
VÁ TC E 
TRIBUNAL DE CONIAS DO ESTADO DA DARIA 

REVISTA DO 

TCE-BA 
2012 / 2013 

AÇÕES DOS SETORES 

ARTIGOS TÉCNICOS 



REVISTA DO 

TCE-BA 
2012 / 2013 

AÇÕES DOS SETORES 

ARTIGOS TÉCNICOS 

VA TCE 
TRIBUNAL DE CONTAS 00 ESTADO DA BANIA 



VA TC E 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BANIA 

CONSELHEIROS 

Zilton Rocha (presidente) 

Inaldo Araújo (vice-presidente) 

Filemon Matos (corregedor) 

Pedro Lino 

Antonio Honorato 

Gildásio Penedo 

Carolina Costa 

Procurador-Geral do Ministério Público de Contas 

Mauricio Caleffi 

FICHA TÉCNICA 

Edição - Marcos Navarro e Antônio José dos Santos Filho 

Projeto gráfico, diagrama ção e capa - Mel Augusto Hegouet 

Supervisão de conteúdo - Denilze Alencar 

Revisão final - Marcos Navarro 



MISSÃO CUMPRIDA 

AÇÕES DOS SETORES 	 4 	 ARTIGOS TÉCNICOS 	 28 

PALAVRA DO PRESIDENTE   	 'TRIBUNAIS DE CONTAS: DA FORMALIDADE  AO  CONTROLE EFETIVO 	)0 

IR /AS SENUNTES PARA O RIPA° 	 Inaldo da Paixão Santos Araújo 

Conselheiro  idlton  Rocha 

TENDÊNCIA 	  

Gildásio Penedo Filho 

PRESTAÇÃO DECONTAS DE SECRETÁRIO 1)11 ESTADO NO ÁMBITO 

IR) LI4IRUNAI, DECONTAS DO ESTADO 1)A RAMA 	 )9 

Alan Silva Costa 

Carolina Matos Alves Costa 

A (I N)POSSIIIILIDADE 1W REALIZAÇÃO DE CONVRNIO ENTRE 011NTE 

194111.1C0 11 AS ENTIDADES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 	 19 

Josehms Tavares Ii.  C.  Rapiisia 

POSSIIIILIDADE I /11 RECURSO EM PROCESSO DE APOSENTADORIA 	I1,11  

til 	 Dasoutseeno  Ferreira Santos 

ISTRAITLIA PARA MELHORAR O RELACIONAMENTO ENTRI1TRIBLINAIS 

I ». 	/N IAS LS 	110M A 1.101:1111/API1 11V11. UMA ISTRATECIIA 

PARA AUM I1N LAR A E1,11 :ALIA PA AUI UNHA (11 )VI1RNANII1N 11AI. NOS 

ESTADOS RIZASILEIROS  	  

Prg 1)r. Brum) Withehts Sova 

ESTREITAR () RELACIONAMEN TO ENTRE TRIBUNAIS 1)11 CONTAS 

ESTADUAIS Cl )N1 ()1101)111t 1.11(;ISLATIV1) UMA ES- TRATE( ilA PARA 

AUMENTAR A EFICÁCIA DA AUDITORIA COVERNANIEN EAL NOS ESTADOS 

BRASILEIROS 	  70 

Prof. Dr. tirano Wilhehn Speek 

CONTR01.11 SOCIAL: (111E( i)t.! A I IORA 1)11 MOSTRAR SEU VALOR 	 82 

Luciano Chaves  de  	' 

A TRANSFERENCIA PARA A RESERVA DENIILITAR SUBMETIDO A PROCESSO 

EM EM t DOS PRINCÍPIOS BASILARES DA POLICIA MILITAR E DO PRINCIPIO 

DA PRESUMA( )1)11 INOCISCIA 	 90 

Havia Araújo da Silva 

Maria Aparecida Silva de Menezes 

DESA1, 1()); IR) ESTADO  DO  BEM-ESTAR 11 DO DESENVOLVIMENTO 

Alargas/a Bellazzi de Oliveira Carvalho 

EXPERIENCIAS DE AUDITORIA IW DESEMPENHO: UMA Cl NTRIIRJR:ÃO DO 

SEMINÁRIO INTERNACIONAL 1)11 AUDITORIA OPERACIONAL 	 103 

Maria  leresa  Ramos da Silva 

SUTEC 	  

EM BUSCA 1)11AC011S ESTRUTURANTES 

Paulo Rocha  -  Superinteminar  lécitieo 

SECRETARIA GERAI. 	  I 

PESAMOS DE UM PLANO PE ACAt ) 

Alaria do Carmo Amaral  -  Sttrel  unia  Geral 

GEDA  	  I I 

1,1)14:AÇA° CORPORATIVA NO 

TRIRUNA DL ()IN I AS I R )1..s1A1)( 

PA MI IIA 

Imitara No  vias  Sono Maior  -  Gereme 

Cristina Maria Moura Fttreint Técnica 

Dl  RAI,  	  

A VIDA LICITA DE POSSIIIIIIDADIT,  

11 PE ESCOLI IAS 

Henrique Pereira  -  Diretor Administrativo 

I 	piro 

OUVIDORIA  	  19 

A OUVIDORIA CONIO INSTRUMENTO 

III ESTIMI11.0 AO CONTIBWESOCIAL 

Paulo Figueiredo  -  Ouvidor 

ASCOS' 	 22 

SEM MEDO 1)11 RATER PARA O ( 

Marcos Navarro  Assessor  de C 	•  Ao 

Sumário Sumário Sumário 





M1 S SÃO 
CUMPRI DA 
AÇÕES DOS SETORES 



PALAVRA DO PRESIDENTE 

BOAS SEMENTES 
PARA O FUTURO 

Conselheiro Zilton Rocha 

0 
 biênio 2012-2013 no TCE-BA chega ao 
fim trazendo a certeza de que pavimenta-
mos um caminho de novas perspectivas a 
partir do cumprimento das metas estabe-
lecidas na Carta Compromisso divulgada 

quando da minha posse como presidente desta Corte de 
Contas, há dois anos. Como tenho dito em várias oportu-
nidades, dois anos são suficientes para se fazerem muitas 
coisas, porém um biênio é insuficiente para se implantarem 
tantas outras. Contudo, o mais importante foi ter aberto 
o caminho para seguir com a nobre missão do TCE-BA: 
"Exercer eficiente controle externo, contribuindo para a 
efetividade da gestão dos recursos públicos e das políticas 
governamentais, sempre em benefício da sociedade". 

Não por redundância, reescrevo aqui a missão da Casa 
que tanto nos orgulha, mas com o propósito de lembrar que a 
razão de ser do trabalho desenvolvido pela Corte de Contas é o 
cidadão. A fim de que esta missão se cumpra, nossa maior pre- 
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ocupação foi a de implementar ações estruturantes, que con-
solidem um modelo de gestão eficaz, voltado para um melhor 
aproveitamento do quadro técnico e dos recursos tecnológicos. 
Nesta edição, gestores do TCE que participaram das ações de 
governança no biênio 2012/2013 contam a experiência à frente 
de suas respectivas áreas. Na primeira parte da revista, o leitor 
tomará conhecimento de ações, planejamentos e estratégias 
utilizadas pelos gestores para levar adiante a missão do Tribu-
nal. A publicação traz ainda, em sua segunda parte, artigos téc-
nicos e científicos de integrantes do sistema Tribunais de Con-
tas, com grande variedade de temas. 

Em mais de 30 anos de atuação em salas de aula, entendi 
que as sementes lançadas pelos educadores nada têm a ver com 
imediatismo. Educar, como quase tudo na vida, compreende 
um processo de maturação para que se colham bons frutos. A 
situação é análoga ao dia a dia do servidores públicos. É ne-
cessário corrigir o solo para que se fertilize a cultura do "bem 
fazer", do compromisso com o trabalho e com a sociedade. 

Boa leitura! 
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SUTEC 
EM BUSCA DE AÇÕES ESTRUTURANTES 

Paulo Rocha - Superintendente Técnico 

á mais de 25 anos servidor concur-
sado desta Casa, eu, Paulo Henri-
que Neves da Rocha, acostumei-me 
a ver as coisas acontecerem, boas e 
ruins, sem que me fosse permitido, 

de forma efetiva, colaborar, intervir, ser ouvido, 
expor, discutir e ver aproveitadas minhas ideias 
sobre as diversas nuances administrativas, téc-
nico-auditoriais e estratégicas que permeiam a 
gestão de um Tribunal de Contas estadual. 

Durante esse tempo, por aqui passaram 
muitos Conselheiros, Presidentes, Diretores, Se-
cretários Gerais, Superintendentes Técnicos, Co-
ordenadores de Gabinete e de Controle Externo, 
Assessores etc. Presenciei gestões inovadoras e 
revolucionárias, algumas insipientes, algumas 
conservadoras e outras desastrosas. Acostumei-
me com a inércia, o imobilismo e a falta de von-
tade política de equacionar problemas. 

A partir da vinda do Conselheiro Justinia-
no Zilton Rocha, cidadão a quem eu não co-
nhecia pessoalmente, embora tivesse votado 
nele, uma ou duas vezes por admirar sua tra-
jetória política e sua história de luta por ideais, 
aceitei seu convite para compor a equipe de 
assessoramento de seu Gabinete. Foram quatro 
anos de muito aprendizado, muitas discussões. 

Veio a possibilidade da Presidência. O 
Conselheiro Zilton Rocha firmou princípios 
basilares para nortear sua gestão através da 
Carta-compromisso lançada antes da eleição: 
se a ética for o principio de tudo, se for para 
comprar todas as brigas, defender a implanta-
ção de ações estruturantes, combater a políti-
ca do "puxadinho", promover a reestruturação 
organizacional, adotar política de gestão de 
pessoas, criar nova sistemática de avaliação de 
desempenho, recompor e oxigenar o quadro 
de servidores, priorizar a independência au-
ditorial, promover uma gestão participativa, 
incentivar a participação dos servidores, den-
tre outras iniciativas que visem dotar essa Casa 
de estrutura administrativa, organizacional, de 
pessoal e metodológica suficientes e satisfató- 

rias ao cumprimento das suas reais atribuições 
constitucionais, aceito o desafio de fazer parte 
da gestão, sob o status de Superintendente Téc-
nico, responsável pelo planejamento e avaliação 
das atividades finalisticas do TCE. 

Assim foi sendo feito. Iniciamos, dando se-
guimento às ações do PROFORT - Projeto de 
Fortalecimento da Auditoria Subnacional Bra-
sileira, contratando a empresa de consultoria 
Quântica para realizar diagnóstico institucio-
nal a respeito da situação da estrutura organi-
zacional e da política de gestão de pessoas do 
TCE/BA. Os resultados ratificaram o que todos 
sabíamos, com o diferencial de ter sido afirma-
do por profissionais de notório saber, experts 
na questão. Assim sendo, o diagnóstico e as re-
comendações exaradas pela empresa de consul-
toria Quântica nortearam os nossos esforços e 
balizaram as nossas ações seguintes. 

Prosseguimos, ainda dentro das ações do 
PROFORT, contratando nova consultoria para 
nos ajudar a realizar o mapeamento e redese-
nho do fluxo dos processos auditoriais do TCE. 
O resultado, obtido após seis meses de inten-
sos debates entre todos os setores da Casa, foi 
materializado em Plano de Implementação de 
Ações iniciado já em 2012, com previsão de 
término em 2015. De forma oportuna, conside-
rando que a Casa discutia nova proposta para 
o seu regimento interno, fizemos constar do 
mesmo as principais sugestões de aprimora-
mento de procedimentos e rotinas constantes 
do mencionado Plano de Implementação. 

No tocante à divulgação do papel constitu-
cional do TCE, contratamos estudo para desen-
volvimento de estratégias para fortalecimento 
do relacionamento com o Legislativo Estadual 
e com a sociedade civil. Especificamente no que 
se refere ao meio acadêmico, promovemos oito 
encontros em universidades públicas e privadas, 
divulgando as Normas de Auditoria Governa-
mental - NAGs, aplicáveis ao setor Público. 

Em continuidade à política de captação de 
recursos financeiros não provenientes do orça- 
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mento estadual, iniciada através da doação de 
US$ 400 mil feita pelo BIRD em 2009,o TCE/BA 
se inseriu, de forma inovadora, como executor 
de ações do projeto financiado através dos recur-
sos provenientes do acordo de empréstimo exter-
no assinado pelo Governo do Estado, na moda-
lidade SWAP, sendo beneficiário de US$ 500 mil. 

Para implementar as ações que compõem 
SWAP, foi concebido o Projeto de Desenvol-

vimento Organizacional - PDO, no qual estão 
previstas ações a serem desenvolvidas entre 
2013 e 2015, dentre as quais a contratação de 
especialistas para, juntamente com o corpo téc-
nico do TCE, desenvolverem e implementarem 
uma nova estrutura organizacional para a Casa, 
bem como conceberem modelo de gestão de 
pessoas através da qual possamos dimensionar 

contingente ideal de servidores, rever o Plano 
de Cargos e Salários e criar Plano de Carreiras, 
criar nova sistemática de gestão e avaliação de 
desempenho e produtividade, criar sistema de 
formação e desenvolvimento de pessoas, rea-
lizar mapeamento e gestão por competência, 
conceber plano de sucessão de cargos-chave, 
além de treinar os servidores para implantação 
dos modelos e metodologias desenvolvidas. 

Em vista da absoluta indispensabilidade de 
que essas ações que compõem o PDO sejam 
implementadas, tendo em foco a necessária 
reestruturação do TCE, decidiu-se estrategica-
mente por inseri-las no SWAP, considerando 
que, pelo rigoroso nível de acompanhamento 
realizado e exigência de efetividade cobrada 
pelo BIRD, a possibilidade de êxito das mesmas 
se potencializa. 

Por outro lado, em vista das formalidades 
juridicas que cercam os acordos de empréstimo 
externo e as consequências financeiras e políti-
cas para o Estado e para o TCE, que decorrerão 
de uma eventual decisão de interrupção ou não 
implementação, tem-se razoável segurança de 
que figuras gestões se empenharão pela atingi-
mento dos objetivos do Projeto. 

Em relação ao Sistema de Gerenciamento 
da Auditoria - SGA, através do qual são ma-
terializados os nossos procedimentos audito-
riais, foram levantadas junto aos servidores/ 
usuários, especificadas e desenvolvidas através 
do CEDASC, autarquia vinculada ao TCE, as 
melhorias que se faziam necessárias ao atendi-
mento das normas do INTOSAI e das normas 
de auditoria governamental aplicáveis ao con-
trole externo brasileiro - NAGs, bem como à 
melhoria da usabilidade das funções, funciona-
lidades e interface com os usuários. 

