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1 INTRODUÇÃO 

A Cidade Constitucional é um projeto ofertado pela Universidade de São Paulo – USP, 

atualmente em parceria com a Escola de Administração Fazendária – ESAF, que envolve 

ensino, pesquisa e extensão e encontra-se em sua décima edição.  

Os participantes dirigem-se à Brasília para um programa de visitas às instituições 

públicas e para participar das comemorações da Semana da Pátria. A Cidade Constitucional 

rompe paradigmas, supera as limitações da sala de aula, permitindo que estudantes possam 

obter informações para compreender e obter posicionamentos. 

O processo educacional depende de uma interação de todos, sendo assim, professores 

e alunos participam ativamente, conduzindo a reflexão e tornando o momento único, de 

sinergia e aprendizagem. O programa conduzido pelos Professores Dr. Marcelo Arno Nerling 

e Dr. Douglas de Andrade tem o intuito de formar cidadãos, de aproximar a sociedade civil, 

por meio da universidade, da sociedade política e construir pontes em busca de maior 

reciprocidade entre o Estado e os cidadãos, permitindo a formação de uma cultura tributária e 

fiscal que permita o melhor acompanhamento da receita e despesa pública e compreensão do 

ciclo das políticas públicas. 

São realizadas visitas técnicas a órgãos do governo, tendo contato com programas e 

projetos do âmbito federal e sua gestão, buscando incentivar a participação e controle social, a 

aprendizagem transversal e o diálogo entre o meio acadêmico e o governo visando educação 

fiscal e financeira, além dos princípios de sustentabilidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2  RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA 

A Cidade Constitucional: Capital da República X ocorreu entre os dias 5 e 9 de 

setembro com a participação de alunos da USP – EACH e do curso de Administração Pública 

da Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC/ESAG. 

No presente relatório pretendo expor a experiência da viagem ao Distrito Federal, as 

visitas realizadas, as palestras, monumentos e todos os aspectos relevantes vivenciados. 

 

2.1 DIA UM - CINCO DE SETEMBRO DE 2016  

Pela manhã tivemos palestra com Marcos Motta Monteiro referente à Educação Fiscal, 

assim como em outras disciplinas do curso de Administração Pública, vimos o quanto os 

recursos são mal aplicados e diferenciamos impostos, taxas e tributos.  

Em linhas gerais, os tributos são pagamentos obrigatórios, previstos em lei, com base 

em um fato gerador. Uma modalidade tributária é o imposto, que incide sobre o patrimônio, 

renda e o consumo. Já as taxas, são vinculadas a uma contraprestação do Estado, como 

serviços públicos de recolhimento de lixo, emissão de documentos de um veículo e etc. 

Além disso, foi ressaltada a importância da participação popular como meio de 

fiscalização, tendo consciência dos seus direitos e deveres, participando de observatórios, 

audiências, conselhos e acessando portal da transparência. A participação é pedra fundamental 

da democracia, é a redistribuição de poder de modo que os cidadãos considerados sem-nada 

(sem direitos políticos) possam ser incluídos no futuro, possam realizar ações sociais que lhe 

garantam benefícios. 

No período da tarde fomos ao Aeroporto Internacional e participamos do Programa 

“Conheça nossa Aduana”. O projeto se insere na política de transparência da Receita Federal 

e tem por propósito esclarecer a sobre o serviço que tem prestado para proteger a economia 

e a sociedade nacional. Nesta visita, foi percebida extrema importância dos sistemas de 

informação, processos utilizados para transformar dados em informação, em todo o processo 

de entrada e saída de cargas na Receita Federal.  



 

 

Após essa visita, fomos para o auditório da Receita Federal com Antônio Henrique 

Lindemberg Baltazar, Coordenador-Geral de Atendimento e Educação Fiscal. Nesta palestra 

vimos que no processo de ruptura do positivismo jurídico, o Estado passou a buscar 

legitimação e aproximação com o cidadão e a tributação teve e tem extrema relevância nesse 



processo, pois passou a ser necessário mudar os serviços e por isso é fundamental o dinheiro 

para atender as novas demandas percebidas com o diálogo (redistribuição de riquezas), para 

obter recursos para investir em suas políticas públicas (caráter fiscal), e para proibir/reduzir 

condutas (ex. tributação do cigarro). Vimos também que o ciclo fiscal compreende três etapas: 

como arrecada, como gasta e como controla. 

 

 

 

2.2 DIA DOIS – SEIS DE SETEMBRO DE 2016 

 Pela manhã participamos de uma exposição sobre a Comissão de Legislação 

Participativa - CLP com o Secretário Executivo Aldo Matos Moreno na Câmara dos 



Deputados.  Em 2001, a Comissão foi criada com o intuito de receber da sociedade civil 

organizada sugestões de novas normas ou aperfeiçoamento da legislação já existente, trata-se 

de um fórum por meio do qual a sociedade civil organizada poderá intervir diretamente no 

sistema de produção das normas e leis, permitindo a aproximação da população com seus 

representantes (coprodução, redes). Visto que é uma iniciativa para participação popular, é 

necessário que a sociedade usufrua deste espaço, caso contrário não há razão de existir a CLP. 

