilhão de reais, e desse ensejo a  uma ação civil pública por ato 

de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público do estado. Em face da situação 

exposta, justifica-se a relevância da pesquisa, uma vez que a falha no controle externo, que 

deveria ser exercido pelo poder legislativo e pelo Tribunal de Contas é flagrante. A Constituição 

Federal lhes imputa essa competência no âmbito da União e pelo princípio da simetria, o mesmo 

deve ser efetuado pelos estados da federação brasileira.  A falta do “accountability” gera danos 

irreparáveis à toda sociedade, tendo em vista que não há como garantir direitos fundamentais 

sem o uso do dinheiro público. Assim, tornar eficazes as leis de improbidade administrativa e 

de responsabilidade fiscal vai além do princípio da anticorrupção e se torna mecanismo 

indispensável à garantia dos direitos fundamentais preconizados no art. 5º e dos sociais trazidos 

no art. 6º da Constituição Federal Brasileira de 1988. Na falta das instituições fazerem seu 

controle externo é cabível a atuação de grupos de pressão. Atualmente o que vem a calhar são 

as manifestações pontuais que ocorrem em frente à Assembleia Legislativa, organizadas por 

servidores públicos que estão com seus salários atrasados há mais de um ano. Assim como as 

manifestações de 2013 chamaram a atenção do poder público, essas podem resultar em melhor 

fiscalização a ser exercida não pelo Tribunal de Contas do Estado, que possui cinco dos seus 

sete membros sob suspeita de corrupção, nem pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, 

que demonstrou como solução da crise repassar as contas aos servidores e visa apenas aumentar 

a tributação, mas sim pelos Ministérios Públicos Estadual e Federal com seu papel institucional 

de custos iuris em face da cobrança dos titulares do poder: o povo. 
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