Em 2013, planejamos e realizamos, através 
da Fundação Getúlio Vargas - FGV, o tão espe-
rado concurso público para a totalidade de vagas 
então existentes para os cargos de Analista de 
Controle Externo e Agente Público, abrangendo 
os seguimentos da atividade auditoria] e admi-
nistrativa do TCE, dando início â reoxigenação 
da área de pessoal, tendo em vista os mais de 15 
anos sem que se procedesse tal iniciativa. 

Essa iniciativa se fazia absolutamente pre-
mente, não só pelo tempo decorrido desde o 
último concurso público, como, e principal-
mente, pelo perfil etário e de tempo de serviço 
dos funcionários da Casa. Aproximadamente 
65% dos servidores da atividade controladora 
se encontram na faixa entre 50 a 69 anos de 
idade, sendo que aproximadamente 150 destes 
servidores já recebem o abono de permanên-
cia, indicando a possibilidade de aposentadoria 
a qualquer momento. 

Deu-se a criação do Núcleo de Informação 
Estratégica - NIE, vinculado à Presidência, 
com o objetivo de fomentar a auditoria através 
da utilização de bases de dados corporativas da 
União, do Estado e dos Municípios, possibili-
tando o cruzamentos desses dados e a criação 
de trilhas auditoriais que automatizem e racio-
nalizem os nossos exames, aumentando nossa 
efetividade. 

Em 27/05/2013, demos inicio ao processo 
de elaboração do Plano Estratégico do TCE/BA 
para o quadriênio 2014-2017. Para sua elabo-
ração, adotamos os fundamentos teóricos do 
Balanced Scorecard (BSC). As ações empreen-
didas no terceiro trimestre iniciaram-se com o 
alinhamento da identidade organizacional, de-
senvolvida numa primeira oficina de trabalho 
realizada com a participação de Conselheiros 
e da alta administração, na qual foi revisado 

conceito da missão e construidos a visão de 
futuro, os valores e os cenários possíveis para o 
sistema brasileiro de controle externo. 

A contratação de um especialista contri-
buiu para a concepção do Plano Estratégico 
do TCE/BA, embasado na nova Visão de Fu-
turo definida pelos Conselheiros, priorizando o 
cumprimento do mandamento constitucional 
de julgar todas as contas de ordenadores de 
despesas, administradores e secretários de es-
tado, em 365 dias, bem como incrementar em 
100% a quantidade de auditorias tempestivas. 
A concepção do Plano lastreou-se na definição 
de indicadores específicos para todas as diretri-
zes traçadas, de forma a possibilitar o seu efeti-
vo monitoramento e avaliação. 
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Aprovado pelo Tribunal Pleno através da 
Resolução n.° 111/2013 e intitulado "Desen-
volvendo a Organização", o Plano representa o 
aprendizado adquirido em três ciclos de gestão 
estratégica e evidencia o aperfeiçoamento do 
sistema de planejamento e gestão da Institui-
ção, além de estabelecer um compromisso pú-
blico com a sociedade baiana, visando atender 
ao anseio popular por políticas públicas gover-
namentais efetivas, implementadas de forma 
transparente, econômica e eficaz. 

Objetivando a padronização dos procedi-
mentos para cadastramento das metas/2014 das 
unidades do TCE no Sistema de Gerenciamen-
to da Programação (SGP) relativas ao exercício 
de 2014, desenvolvemos procedimentos padro-
nizados de orientação para o cadastramento, 
que possibilitarão a interface entre o Plano 
Estratégico 2014-2017 e o Plano Operacional 
Anual do referido exercício. Esta padronização 
permitirá o aperfeiçoamento das atividades de 
monitoramento, avaliação e retroalimentação 
do processo de planejamento, com base em in-
dicadores e metas que viabilizarão mensurar o 
alcance dos Objetivos Estratégicos e, por con-
sequência, da Visão de Futuro definida para o 
quadriénio. 

Propusemos nova sistemática de exame 
para convênios e instrumentos congêneres, 
através da qual inverte-se a lógica de ingresso 
das prestações de contas de recursos estaduais 
atribuídos a entidades, ONGs ou municípios no 
TCE, passando a ser do nosso corpo auditoria], 
com base em critérios de materialidade, risco, 
razoabilidade e custo-benefício do controle 
externo, entre outros, a decisão de autuação de 
processos para análise e julgamento. Propuse-
mos, ainda, em conjunto com o Gabinete da 
Conselheira Carolina Matos, nova sistemática 
de enfrentarnento do estoque de processos exis-
tente, extratificando-o e prevendo tratamento 
específico para instrução e julgamento, consi-
derando as características do processo. 

A importância dessa iniciativa, materiali-
zada na Resolução Plenária 144/2013, revela-se 
através do significativo estoque de processos 
de prestação de contas dessa natureza, mais de 
1.300 em setembro/2013, e da extratificação da 
sua composição, formada por processos autu-
ados desde 2002, demonstrando a inadequa-
ção das nossas rotinas e procedimentos, assim 
como a intempestividade dos nossos exames 
e julgamentos, conferindo absoluta relevância 
institucional e operacional a essa iniciativa. 
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SECRETARIA GERAL 
DESAFIOS DE UM PLANO DE AÇÃO 

Maria do Carmo Amaral - Secretária Geral 

uando fui convidada para in-
tegrar a equipe do Conselheiro 
Zilton Rocha, na gestão do biênio 
2012/2013, à frente da Secretaria 
Geral, o que mais me motivou a 

aceitar o esafio foram os trabalhos que havia exe-
cutado na Auditoria Interna - AUDIT, nos quatro 
anos anteriores, 2008 a 2011. No exercício de 2008, 
realizamos uma auditoria no Sistema de controle 
dos processos do TCE - SEG1N, que resultou no 
Plano de Ação a ser cumprido pela Secretaria 
Geral - SEG nos exercícios seguintes, o qual, ape-
sar da auditoria de monitoramento realizada em 
2009, não estava totalmente cumprido. Assim sen-
do, aceitei uma oportunidade que poucos audito-
res já tiveram em suas experiências profissionais, 
ou seja, auditar, recomendar, pactuar um Plano de 
Ação e ter a oportunidade de executá-lo, no que 
me foi muito gratificante trabalhar junto com a 
equipe da SEG e termos a satisfação de, em outu-
bro de 2013, conseguirmos executar todo o Plano 
de Ação da auditoria de 2008 e os das auditorias de 
monitoramento realizadas na SEG nos exercícios 
de 2009 e 2012, pela AUDIT, na totalidade. 

Contextualizando, a estrutura da SEG é for-
mada por 6 (seis) Gerências: Gerência do Pro-
tocolo Geral - GEPRO; Gerência de Controle 
Processual - GECON; Gerência de Arquivo 
e Microfilmagem - GEARQ; Gerência de Bi-
blioteca e Documentação - GEBID; Gerência 
de Jurisprudência e informações Processuais - 
GERIN, que inclui o Serviço de Controle das 
Decisões; Gerência da Secretaria do Plenário - 
SEPLEN, que inclui as Secretarias da P e 2° Câ-
maras, como também o Serviço de Taquigrafia 
- SETAQ e o Serviço de Controle de Cadastro 
de órgãos, Entidades, Dirigentes e Cerimonial. 

Dentre as ações dos respectivos Planos de 
Ações, já citados, consideramos uma das mais 
relevantes a elaboração da Resolução n°49/2012, 
de 08/08/2012, que normaliza a expedição de Tí-
tulos Executórios e dá outras providências. Con-
seguimos atualizar o cumprimento das decisões 
do Tribunal Pleno e 2' Câmara, inclusive emi- 

tindo as Certidões de Débito, pela GECON, para 
execução de Títulos, através da Procuradoria 
Geral do Estado, que há oito anos não estavam 
sendo emitidos, conforme relatório da AUDIT 
no exercício de 2008. Desde a vigência da Reso-
lução n° 49/2012, foram executadas cobranças 
das multas e débitos referentes a imputação de 
responsabilidade financeira, conforme as deci-
sões do Plenário e 2° Câmara, dentro dos prazos 
regimentais, obtendo o seguinte resultado: 

MULTAS E DÉBITOS RECOLHIDOS E EMISSÃO 

DE CERTIDÃO DE DEBITO PARA EXECUÇÃO 

JUDICIAL (PGE) 

MULTAS RECOLHIDAS 

ACUMULADO DESDE VIGÊNCIA DA RES.049/2012 

RS 77.256,59 

DÉBITOS RECOLHIDOS 

ACUMULADO DESDE VIGÊNCIA DA RES.049/2012 

RS 88.068,24 

CERTIDÕES DE DEBITO EMITIDAS PARA 

EXECUÇÃO JUDICIAL PELA PGE 

MULTA 

ACUMULADO DESDE VIGÊNCIA DA RES.049/2012 

RS 347.810,99 

DEBITO 

ACUMULADO DESDE VIGÊNCIA DA RES.049/2012 

RS 3.273.384,52 

PARCELAMENTOS CONCEDIDOS E 

ARRECADADOS 

MULTA 

ACUMULADO DESDE VIGÊNCIA DA RES.049/2012 

RS 16.902,44 

DÉBITO 

ACUMULADO DESDE VIGÊNCIA DA RES.049/2012 

RS 1.761,49 
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Vale registrar que os valores de débito relaciona-
dos anteriormente são recolhidos à conta do Esta-
do da Bahia, como ressarcimento ao Erário pelas 
irregularidades apontadas nas decisões de Julga-
mento através do Tribunal Pleno ou 2' Câmara. 

Apôs conseguirmos atualizar a emissão de 
notificações para cobrança administrativas ou 
títulos executivos, especificamos junto ao CE-
DASC e foi desenvolvido e implantado o Siste-
ma de Cobrança de Decisões do TCE-BA - 515-
COBRA, sob a responsabilidade da GECON, 
que, após a decisão do Plenário ou da 2° Câma-
ra, passa a controlar os prazos de notificações 
e trânsito de Julgado para emissão da Certidão 
de Débito, como também da Quitação do Débi-
to, quando efetivado. 

A especificação para o desenvolvimento 
do Sistema Informatizado de Controle de Pro-
cessos e Documentos - PROInfo, junto com 

CEDASC, foi a ação que mais absorveu as 
gerências da SEG, principalmente a GEPRO, 
SEPLEN, GECON e GEARQ, considerando o 
tamanho do banco de dados a ser migrado para 

novo sistema que é utilizado por todos os se-
tores deste Tribunal, como também que só com 
a implantação do novo sistema conseguiríamos 
completar a execução da totalidade dos Planos 
de Ações pactuados com a AUDIT. Temos que 
agradecer aqui o total apoio de todos os seto-
res, que nos ajudaram no aperfeiçoamento das 
rotinas já existentes no SEGIN, incluindo as 
demandas já solicitadas por diversos setores 
do TCE-BA, que não poderiam ser soluciona-
das no Sistema SEGIN, serem desenvolvidas 
no PROInfo, para melhorar principalmente a 
emissão de Relatórios Gerenciais, necessários 
aos controles de Processos e Documentos que 
tramitam no TCE-BA, podendo os referidos re-
latórios serem emitidos pelos próprios setores, 
não sendo mais necessárias solicitações à SEG 
ou ao CEDASC, e com a possibilidade, agora, 
de inclusão de novos relatórios que os setores 
deste Tribunal considerem necessários para o 
desempenho de suas atribuições regimentais. 

Ainda na vigência do SEGIN, conseguimos 
retomar a realização do inventário de proces-
sos e documentos, que passou a ser realizado 
trimestralmente, na mesma periodicidade do 
Relatório de Atividades do TCE-BA, que é en-
caminhado à. Assembleia Legislativa. 

Nas especificações no PROInfo, que tem 
como gestor a SEG, já foram consideradas as 
alterações regimentais aprovadas pelas Resolu-
ções n° 12/2013, de 15/03/2013, que modifica 

Regimento Interno do Tribunal de Contas do 

Estado da Bahia, acrescendo os §5 40  e 5° ao art. 
45, disciplinando a redistribuição de processos, a 
de n°13 e 88/2012, de 14/04/2012 e 21/11/2012, 
respectivamente, que dispõem sobre normas de 
agrupamento para fins de instrução e julgamen-
to das contas consolidadas da Administração 
Pública Estadual Direta, a de N° 98/2012, de 
05/12/2012, que Dispõe sobre a formalização e 
encaminhamento para registro dos atos referen-
tes às revisões de aposentadorias e pensões efetu-
adas com base na Emenda Constitucional n° 70, 
de 29/03/2012. Também procuramos incluir as 
ações que fazem referências a trâmite e controle 
de prazos de processos do Plano de Implemen-
tação da consultoria do redesenho dos processos 
do TCE-BA, trabalho esse do qual participaram 
ativamente várias gerências da SEG, principal-
mente GEPRO, GEARQ e GEBID. 

Nos meses de julho e agosto de 2013, a SEG, 
além de realizar suas atribuições regimentais, 
ficou totalmente envolvida, através de suas Ge-
rências, na validação da migração dos dados do 
Sistema SEGIN para o Sistema PROInfo, o qual 
foi implantado e regulamentado através da Re-
solução n°108/2013, de 18/10/2013, que dispõe 
sobre a implantação e funcionamento Sistema 
de Gerenciamento de Processos Documentos 
(PROInfo) no Tribunal de Contas Estado da 
Bahia e dá outras providências. 

Após a implantação do PROInfo, as novas 
demandas de aperfeiçoamento, encaminhadas 
pelos diversos setores, já foram incluídas nas 
metas da SEG, no Plano Estratégico do Tribu-
nal de Contas do Estado da Bahia - TCE-BA, 
para o quadriênio 2014-2017, conforme Reso-
lução ni" 111/2013, aprovada em 25/10/2013, 
incluindo também as adaptações necessárias 
para o cumprimento da Lei Complementar n° 
38/2013, de 10/12/2013, que dispõe que o Di-
ário Oficial Eletrônico do TCE-BA substituirá 
a versão impressa e será veiculado, sem custos, 
no sitio do Tribunal de Contas do Estado da 
Bahia, no endereço www.tce.ba.gov.br, da rede 
mundial de computadores. 

Quanto a custos de publicação de Súmulas 
de Atas das decisões da 1° Câmara, fomos au-
torizados pelos Conselheiros que compõem a 
referida Câmara a alterar a formatação, agora 
em tabelas, da publicação no DOE do Estado 
da Bahia, reduzindo de uma média de 11 a 15 
páginas de cada Súmula para 3 a 4 páginas, o 
que veio a reduzir os custos das publicações se-
manais durante este biênio. 