 

Após uma breve introdução sobre o que faz a Comissão, quem pode apresentar 

sugestões legislativas, os tipos que podem ser apresentados e quais os documentos 

necessários, discutimos um pouco o que acontece depois que a sugestão legislativa é 

apresentada. Depois de recebida pela CLP, a sugestão é conferida, classificada e numerada. A 

presidência indica um relator para elaborar parecer referente à sugestão que então será 

discutida e votada pelo Plenário da Comissão. 

Se aprovada, a sugestão passará a tramitar como proposição legislativa da Comissão 

de Legislação Participativa, com indicação da entidade que a propôs e as sugestões que 

receberem parecer contrário, aprovado em votação do plenário da comissão, serão arquivadas. 

Após aprendermos sobre o passo a passo do processo, simulamos uma Audiência 

Pública na qual todos éramos deputados e recebíamos a indicação de qual deveria ser nosso 

parecer quanto a aprovação das sugestões de Projetos de Lei, mesmo que significasse ser 

contrários à nossa opinião pessoal. 



 

 Após essa atividade, alteramos a programação e participamos da gravação do 

programa Ocupação para TV Câmara, com a presença dos Deputado Mendes Thame e 

Joaquim Passarinho, sobre as 10 medidas contra a corrupção. Destaco a primeira medida, 

“Prevenção à corrupção, transparências e proteção à fonte de informação”, como uma das 

mais importantes, visto que é uma forma de quebrar o círculo vicioso existente no Brasil, 

propondo mudanças legislativas que visam aprimorar os mecanismos de enfrentamento da 

corrupção, passando a ser uma real prevenção e não somente ações corretivas. 

 

 Algumas dessas mudanças legislativas são a criação da regra de accountability e 

eficiência do Ministério Público e do Poder Judiciário, estabelecendo um marco de duração 

razoável dos processos, visando à transparência e também a realização de testes de 

integridade, ou seja, simulações de situações sem o conhecimento do agente público com o 

objetivo de testar sua conduta moral.  



2.3 DIA TRÊS – SETE DE SETEMBRO DE 2016 

 Saímos por volta das 5h da Escola de Administração Fazendária – ESAF para ver o 

nascer do sol em frente ao Palácio da Alvorada, residência oficial do Presidente do Brasil.  

 

 



Em seguida, nos dirigimos para as arquibancadas do Desfile de 7 de setembro na 

Esplanada dos Ministérios. Em comemoração aos 194 anos de Independência do Brasil, 

acompanhamos o tradicional desfile militar.  

Houve apresentações de representantes das guardas de honra e grupamentos militares. 

Além disso, alunos da rede pública fizeram uma homenagem aos Jogos Olímpicos e 

Paraolímpicos, com a apresentação de modalidades esportivas, como futebol, vôlei, judô, 

ginástica artística e futsal. Os alunos, além de caminharem com as bandeiras de todos os 

Estados e do Brasil, também executaram canções consagradas. 

As bandas marciais da Marinha, Exército e Aeronáutica, além da banda sinfônica da 

Polícia Militar, também participaram do desfile. Foi possível conferir também o desfile aéreo, 

com helicópteros utilizados em operações de resgate, atendimento pré-hospitalar e combate a 

incêndios florestais. 

O destaque principal foi dado à formação da pirâmide humana, em uma motocicleta, 

47 militares se equilibraram para o público presente. O evento cívico-militar foi encerrado 

com a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. 

 



 

 

Impossível não salientar também as manifestações no início do desfile, nas quais 

ouvia- se “Fora Temer" e "golpista", mas também a reação de "Fora, comunistas" e "Nossa 

bandeira jamais será vermelha". 



No entanto, de modo geral, foi incrível ver que mesmo em meio à crise que vivemos o 

amor à pátria ainda permanece vivo, principalmente naqueles que serviram/servem o país e 

acreditam independentemente de partidos, em um Brasil melhor. 

 

2.4 DIA QUATRO – OITO DE SETEMBRO DE 2016 

  Visitamos o Átrio dos Vitrais, na Caixa Econômica Federal, que consiste em 24 

painéis de vidro em homenagem aos estados federativos da república.  

 

Após a visita, nos dirigimos ao Banco Central, responsável pela intermediação 

financeira, controle da inflação e etc. O mesmo tem como objetivo a cidadania financeira 

(educação financeira, inclusão financeira e proteção ao consumidor).  

Na sede do Banco Central, tivemos uma conversa com João Evangelista de Sousa 

Filho sobre educação financeira (pessoal) e conhecemos algumas práticas de Sustentabilidade 

Socioambiental da Caixa apresentadas pelo Jean Rodrigues Benevides - Gerente Nacional da 



Gerência Nacional Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental, como o projeto 

Embarca Marajó. 