Atualizamos também o Manual de Proce-
dimentos e Rotinas da Secretaria Geral, que es- 
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tava vigente desde dezembro de 2003, já adap-
tando também em função do Sistema PROInfo. 
Quando aproveitamos também, com a ajuda do 
CEDASC, começar a microfilmagem dos pro-
cessos no momento em que eles ingressam no 
TCE-BA através da GEARQ, diminuindo assim 

tempo de microfilmar para saídas de proces-
sos em diligências externas e de devolução à Se-
cretaria de Administração do Estado da Bahia 
quando se trata da natureza de aposentadoria, 
que anteriormente era, em média, de 90 dias 
para 30 dias após sua apreciação através da 1. 
Câmara deste TCE-BA. Este procedimento veio 
a contribuir para a diminuição de processos de 
recursos das decisões da 10 Câmara, que ingres-
savam aqui sem análise prévia da Secretaria de 
Administração do Estado da Bahia, como tam-
bém possibilitou o aumento da arrecadação, 
por parte do Estado da Bahia, no Sistema de 
Compensação Previdênciária. 

Com referência ao Portal do Tribunal de 
Contas do Estado da Bahia, cuja presidência 
do Comitê Gestor fica sob a responsabilidade 
da Secretaria Geral, reformulamos, juntamen-
te com o CEDASC, o layout e foram incluídos 
alguns serviços para atendimento externo, por 
diversos setores. No caso da SEG, foi disponibi-
lizada a Certidão Negativa de Contas Julgadas, 
possibilitando que o cidadão ou empresas pos-
sam emitir e/ou validar uma Certidão Negativa 
emitida sem necessidade de se deslocar para as 
instalações do TCE-BA. 

Registramos ainda que, em razão de uma 
das atribuições da Gerência de Jurisprudência 
e Informações Processuais - GERIN ser a pres-
tação de informações gerais e especificas sobre 

trâmite de processos e o fluxo de documentos 
ao público em geral, constatou-se grande nú-
mero de ocorrências de pedidos de orientação 
de como efetuar revisão de aposentadoria, so-
licitação de cópia de processos, bem como de 
vista dos autos. Dessa forma, foram criado pela 
GERIN modelos de FORMULÁRIOS DE PETI-
ÇÃO a fim de serem disponibilizados no Espaço 
Cidadão do Portal desta Corte de Contas com 

intuito de facilitar e agilizar o ingresso nesta 
Corte de Contas das petições dos cidadãos. 

Convém esclarecer ainda que, além de os 
FORMULÁRIOS DE PETIÇÃO estarem dis- 

poníveis para preenchimento on tine, existe 
no Site a orientação de como o cidadão deverá 
efetuar seu pedido, ou seja, que após preen-
chimento com observância dos requisitos do 
art. 210 do Regimento Interno do Tribunal de 
Contas do Estado, deverá imprimi-lo, assiná-lo 
e, por conseguinte, entregá-lo na Gerência de 
Protocolo Geral - GEPRO. 

Ressalta-se também que o citado FORMU-
LÁRIO DE PETIÇÃO está disponível na pró-
pria GERIN e na GEPRO com o objetivo de que 

cidadão possa fazer jus ao seu direito consti-
tucional de petição de forma simples e célere. 

A GEBID participou na elaboração do Ma-
nual de Normalização para Relatórios de Audi-
toria e documentos afins, conjuntamente com a 
Gerência de Aperfeiçoamento e Sistematização 
do Processo Auditoria] (ASPA) e integrante da 
Coordenadoria de Projetos Especiais (COPE). 
O Manual contém orientações básicas para pa-
dronizar a estrutura dos relatórios de auditoria 
e documentos afins no âmbito do Tribuna] de 
Contas do Estado da Bailia (TCE-BA), como 
também na elaboração do Projeto de Come-
moração do Centenário TCE 2015. 

Aproveito para agradecer a oportunidade 
oferecida pelo Conselheiro Zilton Rocha, como 
também todo o empenho das atuais gerentes da 
SEG - Lucia Marina Borges Gomes - GEPRO; 
Ana Rita Belens Pessoa - GEARQ; Denilze 
Alencar Sacramento GEBID; Clélia iracy R. M. 
da S. Oliveira - GECON; Rita de Cássia Bahia 
Arouca - SEPLEN; Alessandra Muratt de Souza 
- GERIN e Cristina Mota Jansen Mello - Gabi-
nete da SEG, incluindo suas respectivas equipes, 
sem as quais nada aqui relatado teria se tornado 
realidade para o Tribuna] de Contas do Estado 
da Bahia, nos dando a tranquilidade de que nos 
esforçamos para contribuir na melhoria dos pro-
cessos organizacionais desta Corte de Contas e 
de dever cumprido no que nos comprometemos 
a fazer na Gestão deste biênio. 

Para finalizar, a Secretaria Geral não pode 
deixar de registrar seu agradecimento ao seu 
maior parceiro, o CEDASC, que sempre pron-
tamente buscou as soluções tecnológicas neces-
sárias ao desenvolvimento de todos os Sistemas 
Informatizados inerentes à SEG e na reestrutu-
ação do Portal TCE-BA. 
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GEDAP 
EDUCAÇÃO CORPORATIVA NO TRIBUNAL 
DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA 

fumara Novaes Sotto Maior - Gerente 	• 
Cristina Maria Moura Ferreira - Técnica • 

no biênio 2012-2013, a educação 

corporativa no Tribunal de Contas 
do Estado da Bahia teve como pa-

râmetros de planejamento e ação 

as diretrizes da gestão, expressas na 
Carta Compromisso, o planejamento estratégi-

co 2010-2013 e as demandas de capacitação e 

aperfeiçoamento profissional informadas nos 

planos de ação dos servidores e nos planos ope-
racionais das diversas unidades da Casa. Como 
decorrência, a atuação do CEICE-GEDAP con-

templou ações educacionais voltadas para ser-

vidores, jurisdicionados e sociedade civil, reve-
lando uma ideia de educação corporativa que 

se ocupa do "desenvolvimento de competências 
em toda cadeia de valor" (Amorim, 2013). 

AÇÕES DE FORMAÇÃO CONTINUADA 
PARA SERVIDORES 

As ações de capacitação e aperfeiçoamento 
profissional visaram ao alinhamento da políti-

ca de capacitação de pessoas com os objetivos 

estratégicos do TCE/BA, priorizando o for-
talecimento dos trabalhos auditoriais, foram 
viabilizadas por meio da promoção de cursos, 

incentivo à educação superior e apoio à partici-

pação em eventos externos. 
Os cursos promovidos pelo CEICE-GE-

DAR isoladamente ou em parceria com outras 
unidades do TCE, privilegiaram a qualificação/ 

requalificação no uso e funcionalidades dos 
sistemas que dão suporte aos trabalhos audito-

riais, a atualização nas Normas da Contabilida-
de Pública e o aprofundamento em temas como 

Auditoria e Detecção de Fraudes, Auditoria 
Operacional Avançada, Teoria Geral de Proces-

sos nos Tribunais de Contas, Jurisprudência e 

Responsabilização. 
No que tange ao incentivo à educação su-

perior, a concessão de bolsas de estudo, ampa-

rada pelo Ato 085/2006, permitiu a formação 

de servidores em nivel de pós-graduação lato 

sensu (Especialização) em: Direito Previden- 

ciário; Auditoria, Controladoria e Gestão Fi-

nanceira; Gerenciamento de Projetos; e Con-
troladoria de Gestão de Negócios. Em abril de 

2013, a avaliação dos parâmetros estabeleci-

dos pelo Ato e a constatação de entraves no 
gerenciamento das bolsas de estudo levaram 

à proposição de alterações consolidadas em 

relatório gerencial encaminhado às instâncias 
deliberativas superiores. A delimitação do in-

centivo à Pós-graduação, compatível com as 

necessidades de qualificação do corpo técnico 
referenciadas no planejamento estratégico e 

nos planos operacionais, e o aprimoramento 
dos procedimentos de gestão administrativa e 

financeira das bolsas foram as principais reco-
mendações desse relatório. 

Ainda no que se refere ao incentivo à educa-
ção superior, cabe destaque o convênio firmado 

com a PGE/BA, que possibilitou a participação 

de dois servidores lotados em Coordenadorias 
de Controle Externo no Curso de Especializa-

ção em 'Direito de Infra-estrutura Pública e In-

clusão Social - novas tendências e mecanismos 
para o desenvolvimento', promovido por aquele 
órgão em parceria com a FGV. 

O CEICE-GEDAP também viabilizou a 
participação de servidores em eventos técni-

co-institucionais externos. No período, o TCE/ 
BA concedeu apoio financeiro à participação 

em 81 eventos, oferecendo 193 isncrições, para 

111 servidores distintos. 

AÇÕES DE FORMAÇÃO PARA 
JURISDICIONADOS E SOCIEDADE 
CIVIL 

A função pedagógica dos órgãos de controle ex-
terno é parâmetro inalienável da gestão pública 

na contemporaneidade. A atuação preventi-

va na orientação e na capacitação dos órgãos 
públicos e da sociedade civil está associada à 

melhoria no desempenho da administração 

pública, à redução das ocorrências de irregula-

ridades e ao aprimoramento do controle social. 
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Nos termos da carta compromisso da atual ges-
tão do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, 

E imperioso que o controle ex-
terno cumpra seu papel de ór-
gão não apenas fiscalizador, mas 
também orientador, comprome-
tido com o aperfeiçoamento da 
gestão pública e com uma atua-
ção tempestiva e capaz de con-
tribuir para a promoção de uma 
administração transparente, ho-
nesta, eficiente e eficaz. 

A 'Gestão e Prestação de Contas de Convê-
nios' foi tema de oficinas realizadas com ser-
vidores e representantes de entidades parceiras 
da FUNDAC e SECOPA. Em duas edições, par-
ticiparam 60 pessoas. O 'Controle Interno' foi 
tema discutido com servidores da PRODEB em 
palestra que reuniu 30 pessoas. 

Das ações educativas voltadas para juris-
dicionados e sociedade civil, cabe destaque ao 
projeto TCE em Campo. Realizado em cinco 
edições entre julho e outubro de 2013, consistiu 
na promoção de encontros técnicos com juris-
dicionados e associações / entidades da socie-
dade civil, e teve como propósitos fortalecer as 
relações e disseminar informações técnicas que 
visem ao aperfeiçoamento da gestão pública e 
ao aprimoramento exercício do controle social. 
Os encontros aconteceram nas sedes dos muni-
cípios de Vitória da Conquista, Irecê, Concei-
ção do Coité, Santo Antonio de Jesus e Euná-
polis, reunindo, no total, representantes de 82 
municípios. 

AÇÕES DE ARTICULAÇÃO 
INTERINSTITUCIONAL 

REDE TCU/TCS - GRUPO DE EDUCAÇÃO 

CORPORATIVA - GEC. 

A Rede de Educação Corporativa dos Tribu-
nais de Contas, originada como grupo temático 
vinculado ao PROMOEX, e, mais recentemen-
te, vinculada ao IRB, articulou as unidades de 
educação corporativa através da realização de 
encontros técnicos e da execução de um Pro-
grama Nacional de Capacitação Compartilha-
da. Os encontros técnicos tiveram como pro-
pósito a regulamentação do funcionamento 
do grupo e o debate sobre temas de interesse 
comum. E por meio do Programa Nacional de 
Capacitação Compartilhada foram ofertadas 

ações educacionais de qualificação do pessoal 
do controle externo. 

COMITÊ DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA - CEC 

Em março de 2013,0 TCE/BA passou a compor 
o Comitê de Educação Coporativa - CEC da 
Universidade Corporativa do Serviço Público 
do Estado da Bahia - UCS/SAEB, sendo repre-
sentado por dois servidores do CEICE/GEDAP. 
O CEC tem em sua composição servidores 
representantes das unidades de educação cor-
porativa das Secretarias do Estado da Bahia e 
foi criado com a finalidade de subsidiar a UCS/ 
SAEB na proposição e avaliação de políticas, 
diretrizes, estratégias e ações de capacitação e 
aperfeiçoamento dos servidores públicos. A 
experiência tem proporcionado o intercâmbio 
com as diversas unidades de educação cor-
porativa do serviço público estadual, além de 
ampliar as possibilidades de oferta de ações de 
capacitação para os servidores do TCE/BA. 

Dentre as ações educacionais implantadas 
pela UCS/SAEB, o TCE/BA esteve presente no 
grupo de trabalho de elaboração do Regimento 
Interno do CEC e na capacitação de servidores 
em cursos de: Redação Oficial e Novo Acor-
do Ortográfico; Capacitação para Motoristas; 
Gestão Pública Integrada; Papel do Gerente na 
Gestão de Desempenho de Equipes; Gestão da 
Educação Corporativa e, na modalidade a dis-
tância, Qualidade no Atendimento. 

AÇÕES PARA PROMOÇÃO 
DA SUSTENTABILIDADE 
ORGANIZACIONAL 

A atuação do CEICE-GEDAP no tema susten-
tabilidade organizacional foi definida na Carta 
Compromisso da gestão como "... a promoção 
do uso estratégico, sustentável e racional dos 
recursos orçamentários, bem como o aperfei-
çoamento da estrutura física e organizacional, 
objetivando o melhor funcionamento da casa". 
Nesse sentido, foram realizadas ações educa-
cionais mobilizadoras com vistas à elaboração 
de uma agenda ambiental inspirada nas dire-
trizes gerais do Programa Agenda Ambiental 
da Administração Pública - A3P, do Ministério 
do Meio Ambiente, que envolvem como eixos 
temáticos: uso racional dos recursos naturais 
e bens públicos; gestão adequada dos resíduos 
gerados; qualidade de vida no ambiente de tra-
balho; sensibilização e capacitação dos servido-
res; licitações sustentáveis. 
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ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE 
RESOLUÇÃO PARA REGULAMENTAÇÃO 
DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE 
ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR 
NO TCE/BA. 

A Lei 11788/2008, que redefiniu as bases legais 
para as relações de estágio supervisionado, bem 
como as solicitações das diversas unidades, le-
vou o CEICE-GEDAP a proceder estudos so-
bre a regulamentação da matéria no âmbito 
do TCE, consolidando proposta de Resolução 
apreciada pelo Conselho pleno, aprovada e ins-
tituída através da Resolução 030/2013. 

CONCURSO PÚBLICO 

Considerada a realização de concurso público 
compromisso da gestão, a unidade de educação 
corporativa integrou a comissão do certame e 
coordenou o planejamento do curso de forma-
ção para novos servidores. 

DESAFIOS 

O registro das principais realizações do CEICE-
GEDAP no período permitiu verificar os avan-
ços na educação corporativa do TCE/BA, mas 
também sinalizou aspectos que requerem um 
maior investimento institucional. 

Com vistas à qualificação da atuação da 

unidade de educação corporativa, tornam-se 
estratégicas as ações de fortalecimento da equi-
pe de trabalho, inclusive através do investimen-
to em trilhas de formação especificas para essa 
unidade. 

Um segundo desafio é a elaboração de um 
Programa de Formação Continuada de Servi-
dores articulado com o mapeamento de proces-
sos de trabalho e competências, em consonân-
cia com os objetivos estratégicos da Instituição. 

Um outro desafio está na ampliação da 
oferta de ações educacionais na modalidade a 
distância, forte tendência nas práticas de edu-
cação corporativa. 

Visando ao aprimoramento da gestão da 
informação gerencial, a criação de um Sistema 
de Gestão Académica voltado para as necessi-
dades da educação corporativa no âmibito do 
TCE/BA configura um quarto desafio. 

O êxito constatado nas oficinas para ju-
risdicionados e no projeto TCE em Campo 
aponta a necessidade de ampliação da oferta de 
ações educacionais para este público, definindo 
assim um quinto e importante desafio para os 
próximos anos. 

Por fim, o sexto desafio está em promover 
transformações na cultura institucional no que 
tange à formação continuada dos servidores, 
conferindo maior valor estratégico à Educação 
Corporativa na estrutura organizacional do 
Tribunal de Contas do Estado da Bahia. 
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DIRAF 
A VIDA É FEITA DE POSSIBILIDADES 
E DE ESCOLHAS 

Henrique Pereira - Diretor Administrativo 
Financeiro 

    

IN
uito cedo, escolhi trabalhar no 
Tribunal de Contas do Estado 
da Bahia, onde ingressei como 
motorista em 1982, porque foi 
a possibilidade mais interes-

sante que se apresentou, então, em minha vida. 
Mas não imaginava, ainda, que seriam tantos 
os desafios e que, mais que tudo, seria eu capaz 
de vencê-los. 

Durante vinte e seis anos, trabalhei 
com auditoria, analisando órgãos públicos 
e produzindo relatórios contendo informa-
ções acerca de gestões e responsabilidades, 
relacionando conformidades e não confor-
midades, identificando achados e falhas, 
acompanhando execuções orçamentárias e 
financeiras, verificando o cumprimento da 
legislação aplicável e a fidedignidade das in-
formações prestadas pelos gestores. 

Depois de tantos anos, eis que, inesperada-
mente, surgiu um novo e provocativo desafio, 
em forma de convite, para ultrapassar os um-
brais do controle e passar de controlador a con-
trolado. E aí, aceitar ou declinar? Não seria uma 
decisão fácil, mas a novidade de estar executan-
do, de experimentar as agruras e as benesses vi-
vidas por aqueles a quem eu estava acostumado 
a auditar, encurtaram o tempo das minhas dú-
vidas. E para dissipa-las completamente, havia 

bônus de uma gestão comprometida com as 
realizações e metas já divulgadas, com um tra-
balho definido e com uma equipe consciente de 
que muito havia para ser construido. 

Ai estava mais uma possibilidade na mi-
nha carreira. Escolhi aceitar o desafio e assumi 
a DIRAF, Diretoria Administrativa e Financei-
ra. Não seria imprudente dizer que a DIRAF 
é o setor do Tribunal responsável por uma 
espécie de "trabalho invisível", pois reúne as 
Gerências que desenvolvem tarefas rotineiras 
e diuturnas e que apoiam o cumprimento da 
missão institucional, cujo efeito só se percebe 
quando os problemas aparecem, pois, quando 
tudo está funcionando na mais perfeita or- 

dem, ninguém sequer percebe as pessoas que 
estão por trás das tarefas. 

A Diretoria Administrativa e Financeira 
muitas tarefas foram confiadas. Para o biênio 
2012/2013, planejou-se um bocado. Tarefas 
simples e inerentes aos trabalhos de adminis-
tração, e outras mais complexas, próprias das 
novas ideias que se delineavam com a nova 
gestão, às quais tivemos a oportunidade de dar 
vida dentro de um diversificado leque. 

A DIRAF é responsável pela manutenção 
do prédio que abriga o Tribunal de Contas do 
Estado da Bahia. Por isso ficam a seu encargo 
a execução de atividades de diversas nature-
zas. Assim, cumpriu-nos a modernização das 
instalações da sede social do TCE, a aquisição 
de cinco veículos, sendo quatro exclusivamen-
te para auditoria; aquisição e recuperação da 
parte interna do prédio e mobiliários - ple-
nário, armários, forros do térreo, pisos, sani-
tários, som, sistema elétrico, modernização 
do sistema de alarme de incêndio, com aqui-
sição de equipamentos digitais, a contratação 
de consultoria para elaboração de Sistema de 
Climatização, a recuperação da parte externa 
do prédio, envolvendo intervenções na cober-
tura, devido a infiltrações, a ampliação e re-
qualificação dos estacionamentos, observando 
critérios de acessibilidade devidamente sinali-
zados, dentre outros. 

A DIRAF também trabalha com parcerias. 
Inicialmente, uma referência ao aprimoramen-
to da tecnologia da informação, para subsidiar 
os trabalhos administrativos, em parceria com 

CEDASC Três sistemas eletrônicos foram 
desenvolvidos/adquiridos. O primeiro deles, 
destinado a controlar as solicitações adminis-
trativas por meio eletrônico, para atender as 
demandas dos diversos setores e de pessoas do 
Tribunal, que necessitavam otimizar os contro-
les de diárias, usos de veículos, marcação de 
atendimentos de serviços médicos e odontoló-
Bicos, que foi efetivamente instituído e batizado 
de e-sol, através do Ato n° 212, e que já tem 
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especificados dois novos módulos para desen-
volvimento: concessões de adiantamentos e 
controles de passagem aérea. Registre-se que 
esse sistema foi concebido para ser ampliado, 
podendo conter tantos módulos quantos forem 
necessários. 

O segundo sistema eletrônico foi adqui-
rido para monitorar o acesso ao prédio-sede, 
objetivando controlar o ingresso de pessoas 
no Tribunal de Contas do Estado da Bahia. 
Para isso, foram adquiridos equipamentos 
e softwares e desenhado um projeto de am-
bientação a partir de estudos realizados por 
técnicos especializados para que, inclusive, 
fossem observadas as condições de acessibili-
dade e segurança. 

Foi adquirido e implantado, ainda, o Sis-
tema PRODOCTOR, com o objetivo de criar 

prontuário eletrônico para o atendimento 
médico-odontológico e social para preservar o 
histórico das informações médicas de cada ser-
vidor/paciente. 

Como já mencionamos acima, registramos 
a reciprocidade do trabalho que temos com o 
CEDASC, cujo comprometimento com a mo-
dernidade e o desenvolvimento do Tribunal é 
indiscutível e essencial. 

Outra grande parceria, de fundamental  

importância para a DIRAF, foi selada com a 
Assessoria de Comunicação, que concebeu 
algumas campanhas para preservação do bem 
público e da saúde dos servidores, como a 
Campanha Cuide Bem do Tribunal, que si-
nalizou alguns locais estratégicos do prédio 
para lembrar a importância do uso racional e 
econômico dos materiais e serviços, evitando 
desperdício e a depredação da coisa pública; a 
Campanha das Canecas, para preservação do 
meio ambiente, e o Projeto Saúde e Bem Es-
tar, a cargo do Serviço Médico e Social, que foi 
complementada com medição de índices de 
glicose dos servidores. 

Por fim, mas não por último, quero regis-
trar que para tudo isso, e muito mais, além 
das parcerias com outros setores, contei com 

indescritível apoio de uma imensa gama de 
servidores lotados na DIRAF, desde Geren-
tes até aqueles da turma do Apoio, os quais, 
incansavelmente, deram o melhor de si para 
tornar realidade todos os projetos e tarefas 
que lhes incumbiram, sem os quais não teria 
sido possível a concretização desse desafio, 
razão por que agradeço a cada um, indistin-
tamente, todo o tempo que trabalhamos mais 
de perto e todo o esforço que sei que foi in-
contável. Muito obrigado! 
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OUVIDORIA 
A OUVIDORIA COMO INSTRUMENTO 
DE ESTIMULO AO CONTROLE SOCIAL 

Paulo Figueiredo - Ouvidor 

O
surgimento da ouvidoria inicia-
se no século XIX com a promul-
gação da Constituição sueca em 
1809, que introduziu a figura do 
Justitieornbudsman. Ele contro-

lava a aplicação das leis pelos tribunais, sendo 
que a sua existência permitiu à população re-
clamar contra atos de funcionários do rei, in-
clusive de juízes. 

Ao longo do século XX, e espelhando-se na 
instituição sueca, vários outros países adotaram 
a figura do ouvidor, e a Ouvidoria passou a ser 
comum tanto nas organizações públicas como 
privadas, sendo um canal de comunicação atra-
vés do qual o cidadão se manifesta. 

Na período colonial existiu no Brasil a fi-
gura do Ouvidor-Geral que era uma espécie de 
Corregedor Geral de Justiça e tinha a compe-
tência de julgar e punir infratores dos interesses 
da justiça. 

A figura do Ouvidor-Geral distanciava-se 
da do Justitieombudsman que representava o 
cidadão, e aquele, os interesses do titular do 
poder. Apesar dos estudos realizados para a im-
plementação do modelo sueco no Brasil, e estar 
previsto a figura de um "Defensor do Povo", a 
Constituição Brasileira de 1988 não instituiu 
um Ombudsman para o controle da Adminis-
tração Federal. 

As suas competências ficaram divididas en-
tre o Tribunal de Contas da União, o Ministério 
Público e o Congresso Nacional, enquanto que 
as constituintes estaduais previram os Tribu-
nais de Contas, Ministérios Públicos e Assem-
bleias Legislativas Estaduais. 

Saliente-se que, no Brasil nasce em 1995 a 
Associação Brasileira de ouvidores - ABO, ten-
do como finalidade, dentre outras, congregar 
todos os profissionais que exerçam as ativida-
des e funções de Ouvidor, assim como aqueles 
profissionais que exerçam as atividades afins 
dentro do campo da defesa da cidadania, dos 
direitos individuais e do meio ambiente. 

A habilidade humana de relacionar-se com  

o outro é a mais exigida em algumas atividades 
profissionais que em outras. Entretanto, quan-
do se trata da construção do perfil do ouvidor 
é clara a necessidade de habilidades de relacio-
namento humano, pois ele será aquele que de 
fato ouve e percebe o desejo e as ansiedades do 
cidadão, devendo ter a competência para se co-
locar no lugar do outro, e olhar a sua instituição 
como quem olha de fora para dentro. 

Edson Vismona, fundador da Associação 
Brasileira de ouvidores, enumera dez pontos 
que crer auxiliar na formação do perfil do ouvi-
dor, quais sejam; 

I. ter afinidade com o relacionamento pessoal, 

ser paciente com o público, 

agir com o espírito de colaboração e cortesia, 

ser proativo, 

atuar como facilitador, estabelecendo intera-
ção com as diversas áreas da instituição, 

conhecer os serviços prestados, 

evitar postura de agente de punição, 

organizar seus registros de modo disciplinado, 

ter visão sistêmica da organização em que atua, 

ter habilidade para a mediação. 

Ademais, a legitimação do papel da Ouvido-
ria se consubstancia quando o ouvidor exerce 
com eficácia sua real função de representante 
do cidadão, demonstrando essencial vontade 
de agir com eficiência contra as ações contrá-
rias a boa administração pública, estimulando 
a transparência e a qualidade no atendimento, 
promovendo o adequado respeito ao cidadão e 
aos seus direitos e garantias fundamentais, for- 
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talecendo os princípios do diálogo, da transpa-
rência e da ética. 

A condição de cidadania implica o pleno 
exercício dos direitos e deveres reconhecidos 
pelo Estado, na qual o cidadão além da garantia 
da participação democrática na formulação e 
implementação de políticas públicas, também 
participa do controle dos resultados alcançados 
pelos gestores e instituições. 

Na visão de Dalmo Dallari (1998,p.6): 

A cidadania expressa um conjunto 
de direitos que dá à pessoa a pos-
sibilidade de participar ativamente 
da vida e do governo de seu povo. 
Quem não tem cidadania está 
marginalizado ou excluído da vida 
social e da tomada de decisões, fi-
cando numa posição de inferiori-
dade dentro do grupo social. 

Diante da perspectiva de inclusão do 
cidadão para a sua efetiva participação nos 
rumos a serem adotados pela Administra-
ção Pública, cabe, também, as Ouvidorias a 
importante missão de gerir de forma sábia e 
competente este papel, uma vez que elas são 
instrumentos da cidadania e fundamentais 
para a sustentação da democracia moderna 
e participativa. 

Neste diapasão, as Ouvidorias devem atu-
ar não somente para estimular a participação 
do cidadão, trabalhando para a satisfação dos 
mesmos, como também promover mudanças 
estruturais em detrimento de uma gestão pú-
blica democrática, transparente, eficaz, ética, 
eficiente e participativa. 

AÇÕES DESENVOLVIDAS 

Em dezembro de 2011, o Conselheiro Presi-
dente Zilton Rocha apresentou a sua Carta-
Compromisso para o biénio 2012/2013. Nela 
demonstrou a sua intenção, dentre outras, de 
fortalecer a Ouvidoria, com a ampliação de 
suas atividades e melhoraria da sua visibilidade 
para o cumprimento de sua finalidade. 

Nesta sinalização, esta Ouvidoria trabalhou 
em prol de uma gestão dinâmica e objetiva, 
implantando ações proativas para fomentar 

Controle Social, através da participação da 
sociedade e do incentivo ao pleno exercício da 
cidadania. 

Na implementação dos trabalhos desta Ou-
vidoria, algumas ações foram desenvolvidas  

juntamente com a Assessoria de Comunicação, 
e com a unidade de Educação Corporativa des-
ta Corte de Contas. Frise-se que sem a consoli-
dação destas parcerias os mesmos não teriam o 
brilhantismo do êxito alcançado. São eles: 

PARTICIPAÇÃO DOS ENCONTROS 

"DIÁLOGOS TERRITORIAIS II" 

Esta ação foi implementada em parceria com 
as atividades desenvolvidas pela Secretaria de 
Planejamento do Estado da Bahia. 