 

 Ainda na sede do Banco Central, tivemos a oportunidade de conhecer o Museu de 

Valores, compreendendo mais sobre a história e evolução da nossa moeda, e a Galeria de 

Artes. 

  



 

 Após essas atividades, retornamos a ESAF e participamos de palestras com Renata 

Sakai e Lucélia do Ministério da Saúde. Aprendemos sobre algumas políticas como a Política 

Nacional de Redução de Morbimortalidade por acidentes e violências que tem o objetivo de 

promover comportamentos e ambientes seguros e saudáveis, monitoramento de ocorrências e 

assistência às vítimas.  

 No final do dia, recebemos o Professor Renato Tarciso Barbosa de Souza da 

Universidade de Brasília – UnB, que nos discorreu sobre o tema “Arquivo e Memória”, 

retratando a importância de arquivos organizados e uma logística bem pensada, juntamente 

com apresentação de casos. 

 Por fim, participamos da avaliação da experiência do Programa Cidade Constitucional 

com os Professores Dr. Marcelo Arno Nerling e Dr. Douglas de Andrade, na qual cada um 

teve um tempo para contar sua vivência no programa e analisar os pontos considerados mais 

relevantes.   

 

2.5 DIA CINCO – NOVE DE SETEMBRO DE 2016 

Iniciamos o último dia de palestras com Prof. Argemiro Cardoso Moreira Martins, da 

Faculdade de Direito da UnB e com o Prof. Dr. José Geraldo de Souza Junior, Ex-Reitor da 

UnB no Beijódromo, anfiteatro dentro do Memorial Darcy Ribeiro. Discutimos sobre o papel 

da Constituição Federal de manter o equilíbrio e a estabilidade política, através da definição 

de papéis, consolidação de direitos e etc. O Prof. José Geraldo destacou que o direito não está 



todo na lei, está também na comunidade, na participação e na institucionalidade de direitos 

emergentes.  

 

 

Em seguida, visitamos o Supremo Tribunal Federal – STF, a mais alta instância do 

poder judiciário brasileiro. Sua função institucional fundamental é de servir como guardião da 

Constituição Federal de 1988, apreciando casos que envolvam lesão ou ameaça a esta. Das 

decisões do STF não cabe recurso a nenhum outro tribunal.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_brasileira_de_1988


 

Assim que chegamos, impossível não notar a escultura “Justiça” em frente ao prédio, 

uma mulher com os olhos vendados e uma espada, na qual os olhos vendados representam a 

imparcialidade da justiça e a espada representa a força, a coragem e a ordem necessárias para 

impor o direito. Ao entrar, passamos pelo Hall dos Bustos, no qual o Sr. Fabrício Cortez da 

Assessoria de Cerimonial contextualizou as peças expostas em homenagem a grandes 

personalidades da história brasileira, como o jurista Rio Barbosa e o imperador D. Pedro I, e 

também pelo Plenário da Suprema Corte. Outro destaque desta visita foi o exemplar original 

da atual Constituição.  

 

 



 
 

Saindo do STF, visitamos a Torre de TV, que permite uma visão incrível de Brasília. 

 

 

Seguimos então para o Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e 

pelo Senado Federal.  

 



O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que cumpre papel 

imprescindível perante a sociedade do País, visto que desempenha três funções primordiais 

para a consolidação da democracia: representar o povo brasileiro, legislar sobre os assuntos de 

interesse nacional e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. Com a visita às instalações, 

foi possível conhecer os principais salões da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, os 

Plenários, a Praça das Bandeiras e o Túnel do Tempo (história do Senado). 

 

 



 

 

3 CONCLUSÃO 

O programa Cidade Constitucional trata do ensino com pesquisa e extensão, que 

valoriza os conteúdos cognitivos e atitudinais. Segundo Miguel de Cervantes, “Aquele que lê 

muito e anda muito, vê muito e sabe muito”  e esta frase se encaixa perfeitamente à ideia do 

programa, pois prega que ler e andar devem ser hábito para estudantes, permitindo obter 

informações para responder sobre comportamentos e posicionamentos. 

Com iniciativas como esta o espaço público se abre e de certa forma, presta contas, faz 

accoutability, transparência. A sociedade civil, por meio da universidade, dos acadêmicos do 

ensino superior brasileiro, se redescobre como ator de participação e assim fortalece o 

controle institucional da receita e da despesa pública, permitindo melhorar a compreensão do 



ciclo de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas e sua duração 

continuada. 

Na Capital da República tive a oportunidade de comparecer em palestras com pessoas 

extremamente qualificadas, participar de dinâmicas, visitar instituições essenciais e aprender 

sobre o funcionamento da máquina pública quanto a planejamento, gestão de recursos, 

projetos e também a importância da participação social. Além disso, outro aspecto marcante 

foi a integração entre as faculdades e a presença dos alunos intervindo, questionando e 

expondo opinião. 

 

 

 

 