Neste processo, o secretário do Planeja-
mento discute com a sociedade civil organiza-
da, gestores públicos municipais, empresários, 
movimentos sociais e cidadãos os rumos a se-
rem seguidos, mantidos ou reformulados no 
Plano Plurianual de cada região, denominada 
Território de Identidade. 

Naquela ocasião o ouvidor desta Corte de 
Contas, antes da plenária se reunir, explanava 
sobre as competências constitucionais do Tri-
bunal, a sua composição, o papel fiscalizador 
e pedagógico desta Corte, e orientava quanto 
a forma do cidadão participar do controle dos 
gastos públicos, encaminhando a sua manifes-
tação pelo Sistema de Ouvidoria - TAG. 

Dos 27 (vinte e sete) Territórios de Identi-
dade que a Bahia possui, foram visitados, até 

momento, 19 (dezenove), envolvendo 299 
(duzentos e noventa e nove) municípios e 2850 
(duas mil, oitocentos e cinquenta) cidadãos. 

PROJETO "TCE EM CAMPO" 

Cabe ao Tribunal de Contas, dentre outras atri-
buições, verificar se a aplicação dos recursos 
públicos estão em conformidade com a lei e se 
a mesma cumpre a sua função social. Entretan-
to, uma importante atribuição é a pedagógica, 
aonde os técnicos da Instituição buscam orien-
tar os administradores públicos sobre as boas 
práticas de gestão. 

Neste sentido foi desenvolvido o Projeto 
"TCE em Campo", que teve como premissa bá-
sica o seu papel orientador, sendo levado aos 
gestores públicos temas de grande relevância, 
tais como gestão de convênios, execução e 
acompanhamento de obras públicas, licita-
ção, regime diferenciado de contratação, para 
que os mesmos possam observar os princípios 
constitucionais da legalidade, impessoalida-
de, moralidade, publicidade e eficiência, bem 
como os demais princípios aplicáveis à admi-
nistração pública. 
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Nesta atividade foram contemplados 
213 (duzentos e treze) municípios, envol-
vendo 13 (treze) Territórios de Identidade e 
aproximadamente 390 (trezentos e noventa) 
gestores públicos. 

PROJETO "OUVIDORIA VAI À ESCOLA" 

Este projeto é uma iniciativa da Secretaria da 
Educação e da Ouvidoria Geral do Estado e 
visa, dentre outros, a promoção participativa da 
comunidade escolar na gestão, e a contribuição 
para a formação cidadã dos estudantes. Esta 
parceria nasceu após o evento "Caravanas das 
Ouvidorias - Rumo ao Sistema Participativo, 
Etapa Região Nordeste. 

A Ouvidoria dentro da Escola significa um 
passo importante na tomada de atitude em re-
lação ao exercício da cidadania, e proporciona 
aos gestores e estudantes conhecimento acerca 
das atribuições constitucionais desta Corte de 
Contas, além de incentivar o exercício do con-
trole social e democratizar a maneira de efetuar 
as manifestações em caso de má utilização de 
recurso público. Foram visitadas 4 (quatro) 
unidades escolares, e registradas participações 
e depoimentos importantes quanto à iniciativa 
desta Corte de Contas. 

ENTREVISTAS EM RÁDIOS 

Esta ação vem sendo desenvolvida em diver-
sos municípios baianos, onde são enfatizados 
o papel fiscalizador e pedagógico desta Corte 
de Contas, além de orientar o cidadão a ma-
neira correta de fazer sua denúncia ao tomar 
conhecimento de desvios de recursos, no to-
cante a execução de obras e prestação de ser-
viços públicos. 

No trabalho realizado realçamos a impor-
tância da participação do cidadão no controle 
da aplicação dos recursos, orientamos a forma 
de acesso ao site do Tribunal e da sua Ouvido-
ria, bem como respondemos perguntas e ques-
tionamentos referentes as atribuições desta 
Corte de Contas. 

Foram visitadas as rádios Viva FM, de Tei-
xeira de Freitas, 98 FM de Campo Formoso, 
Rainha FM de Senhor do Bonfim e 93 FM de 
Alagoinhas, com abrangência em mais de 200 
(duzentos) municípios. 

Nesta ação procuramos levar ao conhe-
cimento da sociedade informações sobre as 
atribuições e competências da Corte de Contas 
baiana. O audiovisual apresenta dados históri- 

cos sobre a formação do corpo funcional, além 
de explicar como se processa o julgamento de 
uma conta pública, desde o seu ingresso até o 
pronunciamentos dos votos dos conselheiros 
no plenário. 

O vídeo também convida os cidadãos a fo-
mentar o exercício da cidadania e a exercer o 
controle social através sugestões, críticas, elo-
gios, denúncias a serem encaminhadas à Ouvi-
doria do Tribunal. 

CARTILHA INSTITUCIONAL 

Esta ação objetiva atingir o público infanto-ju-
venil e desde cedo formar cidadãos conscientes 
dos seus direitos e deveres, permitindo a aber-
tura de um canal de comunicação através do 
qual o cidadão possa se manifestar Ela informa 
de forma bastante lúdica dados a respeito de al-
gumas competências deste Tribunal, e a forma 
de como o cidadão pode participar do controle 
na aplicação do dinheiro público. 

É uma ação significativa pois sugere a se-
meadura de sementes que poderão ser impor-
tantes na promoção do controle social. 

PROJETO DE OUVIDORIA 

Este projeto possui como objetivo especifico 
promover o aumento do controle social e a 
ampliação e o fortalecimento do exercício da 
cidadania como instrumento de participação 
democrática. Ele visa a abertura de canais de 
comunicação entre a Instituição e os cidadãos 
para facilitar a circulação de informações, 
ampliar os mecanismos de controle social e 
permitir a transparência na condução dos re-
cursos públicos, indispensável ao aperfeiçoa-
mento do regime democrático. 

de suma importância para dar visibili-
dade ao Tribunal de Contas, no que se refere 
a informar à sociedade as suas competências 
constitucionais, principalmente como órgão de 
controle externo e responsável pela fiscalização 
dos recursos públicos. 

MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA 

OUVIDORIA 

Constitui-se num guia prático, descritivo e ex-
plicativo que orienta a execução e o aperfeiço-
amento das atividades desenvolvidas na Ouvi-
doria, no cumprimento das suas competências 
e atribuições, em conformidade com o Regi-
mento Interno e Resolução n. 66/2008. 
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ASCOM 
SEM MEDO DE BATER PARA O GOL 

Marcos Navarro - Assessor de Comunicação 

E
m tempos de preparativos para mais 
um mundial de futebol, vem-me à ca-
beça uma memória de infância, com 
cheiro de couro, sargaço, mar. O aten-
to leitor não hesitaria indagar: mas o 

que tem a ver um simples baba de praia, uma 
reles peleja no chão de areia, com a missão de 
contar um biênio de gestão da comunicação 
corporativa no egrégio Tribunal de Contas do 
Estado da Bahia? Explico-me. A analogia está 
intimamente ligada ao espirito de equipe. Sem 
ele, não teríamos encarado o desafio de inten-
sificar o diálogo entre o TCE e a sociedade em 
busca da transparência. Se observarmos com 
atenção o jogo dos meninos na praia, veremos 
que a maioria se empenha para que a bola ul-
trapasse a trave de dois cocos - tem garoto que 
é sempre o mais afoito, o outro exagera nas 
reclamações e há também aquele cuja maior 
preocupação é organizar as jogadas. Mas che-
ga o momento em que um dos times encontra 

caminho e qualquer um dos moleques - até 
mesmo o de discutível talento de dono da pelo-
ta - tem de bater para o gol. 

Acontece também na comunicação corpo-
rativa. Ou melhor, precisa acontecer. Bater para 

gol, sempre tentando atingir o alvo, é mostrar 
que é inevitável reagir. Mais do que nunca, as 
instituições precisam dizer para que servem e 
dar satisfações à sociedade. Em 2012, aceitei o 
convite do professor Zilton Rocha para assumir 
a Ascom do TCE. Confesso que é muito bom 
quando o jogador conhece e respeita o caráter 
de educador do técnico que acredita nas trans-
formações. O meio de campo desembola, o 
jogo flui melhor. Entrei na Sala 207 no dia 15 
de fevereiro de 2012. Fui muito bem acolhido 
por todos: o saudoso jornalista Adelmo Mota, 

qual tive a oportunidade de conhecer na As-
com da Secretaria de Segurança Pública, quan-
do eu atuava como repórter de policia; Antônio 
José, com quem trabalhei no jornal A Tarde, e 
a nossa secretária, Ráfia Sahade. Cinco meses 
depois, chegou à Assessoria o designer gráfico 

Axel Augusto, também meu colega em A Tar-
de. Formada a equipe, a estratégia principal foi 
enumerar as metas firmadas pelo presidente em 
sua Carta-compromisso. 

Para cumpri-las, começamos pela arte do 
ouvir. O jornalismo é um rico laboratório para 
cultivar o sentido mais alerta do corpo huma-
no. Escutar é um exercício de humildade para 
quem se propõe a absorver conhecimentos 
e produzir noticias precisas. E foi isso o que 
buscamos fazer nestes últimos dois anos. Ou-
vir com atenção o corpo funcional do TCE e o 
público externo a fim de construir a ponte de 
diálogo entre ambos. Após o tiro de meta, o dia 
a dia da Casa começou a se desenhar nas maté-
rias do Portal. Visitamos as áreas, procuramos 
conhecer melhor o sistema Tribunais de Con-
tas, participamos de inúmeros reuniões, pales-
tras, mesas-redondas, workshops, seminários 
e congressos. Ao nos aproximarmos de setores 
como a Sutec, SEG, Diraf, Ouvidoria, Ceice e 
Cedasc, conhecemos um universo de informa-
ções técnicas que nos permitiram trocar em 
miúdos as atividades do TCE. O apoio dessas 
áreas foi fundamental para que a Ascom levasse 
a cabo suas metas. 

O TCE passou a ter uma intenção maior 
com diversos jornais e emissoras de rádio do 
País, divulgando as atividades e atribuições da 
Casa e cumprindo a Lei de Acesso à Informa-
ção Pública. Equipes de reportagem de vários 
meios de comunicação locais buscaram o Tri-
bunal como pauta para as suas matérias. Em 
parceria com a Ouvidoria, participamos dos 
programas "TCE em Campo", "Diálogos Ter-
ritoriais" e "Ouvidoria vai à escola". Ao entrar-
mos em campo, tivemos a curiosidade de fazer 

reconhecimento do terreno. Pela primeira 
vez, uma instituição produziu um mapa-en-
carte do Centro Administrativo da Bahia com 
todas as avenidas, secretarias e órgãos, serviços, 
além de atribuições do TCE. Com  o apoio de 
vários profissionais, elaboramos um Plano de 
Comunicação. 
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No entanto, não e tão interessante contar 
aqui tudo o que fizemos, mas como fizemos. 
Levamos adiante o nosso compromisso com fé 
e perseverança. E. acima de tudo, acreditando 
no outro. Não podemos jamais nos esquecer 
de que o jogo é coletivo. Decerto que não se 
pode ganhar todas as partidas. Não foram 
poucas as vezes em que batemos o escanteio 
e corremos para cabecear. Engolimos alguns 
frangos, sofremos fraturas, recebemos "bolas 
quadradas", inúmeros disparos bateram no 
travessão. Mas houve também passes certei-
ros, que resultaram em importantes vitórias. 
As contusões jamais nos fizeram esmorecer. 
Quando se tem um compromisso com a ques-
tão social, nem passa pela cabeça recuar, mes-
mo quando o cronômetro devora os minutos 
finais do segundo tempo. 

Lembremo-nos com saudade do sábio 
Gonzaguinha: "Toda pessoa sempre é as marcas 
das lições diárias de outras tantas pessoas': Ti-
vemos de muito aprender para fazer o Tribunal 
se comunicar melhor com a sociedade. Apren-
demos com os conselheiros, auditores, pessoal 
de apoio, enfim, com o dia a dia do nosso traba-
lho. E continuamos com este propósito: buscar 
uma comunicação ágil, acessível e eficaz, que 
faça o cidadão perceber que a transparência 
depende do "fazer bem" de todos aqueles que 
trabalham no serviço público. A mensagem 
está muito clara em pelo menos três Valores 
elencados no Plano Estratégico Desenvolvendo 
a Organização / 2014-2017: "Comportamento 
ético: melhor o exemplo do que o discurso"; 
"Tribunal de Contas somos nós: Comprometa-
se"; "O foco é o cidadão': 

Se tanto a Casa quanto à sociedade alme-
jam o TCE Padrão Fifa, está mais do que na 
hora de dar o pontapé inicial. Valores são fa-
róis que livram os barcos dos escolhos. Neste 
sentido, a comunicação tem o papel crucial de 
colocar à luz os fatos. E todos têm o dever de 
colaborar para que o time vista a camisa e entre 
em campo com garra. Sempre acreditando. 

ATIVIDADES DA ASCOM 

Após um minucioso trabalho que envolveu a 
contratação de uma consultoria e cinco me-
ses de empenho e dedicação de uma equipe 
de conselheiros, auditores, gerentes e assesso-
res do TCE, o conteúdo do Plano Estratégico 
2014/2017 foi repassado à Ascom, que, com 
base nos dados disponibilizados, editou, dia-
gramou, fez a programação visual e revisou o 
material de 60 paginas. O livro foi impresso na 
Empresa Gráfica da Bahia (Egba) e esta dispo-
nivel também no Portal do TCE. 
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DIVULGAÇÃO DAS SESSÕES PLENÁRIAS 

NA INTERNET 

Como parte das ações que visam ao estreita-
mento da relação entre TCE e sociedade, os ci-
dadãos passaram a ter acesso às sessões plená-
rias da Corte de Contas baiana na internei. Os 
vídeos mostram o julgamento dos processos, 
seus respectivos relatores e revisores, órgãos de 
origem, gestores e as decisões do Pleno do TCE. 
A divulgação das sessões plenárias é um exem-
plo de transparência no avanço do Tribunal em 
sua relação com a sociedade. 

TV MURAL 

Faz parte do projeto de integração de mídias e 
atende principalmente aos visitantes e às pes-
soas que circulam pelo edifício-sede do TCE, 
mas que não estão conectadas à web. Instaladas 
no hall de entrada dos elevadores, os monito-
res veiculam mensagens rápidas sobre o dia a 
dia da Corte de Contas, convidando o público 
a aprofundar as informações no Portal. É um 
veículo que funciona como display virtual de 
cartazes. A implantação da TV Mural contou 
com o apoio tecnológico do Cedasc. As infor-
mações são disponibilizadas por meio de um 
gerenciador de conteúdos. 
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MAPA-ENCARTE 

Da necessidade de prestar informações sobre o 
TCE à sociedade e ajudar os frequentadores do 
Centro Administrativo da Bahia a se localizar, 
nasceu o "CAB em seu bolso", mapa-encarte 
idealizado pela Ascom e lançado em novembro 
de 2012. Além de serviços como telefones de 
todas as secretarias e órgãos do Centro Admi-
nistrativo, linhas e pontos de ônibus, restauran-
tes e agências bancárias disponíveis no CAB, a 
publicação traz ainda as atribuições do TCE, o 
papel dos conselheiros e auditores, a importân-
cia do controle social co trâmite de julgamento 
de urna conta pública. O mapa-encarte também 
está disponível no Portal do TCE. Foram dis-
tribuídos 60 mil mapas nos 27 territórios de 
identidade da Bahia e nos órgãos e secretarias 
do Centro Administrativo. 

TCE INFORME 

O dia a dia do Tribunal de Contas do Estado 
da Bahia foi exposto para os públicos interno 
e externo com um novo canal de comunicação: 

TCE Informe. O programa de TV é veicula-
do no Portal, tendo uma breve matéria escrita 
como suporte. Os temas são variados e incluem 
entrevistas, palestras e eventos promovidos 
pela instituição. 
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ATUALIZAÇÃO DO PORTAL 

Informação precisa, veiculada de forma ágil 
e com o apoio dos servidores da Casa. Esta foi 
uma das principais metas da Ascom, que abriu 
as portas para uma participação mais ativa do 
corpo funcional no processo de comunicação 
interna. Além da cobertura de matérias cotidia-
nas, muitas pautas foram sugeridas por meio das 
criticas, sugestões e comentários dos servidores. 

CUIDE BEM DO TCE 

Com o propósito de racionalizar os gastos, 
evitar o desperdício e promover práticas que 
resultem em economia no ambiente de traba-
lho, a Ascom, com o apoio da Diraf, idealizou a 
campanha "Cuide bem do TCE". Adesivos com 
dicas de economia e uso correto dos equipa-
mentos foram afixados nos corredores, banhei-
ros e salas do Tribunal. Resultou em economia? 
Perguntar a Henrique. 

DIVULGAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO TCE EM 

JORNAIS, RÁDIOS E TVS 

No biênio 2012/2013, o TCE buscou um re-
lacionamento mais próximo com os meios de 
comunicação, o que vem resultando em uma 
maior fixação da imagem do Tribunal junto à 
sociedade. O papel fiscalizador e pedagógico da 
Casa foi ressaltado em entrevistas nos jornais 
impressos, rádios e TVs. Um número cada vez 
maior de jornalistas tem procurado a institui-
ção a fim de colher dados para a elaboração de 
matérias. A resposta às demandas tem sido ágil 
e precisa, o que demonstra o interesse da Casa 
em manter uma relação de transparência com 
os cidadãos. 

DIVULGAÇÃO DO TCE INFORME NA TV 

ASSEMBLEIA 

Uma parceria entre o TCE e a TV Assembleia 
resultou em mais um canal de comunicação 
para a Corte de Contas, com a divulgação do 
programa TCE Informe na TV Asembleia. O 
conteúdo dos informes inclui matérias sobre 
o dia a dia da Casa, palestras, eventos, sessões 
plenárias, etc. 
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CARTILHA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO REESTRUTURAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL 

PARCERIA COM A ASTEB 
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Contando como fundamental apoio do Cedasc, 
a Ascom desenvolveu o Rilder Segurança da In-
formação, que está alinhado à Política de Segu-
rança da Informação, criada pelo Ato n° 387, 
de 1° de setembro de 2010. Tal Política define 
regras e procedimentos para o uso da tecnolo-
gia corporativa e seu objetivo é garantir a confi-
dencialidade, a integridade e a disponibilidade 
das informações usadas pelo TCE. No fõlder, o 
servidor encontra dicas importantes sobre boas 
práticas de segurança no universo corporativo. 
No material constam itens esclarecedores como 
"Senha Forte", "Pasta de transferência de arqui-
vos", "Uso da internei; "Correio Eletrônico" e 
"Armazenamento seguro de documentos': 

" 
ao" •a IQ •~M 

da 	11.1.1 

ft/. •Emo•Se 

LIVRO - RELATÓRIO DO TCE E PROPOSTA 

DE PARECER PRÉVIO SOBRE AS CONTAS DO 

PODER EXECUTIVO DO ESTADO DA BAHIA 

(EXERCICIO 2012) 

A partir do repasse de dados fornecidos pelo 
gabinete do conselheiro relator Inaldo da Pai-
xão Santos Araújo, a Ascom coordenou a edi-
ção, diagramação e revisão do Relatório do 
TCE e Proposta de Parecer Prévio sobre as 
Contas do Estado da Bahia. A publicação, con-
tendo 196 páginas, foi impressa pela Empresa 
Gráfica da Bahia. 

A produção de material gráfico do TCE foi 
ampliada com demandas de diversas áreas. Pa-
lestras, cursos, seminários, mesas-redondas, 
woricshops, eventos cívicos, campanhas de saú-
de e bem-estar, dentre outros eventos, foram 
anunciados com cartazes e matérias de portal 
produzidos pela assessoria. Nestas peças de di-
vulgação, a logomarca do Tribunal foi aplicada 
de forma planejada e estratégica para fixar a 
imagem da instituição entre os públicos interno 
e externo. A busca pela identidade visual do TCE 
na comunicação tem sido uma constante. Foram 
criadas ainda novas logomarcas, a exemplo do 
Plano Estratégico Desenvolvendo a Organização 
e do Núcleo de Inteligência Estratégica (NIE). 

A Ascom firmou ainda parceria com a Associa-
ção dos Servidores do Tribunal de Contas do 
Estado, produzindo matérias e peças de divul-
gação de eventos de interesse dos servidores. 

rea 
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WTCE 	 Ememters. 
MUSEU 

PROJETO MUSEU DO TCE 

Em parceria com o museólogo Humberto Ma-
galhães, a equipe da Ascom participou da edi-
ção e revisão do projeto de implantação do Me-
morial do TCE. Os profissionais da assessoria 
opinaram sobre a estrutura dos textos. 

TCE EM CAMPO 

A Ouvidoria também levou esclarecimentos 
a representantes do controle interno dos mu-
nicípios baianos por meio do projeto TCE em 
Campo. Na oportunidade, o ouvidor proferiu 
palestras sobre execução e acompanhamento 
de obras públicas. Outros servidores da Casa 
também fizeram explanações sobre celebração 
de contratos e convênios. 

OUVIDORIA VAI À ESCOLA 

O estreitamento da relação entre o TCE e a so-
ciedade foi ampliado pela Ouvidoria da Corte 
de Contas através do projeto "Ouvidoria vai â 
escola", idealizado pela Secretaria de Educação 
do Estado da Bahia. Alunos e professores de 
escolas estaduais conheceram as atribuições 
do TCE e foram convidados a participar mais 
ativamente do controle social. A ação de divul-
gação do TCE nas salas de aula contou com o 
apoio da Ascom. 

DIÁLOGOS TERRITORIAIS 

Em parceria com a Secretaria de Planejamen-
to do Estado da Bahia, a Ouvidoria divulgou, 
juntamente com a Ascom, o trabalho do TCE 
nos 27 Territórios de Identidade do Estado 
da Bahia. Na oportunidade, foi distribuído o 
"CAB em seu bolso", mapa-encane contendo 
informações institucionais do Tribunal e servi-
ços para frequentadores do CAB. 
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TRIBUNAIS DE CONTAS: 
DA FORMALIDADE AO CONTROLE 
EFETIVO 

Inaldo da Paixão Santos Araújo' 

O Tribunal de Contas é umas das mais longe-
vas instituições da República brasileira. Idea-
lizado pelo baiano Ruy Barbosa, essa Casa de 
Controle dos recursos públicos, no âmbito da 
União, foi criada pelo Decreto n. 966-A, de 
07/11/1890. 

Enquanto órgão essencial para o regime 
democrático, o Tribunal de Contas foi inse-
rido no ordenamento constitucional pátrio a 
partir da primeira Carta Republicana. Com  
efeito, a Constituição Federal de 1891, em seu 
artigo 89, institucionalizou esse Tribunal com 

objetivo de liquidar receitas e despesas. 
A Constituição de 1934 (arts. 101 e 102) 

ampliou a função dos Tribunais de Contas in-
cumbindo-lhe as atribuições de acompanhar a 
execução orçamentária, registrar previamente 
despesas, julgar contas e emitir parecer. Com  

advento do Estado Novo, em 1937, a com-
petência de emitir parecer sobre as contas do 
Presidente da República deixou de existir. 

Com o ressurgimento da ordem demo-
crática, a Constituição de 1946, além de 
manter a responsabilidade pelo acompanha-
mento e fiscalização do orçamento e de jul-
gar contas, resgatou a competência originária 
dos Tribunais de Contas para emitir parecer 
sobre as contas do Chefe do Poder Executivo 
e inseriu a nova atribuição de julgar a legali-
dade das aposentadorias. 

Mas até aqueles tempos, pode-se inferir, 
pela breve retrospectiva constitucional feita, 
que o controle exercido pelos Tribunais de 
Contas era prévio - antes da ocorrência da 
despesa - e restrito aos aspectos de formali-
dade legal. 

Contudo, com o advento da Carta Cons-
titucional de 1967, os Tribunais de Contas, 
enquanto órgãos auxiliares do Poder Legisla-
tivo, passaram a ter a competência de realizar 
auditorias financeiras e orçamentárias. As-
sim, tem inicio a era da auditoria de regula-
ridade no Setor Público influenciada, talvez, 
pelo surgimento da auditoria das demonstra- 

ções financeiras realizadas pelos auditores 
independentes no setor privado, em face do 
surgimento, no pais, das empresas multina-
cionais e da regulamentação do sistema fi-
nanceiro. De fato, a auditoria independente 
das demonstrações financeiras no Brasil ini-
cia o seu processo de sistematização na se-
gunda metade dos anos 60, em observância 
ao modelo americano, em face da chegada 
de empresas estrangeiras no pais e da regula-
mentação do sistema financeiro. 

Embora internalizadas no país, como 
visto, nos anos 60, as atividades de auditoria 
pública e privada seguiram caminhos dispa-
res. Esse aspecto, via de regra, ocasionou o 
alcance de maior grau de desenvolvimento e 
parametrização de procedimentos no setor 
privado. A evolução da auditoria independen-
te privada decorreu da sistematização de suas 
práticas com a adoção de normas e procedi-
mentos específicos e consagrados internacio-
nalmente, a partir de 1972 (com a aprovação 
da Resolução n.°321, do Conselho Federal de 
Contabilidade), o que, infelizmente, não ocor-
reu com a auditoria pública. 

A auditoria de regularidade é o exame da 
adequação das demonstrações contábeis, do 
cumprimento das disposições legais e regula-
mentares, dos sistemas de controle interno, da 
probidade e da correção das decisões adminis-
trativas, na forma definida pela Organização 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Su-
periores (INTOSA1). 

Consoante o art. 71, S  4., da Carta de 
1967, o julgamento da regularidade das con-
tas deveria ser baseado em levantamentos 
contábeis, certificados de auditoria e pro-
nunciamentos, sem prejuízo das necessárias 
inspeções. Porém, os avanços dos processos 
auditoriais derivados, até onde se pode per-
ceber, foram incipientes, principalmente no 
que se refere à sistematização das práticas e 
procedimentos e aprovação de normas espe-
cíficas para a atividade. Nada obstante, essa 

1. Mestre em 

Contabilidade. 

Conselheiro 

do Tribunal 

de Contas do 

Estado. Professor 

Universitário. 

Escritor. 

inaldo_paixaoM 

hotmail.com  

30 



REVISTA TCE - 2012 / 2013 ARTIGOS TÉCNICOS 

Carta marca a ruptura do controle prévio 
para o controle tempestivo. 

Indubitavelmente, foi a Constituição 
Cidadã que mais valorizou o papel dos Tri-
bunais de Contas. A Carta de 1988 ampliou 
significativamente as atribuições das Casas de 
Controle, como também priorizou a atividade 
auditoria' quando, em seu art. 71, estabeleceu 
que compete ao Tribunal de Contas auxiliar 
o Poder Legislativo na fiscalização contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patri-
monial. Para tal fim, entre outros, os Tribunais 
devem realizar inspeções e auditorias de natu-
reza contábil, financeira, orçamentária, opera-
cional e patrimonial (Art. 71,1V). 

Assim, é inaugurada a fase moderna dos 
Tribunais de Contas no Brasil, que pode ser 
denominada genericamente de fase da audito-
ria integrada (englobando a auditoria de regu-
laridade e operacional). Em outras palavras, 
do controle prévio e formal, surge o controle 
de resultados, pois mais importante do que di-
zer se as contas estão certas é verificar a efeti-
vidade das políticas públicas, o que somente se 
torna possível com a realização de auditorias 
operacionais. Ou seja, não basta dizer apenas 
que o gasto está autorizado e foi realizado con-
forme a lei, mas, sim, se foi justo e alcançou os 
resultados previstos. 

A auditoria operacional ou de gestão ob-
jetiva verificar se as ações governamentais 
foram desempenhadas com economicidade, 
se os recursos e o pessoal são utilizados efi-
cientemente e se os objetivos desejados são 
efetivamente alcançados, na forma adotada 
pela Organização Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). 

Em uma tentativa de resumir graficamente 
a estrutura da auditoria governamental reali-
zada pelos Tribunais de Contas, pode-se apre-
sentar a seguinte ilustração: 

FIG. I - ESTRUTURA DA AUDITORIA 

GOVERNAMENTAL 

Auditoria Governamental 

COM ab.I 

Registre-se, por importante, que além de 
realizar auditorias, os Tribunais de Contas, em 
conformidade com o art. 71 da Constituição 
Federal, possuem as seguintes atribuições: 
emitir parecer prévio; julgar contas; apreciar 
legalidade de atos; sustar atos irregulares; 
aplicar sanções; fornecer informações ao Par-
lamento; e orientar. Contudo, a análise desses 
aspectos fogem do escopo deste breve estudo, 
apesar de que a efetividade de alguns deles de-
pende do suporte auditorial. 

A partir da segunda metade dos anos 80, 
diversas ações foram adotadas no âmbito 
dos Tribunais de Contas brasileiros, com o 
objetivo de aprimorar a prática auditorial,. 
tais como: 

iniciativas de conselheiros e servidores com 
uma visão voltada à implantação de novas 
práticas e na busca de experiências interna-
cionais; 

edições de Manuais de Auditoria (Audito-
ria Integrada, TCE-BA, em 1986, Manual de 
Auditoria TCE-PR, em 1989 e Manual de Au-
ditoria de Desempenho, TCU, em 1998, entre 
outros); 

inícios de parcerias de Tribunais de Contas 
com organismos internacionais (Banco Inter-
nacional para a Reconstrução e o Desenvolvi-
mento - BIRD, 1988 e Banco Interamericano 
de Desenvolvimento - BID, 1994); 

tradução e divulgação, pelo Tribunal de 
Contas do Estado da Bahia, de Normas Inter-
nacionais de Auditoria e outros documentos 
relacionados à atividade auditoria] publicados 
pela Organização Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), Escri-
tório de Accountability Governamental dos 
Estados Unidos (GA0), Escritório do Auditor 
Geral do Canadá (0AG) e Escritório do Audi-
tor Geral da Inglaterra (NA0); 

adoção das Normas de Auditoria da INTO-
SAI por Tribunais de Contas; 

realização de amplos programas de capaci-
tação, a exemplo do Programa Avançado de 
Auditoria Governamental (PAAG) e na Capa-
citação em Auditoria Operacional; 

parcerias com instituições estrangeiras de 
controle público; 

projeto de Aperfeiçoamento do Controle 
Externo com Foco na Redução da Desigual-
dade Social (CERDS), decorrente acordo de 
cooperação firmado com o Department for 
International Development (DFID) do gover-
no britânico; 
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0 realização do Programa de Modernização 
do Sistema de Controle Externo dos Estados 
e Municípios Brasileiros (PROMOEX), que 
contou com a participação de 29 Tribunais de 
Contas; 

aprovação, em caráter experimental, pela 
Associação dos Membros dos Tribunais 
de Contas (ATRICON), em 2007, do Pro-
jeto Normas de Auditoria Governamental 
(NAGs); e 

aprovação das Normas de Auditoria Go-
vernamental (NAGs) pelo Instituto Rui Bar-
bosa (1RB), em 2011, e sua adoção por Tribu-
nais de Contas. 

Entretanto, muitas dessas ações foram re-
alizadas sem a devida divulgação e adequado 
registro histórico. A implantação das NAGs 
pelos Tribunais de Contas reveste-se de um 
simbolismo todo especial, pois, assim, o Bra-
sil passa a ter um parâmetro referencial nos 
mesmos moldes dos países mais avançados 
em termos de controle público, e consagram, 
sem dúvida, a necessidade de se aprimorar a 
atividade auditorial por parte dos Tribunais 
de Contas. 

As NAGs compreendem um arcabouço de 
padrões de auditoria com o seguinte conteúdo: 
NAG 1000 - Normas Gerais; NAG 2000 - Re-
lativas às Entidades Fiscalizadoras (EFs); NAG 
3000 - Relativas aos Profissionais de Auditoria 
Governamental e NAG 4000 - Relativas aos 
Trabalhos de Auditoria Governamental. 

Em resumo, elas têm como finalidade sis-
tematizar requisitos essenciais à prática audi-
torial não somente em relação às instituições 
(Tribunais de Contas) que realizam audito-
rias, aos auditores, como também ao próprio 
processo auditorial em si. Dessa forma é que 
as NAGs abordam regras sobre: objetivos ge-
rais e específicos da auditoria governamen-
tal, competência técnico-profissional, zelo e 
responsabilidade na condução dos trabalhos, 
independência, ética, sigilo profissional, ca-
pacitação continuada, metodologia, escopo, 
planejamento, execução, supervisão, revisão 
e controle de qualidade, comunicação de re-
sultados e relatório e acompanhamento das 
recomendações. 

A adoção dessas NAGs é importante para 
o controle público no Brasil, pois: 

- sistematiza o processo auditorial; 
- estabelece princípios de como deve ser reali-
zada uma auditoria profissional; 

- permite a comparação de trabalhos audito-
riais; 
- facilita a revisão dos trabalhos; 
- estabelece parâmetros de qualidade; 
- evita a adoção de práticas retrógradas e ine-
ficientes; 
- possibilita a revisão pelos pares (pair review); 
permite a realização de trabalhos em obser-
vância a padrões internacionais; 
- possibilita a emissão de relatórios auditoriais 
técnicos; 
- incentiva a elaboração de manuais de audito-
ria e de guias de procedimentos. 

Para que o controle público alcance seus 
resultados no que tange aos aspectos orça-
mentários, financeiros e patrimoniais, é pre-
ciso que ele funcione como uma verdadeira 
engrenagem. Assim, para que se tenha infor-
mações transparentes e com credibilidade, 
torna-se necessária a adoção de uma Conta-
bilidade Pública pautada em práticas moder-
nas, revisada por uma auditoria que observe 
um padrão normativo, realizada com inde-
pendência, imparcialidade, responsabilidade e 
zelo, como mostrado na figura a seguir: 

FIG. 2- ENGRENAGEM DO CONTROLE PÚBLICO 

No que se refere à Contabilidade Aplicada 
ao Setor Público Brasileiro, o Conselho Fe-
deral de Contabilidade (CFC) e a Secretaria 
do Tesouro Nacional (STN) desenvolveram 
projeto para implantação de novas normas e 
a necessária convergência aos padrões inter-
nacionais. 

Dessa forma, foram aprovadas as seguin-
tes Normas Brasileiras de Contabilidade Téc- 
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nicas - Setor Público: 

NBC T 16.1 - Conceituação, Objeto e Campo 
de Aplicação: apresenta as definições básicas 
que norteiam o desenvolvimento das demais 
normas. 

NEC T 16.2 - Patrimônio e Sistemas Con-
tábeis: conceitua o patrimônio e os sistemas 
de informação, objetivando contribuir para a 
transparência das contas públicas. 

NBC T 16.3 -Planejamento e seus Instrumen-
tos sob o Enfoque Contábil: apresenta o con-
trole contábil do processo de planejamento. 

NBC T 16.4 - Transações Governamentais: 
apresenta conceitos, natureza e aspectos das 
transações que afetam o patrimônio público. 

NEC T 16.5 - Registro Contábil: enfoca as ca-
racterísticas dos registros, sempre em obser-
vância aos princípios. 

NBC T 16.6 - Demonstrações Contábeis: 
apresenta o conjunto de demonstrações con-
tábeis essenciais para melhor evidenciar o pa-
trimônio. 

NEC T 16.7 - Consolidação das Demonstra-
ções Contábeis: apresenta regras para a divul-
gação de grandes agregados do patrimônio 
público. 

NBC T 16.8 - Controle Interno: descreve as-
pectos conceituais do controle interno para o 
fortalecimento do sistema de informação. 

NBC T 16.9 - Reavaliação e Depreciação dos 
Bens Públicos: determina a adoção das práti-
cas de depreciação, amortização e exaustão. 

tabilidade do Setor Público (IPSAS3) editadas 
pela Federação Internacional de Contadores 
(IFAC), como a seguir demonstrado: 

FIG. 3 - ESTRUTURA DAS NORMAS DE 

CONTABILIDADE PÚBLICA 

Contabilidade 
Pública 

NBC TSP 

IPSAS 

Portanto, como o país passa a conviver 
com um novo padrão contábil, nada mais na-
tural que exista também um novo arcabouço 
normativo para a auditoria governamental. 

É nesse cenário que as Normas de Audi-
toria Governamental (NAGs) observam as 
Normas de Auditoria da INTOSAI (ISSAIs3), 
como a seguir ilustrado: 

FIG. 4 - ESTRUTURA DAS NORMAS 

DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL 

Auditoria 
Pública 

NAGs 

ISSAls 

2. International 
Public Sector 
Accounting 
Standards (IPSAS) 

3.International 
Standards of 
Supreme Audit 
Institutions OSSA» 

NBC T 16.10 - Avaliação e Mensuração de 
Ativos e Passivos em Entidades do Setor Pú-
blico: apresenta critérios e procedimentos 
para melhor registrar e evidenciar os ativos e 
passivos. 

NBC T 16.11 - Estabelece a conceituação, o 
objeto, os objetivos e as regras básicas para 
implantação do subsistema de custos no setor 
público instituído na NBCT 16.2. 

Essas normas incorporam os principais 
atributos das Normas Internacionais de Con- 

Como a história não serve apenas para 
contar o passado, mas também para entender 
o presente e construir o futuro, é preciso re-
memorar o amplo processo participativo de 
elaboração das NAGs, bem como demonstrar 
a importância da sua adoção para o controle 
efetivo dos Tribunais de Contas. 

O projeto NAGs foi idealizado pelo Tribu-
nal de Contas do Estado da Bahia, em 2006, 
em observância a orientações emanadas de 
agentes financiadores internacionais de pro- 
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jetos de desenvolvimento. Elas foram desen-
volvidas com base na experiência acumulada 
com as traduções de manuais e normas de ins-
tituições estrangeiras de controle, bem como 
devido à adoção, a partir de 1995, das Normas 
da INTOSAI. 

Em 2007, as NAGs foram apresentadas e 
aprovadas, em caráter experimental, no 24° 
Congresso da Associação dos Membros de 
Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON). 
Em 2009, por ocasião do seu 25° Congresso, 
a ATRICON tomou conhecimento das ações 
que se encontravam em curso para a aprova-
ção em definitivo dessas normas. 

Ao longo desse período também se buscou 
apoio de parceiros para viabilizar a implanta-

ção das NAGs em âmbito nacional, tais como 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o 

Tribunal de Contas da União (TCU), o Banco 
Internacional para a Reconstrução e o Desen-
volvimento (BIRD), o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), o Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) e 

Instituto Rui Barbosa (IRB), este último por 
ser a entidade criada pelos Tribunais de Contas 
para fomentar a melhoria de suas práticas. 

Em 2010, com o apoio financeiro e insti-
tucional do MPOG, por meio do Programa de 
Modernização do Sistema de Controle Externo 
dos Estados e Municípios Brasileiros (PRO- 

MOEX), foram realizadas reuniões de trabalho, 
audiência pública e encontros técnicos, quando 

arcabouço das NAGs foi significativamente 
alterado. A apresentação formal das NAGs a 
conselheiros dos Tribunais de Contas ocorreu 
em novembro de 2010, em Manaus. A aprova-
ção, em definitivo, pelo IRB, verificou-se em 
dezembro de 2011, por ter se aguardado, ao 
máximo, proposição de novas contribuições. 

Contudo, apenas o primeiro passo foi 
dado. Urge implementar ações para conver-
gir, por completo, as NAGs às normas reco-
mendadas pela INTOSAI. Essa Organização 
"objetiva a troca de ideias sobre as melhores 
práticas de auditoria pública no mundo". Ela 
também possibilita o fomento de intercâm-
bios de experiências entre as instituições su-
periores de controle. 

As normas e diretrizes da INTOSAI de-
nominadas de ISSAIs possuem os seguintes 
níveis: 

Princípios Fundamentais: Declaração de Lima 

Pré-requisitos para o Funcionamento das 
Entidades Fiscalizadoras: Código de Ética, 
Transparência, Accountability, Controle de 
Qualidade 

Princípios Fundamentais de Auditoria: Nor- 

INFOGRAFIA 1 
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mas de Auditoria - pressupostos e princípios bá-
sicos para a realização dos trabalhos de auditoria 

4. Diretrizes de Auditoria: orientações mais 
especificas sobre auditoria financeira emitidas 
pela Federação Internacional de Contadores 
(IFAC), mas com as devidas notas de prática 
da INTOSAI, sobre a auditoria operacional e 
sobre a auditoria de cumprimento 

Por seu turno, o CFC, no âmbito do proces-
so de convergência das normas de contabilidade 
ao padrão internacional, editou a Resolução n.° 
CFC 1.328/2011. Essa resolução, sinaliza que as 
Normas Brasileiras de Contabilidade - Técnicas, 
Auditoria Contábil no Setor Governamental se-
rão elaboradas em observância às ISSAls (Nor-
mas Internacionais de Auditoria Governamen-
tal) da INTOSAI, que foram idealizadas, como 
descrito, com base na experiência da IFAC. 

Assim, em breve, o arcabouço normativo 
da auditoria governamental brasileira estará 
pautado na seguinte estrutura: 

INFOGRAFIA 1 -  ARCABOUÇO NORMATIVO DA 

AUDITORIA GOVERNAMENTAL NO BRASIL 

(Visualizar na página anterior) 

Todavia, como a Secretaria do Tesouro Na-
cional (STN) e o CFC, conjuntamente, idealiza-
ram as novas Normas de Contabilidade Pública 
observando-se o padrão da IFAC, nada mais na-
tural que o CFC e os Tribunais de Contas, tam-
bém de forma conjunta, possam criar as novas 
Normas de Auditoria Contábil Governamental 
observando-se o padrão da INTOSAI/IFAC. 

FIG. - PARCEIROS PARA UM MELHOR 

CONTROLE PÚBLICO 

(Visualizar abaixo) 

FIG. • 
Mas não basta apenas a adoção e disse-

minação das NAGs. É preciso convergi-las ao 
nível 3 das normas da INTOSAI e, em amplo 
esforço do CFC, IRB, ATRICON e outros 
parceiros, deve ser desenvolvido um plano 
de ação para que se implante no Brasil todo 
o arcabouço normativo da INTOSAI em seus 
quatro níveis. 

Para isso, uma verdadeira jornada deverá 
ser implementada, contudo, fundamentada na 
edição e disponibilização das ISSAls convergi-
das, em meio físico e eletrônico. Esse proces-
so deverá envolver um abrangente programa 
de capacitação de auditores governamentais, 
utilizando-se os modernos recursos de educa-
ção à distância integrada (EDI), elaboração de 
manuais e guias específicos e implantação de 
indicadores objetivos da efetividade das audi-
torias, para que se tenha, em definitivo, uma 
nova prática auditorial. A figura 5 ilustra resu-
midamente esse processo: 

FIG. 5- CAMINHO PARA A NOVA 

PRÁTICA AUDITORIAL 

(Visualizar abaixo) 

A jornada apenas está começando e mui-
to ainda precisará ser feito para que se tenha 
cada vez mais um Tribunal de Contas de que 
gere resultados. Um Tribunal de Contas que 
dê um salto qualitativo do controle formal 
para o controle efetivo. 

Muito do que aqui foi escrito pode ser en-
carado como um sonho em relação ao atual 
estágio do controle público brasileiro, mas o 
que seriam das realizações se não existissem 
os sonhos para servirem de parâmetro? Por-
tanto, é necessário pensar e acreditar nisso, 
pois quem foi mesmo que disse que "não se 
julga uma árvore pela semente"? 

FIG. 5 
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TENDÊNCIA 

Gildásio Penedo Filho' 

Nos últimos meses, o Brasil foi sacudido por 
uma intensa e provocadora onda de manifes-
tações que chamaram a atenção do País e do 
mundo. Eclodiram diversas provocações como 
há muito não eram registradas, pois as últimas 
haviam ocorrido no âmbito do movimento 
caras pintadas, que acabou ensejando o impe-
achment do ex presidente Fernando Collor de 
Mello, atualmente, Senador da República eleito 
por Alagoas. 

Passado este turbilhão de contestação, veio 
o grande dilema da imprensa, dos sociólogos, 
da classe intelectual, dos governantes, enfim 
de todos, para conseguir contextualizar este 
clamor popular. A dificuldade derivava de não 
se enxergar um estereótipo comum aos movi-
mentos de outrora. Sem liderança própria; des-
vinculado da interveniência partidária, traço 
tão forte nas lutas que precederam o período 
de luta pela democracia (aliás, havia claramente 
uma aversão a qualquer tentativa de partidari-
zação, com uso condenável de práticas até vio-
lentas). E reservo, por derradeiro, que no nosso 
sentir, foi a mais marcante das características 
deste movimento: a amplíssima pauta reivin-
dicatória. 

Quanto a esta, ficou latente a persecução, 
pelos milhares de cidadãos que foram às ruas, 
do objetivo de elevação da qualidade dos ser-
viços públicos prestados à sociedade. Os car-
tazes estampados clamavam por melhorias no 
âmbito do atendimento à saúde, do transporte 
coletivo, da educação em todos os níveis, da 
infraestnitura de rodovia.. Todos passaram 
a cobrar firmemente a extensão da qualidade 
empregada na construção dos nossos estádios 
de futebol, para albergar os jogos da copa do 
mundo, aos serviços públicos ofertados para 
os cidadãos. Que o consagrado "padrão -FIFA' 
chegasse, de fato, à realidade do dia a dia do 
brasileiro. 

É com esta inicial, mas necessária, abor-
dagem histórica que me lanço na tentativa de 
tecer, despretensiosamente, alguns comentá- 

rios. Infere-se que o sentimento dominante no 
clamor popular foi a exigência de qualidade 
na prestação dos serviços públicos ofertados 
pela Administração aos usuários. É, portanto, 
a cobrança legitima da EFICIÊNCIA nas ações 
e serviços realizados pelo Estado brasileiro. Tal 
legitimidade encontra guarida em rica legisla-
ção pátria. A começar pela nossa Carta Política 
de 88, no caput do artigo 37, que reza: "Admi-
nistração Pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos prin-
cípios de legalidade, impessoalidade, moralida-
de, publicidade e eficiência" (grifo nosso). 

Este último princípio foi inserido no plano 
constitucional através da Emenda Constitucio-
nal n° 18/98, encerrando diversos e calorosos 
debates doutrinários e jurisprudenciais sobre 
sua existência implícita na Constituição Federal 
e sua aplicação integral. Há também, na esfera 
infraconstitucional, a Lei Federal n° 9.784/99, 
que também faz referência à eficiência em seu 
artigo 2° caput. 

Na esteira daqueles que já defendiam a 
existência do fundamento, desponta Sérgio de 
Andréa Ferreira, que salientava a existência do 
princípio da eficiência, pois a Constituição Fe-
deral prevê que os Poderes Legislativo, Execu-
tivo e Judiciário manterão, de forma integrada, 
sistema de controle interno com a finalidade de 
comprovar a legalidade e avaliar os resultados, 
quanto a eficácia e eficiência da gestão orça-
mentária, financeira e patrimonial nos órgãos e 
entidades da administração federal, bem como 
a aplicação de recursos públicos por entidades 
de direito privado (Art. 74, II da C F). 

Há, para os filiados à tese acima, diversas 
decisões do Superior Tribunal de Justiça que 
reforçam o sentimento: 

A Administração Pública é regida 
por vários princípios: legalida-
de, impessoalidade, moralidade e 
publicidade( CF art. 37). Outros 

1. Conselheiro do 

Tribunal de Contas 

do Estado da Bahia 
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também evidenciam-se na Carta 
Política. Dentre eles, o princípio 
da eficiência. A atividade admi-
nistrativa deve orientar-se para 
alcançar resultado do interesse 
público (STJ-6' Turma - RMS n° 
5559/95-DF- Rel. Min. Luiz Vi-
cente, 10/06/1996). 

Deixando a seara das divisões doutrinárias, 
a convergência se ampara na necessidade que 

Estado teve de conferir direitos aos usuários 
dos diversos serviços prestados pela Adminis-
tração ou seus delegados e estabelecer, tam-
bém, obrigações efetivas aos prestadores. É fácil 
perceber que a inserção desse princípio revela 

descontentamento da sociedade frente à sua 
impotência para enfrentar a conhecida defici-
ência da prestação de serviços, que causa pre-
juízos e insatisfações. E o que se depreende do 
magistério do professor Helly Lopes Meirelles2: 

Eficiência - O princípio da eficiên-
cia exige que a atividade adminis-
trativa seja exercida com presteza, 
perfeição e rendimento funcional. 
É o mais moderno princípio da 
função administrativa, que já não 
se contenta em ser desempenhada 
apenas com legalidade, exigindo 
resultados positivos para o serviço 
público e satisfatório atendimento 
das necessidades da comunidade e 
de seus membros. 

Há, portanto, vasto respaldo jurídico e so-
cial para que o Estado seja compelido a atuar 
com melhor desempenho na prestação dos ser-
viços públicos ofertados à sociedade. Forte na 
tese de que um dos instrumentos para exercício 
desta cobrança pode se dar através da pressão 
popular exercida nos últimos meses. É o que 
apelidamos de controle social, ferramenta com 
papel importantíssima na consolidação e ama-
durecimento da nossa recente democracia. 

Não menos importante que o aspecto so-
cial, aparece com bastante relevo a atuação do 
Controle Externo na aferição do atendimento 
aos princípios consagrados pelo legislador 
constituinte quanto à legalidade, imparcialida-
de, publicidade, moralidade e eficiência da ges-
tão pública. Assim, trilhando a estrada históri-
co-constitucional que ensina que os Tribunais 
de Contas no Brasil foram, na sua origem, ins-
tituições voltadas à análise meramente contábil  

das finanças públicas e que, com a sucessão das 
diversas Cartas Políticas brasileiras, essa com-
petência foi se ampliando, chegando ao estágio 
da nossa atual Constituição, que avança no sen-
tido de conferir às Casas de Controle a compe-
tência para examinar a gestão sob os aspectos 
de natureza contábil, financeira, orçamentária, 
patrimonial e operacional. Com  este propósito, 
tanto o Tribunal de Contas da União quanto as 
demais Cortes no País têm assumido o encargo 
de criar e aprimorar técnicas e ferramentas de 
auditoria, valendo-se de intercâmbios com as 
Entidades de Fiscalização Superior do Reino 
Unido (National Audit Office), Government 
Accountability Office (EUA). 

Dentro dessa visão, vem ganhando desta-
que o papel das auditorias de natureza opera-
cional (ANOP), que consistem nos procedi-
mentos de coleta e de análise sistemáticas de 
informações sobre características, processos e 
resultados de um programa, atividade ou orga-
nização, alicerçados em critérios fundamenta-
dos, com o escopo de aferir o desempenho da 
gestão governamental, no intuito de subsidiar 
os mecanismos de responsabilização por de-
sempenho e de aperfeiçoar a própria gestão 
pública. Trata-se de uma vertente contemporâ-
nea na atuação do controle externo, com menos 
foco no formalismo e mais atenção nos resulta-
dos da ação governamental. 

Segundo a conceituação de Gomes e Oli-
veira (2010), esse tipo de auditoria se caracteri-
za por ser uma ferramenta que visa um melhor 
controle dos gastos, nas suas diferentes esferas. 
Consiste em um método que levou os Tribunais 
de Contas, e também algumas Controladorias 
Gerais, a priorizarem, cada vez mais, o controle 
do desempenho, deixando de lado a averigua-
ção meramente formal voltada para a legalida-
de e conformidade. De modo que a auditoria 
operacional tem escopo mais amplo e comple-
to, verificando não s6 o caráter legal, mas com 
uma visão que envolve os conceitos de eficácia, 
eficiência e efetividade da gestão pública. 

Na interpretação da Organização Interna-
cional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI), o conceito de eficiência se restrin-
ge às seguintes indagações: os recursos são em-
pregados de uma maneira ótima e satisfatória?; 
poder-se-ia alcançar os mesmos resultados 
utilizando os mesmos recursos e, por fim, po-
der-se-ia alcançar com a aplicação dos mesmos 
recursos melhores resultados (quantidade e 
qualidade)?. 

Nesta evolução auditorial, é necessário res- 

2. MEIRELLES,Hely 

Lopes. Direito 

Administrativo 

Brasileiro. 

39.ed. São Paulo: 

Malhelros Editores, 

2013. pi O?. 
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saltar a existência de algumas dificuldades de 
definição de indicadores de desempenho efi-
cazes para a mensuração de resultados e siste-
mas eficientes de apuração, além de influências 
ambientais, como resistência a novos proce-
dimentos e controle político sobre ações a se-
rem desenvolvidas, observando que, para uma 
análise completa de uma auditoria operacional, 
exigem-se mudanças estruturais, que possam 
refletir exatamente os resultados da instituição 
pública. Disto decorre a necessidade constante 
de aperfeiçoamento e capacitaçáo de nosso cor-
po técnico de auditores. 

É, portanto, dentro do plexo de competên-
cias atribuídas ao Controle Externo, exercido 
pelos Tribunais de Contas, um dever funcional 
a percepção da sua importância neste momen-
to histórico. É valer-se de suas prerrogativas 

constitucionais para dar vazão às legitimas de-
mandas da sociedade, que ecoaram das ruas. 

Diante das reflexões expostas acima, en-
tendo que os Tribunais de Contas têm um im-
portante e singular papel de aproximação entre 
os anseios legítimos da sociedade e a prestação 
dos serviços públicos com qualidade, ofertados 
pela Administração Pública. Não podemos nos 
divorciar desta missão, até porque é com este 
sentimento que arremessaremos significativos 
ajustes e ponderações no assessoramento ao 
gestor público, a fim de que ele, no desempe-
nho de suas funções, possa avaliar se sua orga-
nização como todo está atingindo seus propósi-
tos, livre de desvios, erros, fraudes ou falhas nos 
procedimentos operacionais, incluindo a possi-
bilidade de correção, dos equívocos e, eventu-
almente, ajustes nos rumos da Administração. 
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SECRETÁRIO 
DE ESTADO NO ÂMBITO DO TRIBUNAL 
DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA 

Alan Silva Costa' 
Carolina Matos Alves Costa' 

RESUMO 

O processo de "Relatório de Atividades", ins-
taurado perante o Tribunal de Contas do Es-
tado da Bahia, tem natureza jurídica de pres-
tação de contas de Secretário de Estado. Esta 
interpretação está em consonância com o que 
prevêem as normas do ordenamento jurídico 
pátrio, observando-se os precedentes oriundos 
do Supremo Tribunal Federal e das diversas 
Cortes de Contas do Brasil. Afinal, os referidos 
Titulares, quando praticam atos de gestão, atu-
am como verdadeiros ordenaclores de despesas, 
disso resultando o seu dever de prestar contas. 

PALAVRAS-CHAVE 

Relatório de Atividades. Prestação de Contas. 
Secretários de Estado. Ordenador de Despesa. 
Interpretação Constitucional. 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo se debruça sobre as inter-
pretações conferidas à norma jurídica contida 
no art. 13 da Lei Complementar Estadual Tri. 
005/1991 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas 
do Estado da Bahia), que trata da obrigatorie-
dade de os Secretários de Estado prestarem 
contas, apresentando relatórios sobre o geren-
ciamento e a execução dos planos, programas, 
gastos e investimentos realizados, afetos a sua 
área de competência. 

Neste caso, a questão central cinge-se em 
estabelecer o alcance da referida norma, para 
efeito de definição da natureza jurídica dos 
processos instaurados perante a Corte de Con-
tas baiana com base no referido dispositivo, que 
são denominados "Relatório de Atividades". 

FUNDAMENTAÇÃO 

Frise-se que, anualmente, são recebidos e au-
tuados no Tribunal de Contas do Estado da 

Bahia (TCE/BA) aproximadamente 30 (trinta) 
expedientes sob a alcunha de "Relatório de Ati-
vidades", com base no mencionado art. 13 da 
Lei Estadual de n°. 005/1991: 

Art. 13 - Dentro de sessenta dias 
do encerramento do exercício, os 
Secretários de Estado prestarão 
contas ao Tribunal de Contas, 
submetendo-lhe relatório sobre o 
gerenciamento e a execução dos 
planos, programas, gastos e inves-
timentos realizados, afetos a sua 
área de competência. (Grifou-se) 

Atualmente, constata-se no seio do Cole-
giado do TCE/BA uma cisão sobre o entendi-
mento acerca de qual seja a natureza jurídica 
pela qual se deva admitir e processar as contas 
prestadas pelos Secretários de Estado, ocorren-
do repetitivos empates que abalam a segurança 
jurídica dos jurisdicionados e que subtraem a 
necessária estabilização aos trabalhos de au-
ditoria desenvolvidos pela Casa nos referidos 
processos de contas. 

Uma parte dos Conselheiros compreende 
que os Secretários de Estado devam prestar 
contas por meio de Relatório de Atividades, o 
qual seria julgado por simples declaração de su-
ficiência ou insuficiência conforme o caso, em 
razão dos seguintes argumentos: (I) tais agen-
tes políticos auxiliam o Poder Executivo; (II) a 
Resolução n° 97/1994 se refere à apresentação 
de "relatório"; (III) à semelhança do que ocorre 
no Tribunal de Contas da União, os Secretários 
de Estado teriam a sua atuação submetida ao 
controle externo juntamente com as contas do 
chefe do Poder Executivo. 

Em contraposição, aqueles que entendem 
de forma diversa acreditam que os Secretários 
de Estado devem efetivamente prestar contas, 
com todos os consectários legais decorren-
tes do dever de prestação de contas, como a 
emissão de juízo pela aprovação ou desapro- 
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vação, aposição de ressalvas, estabelecimento 
de determinações ou recomendações, apli-
cação de multa de índole sancionatória ou 
reparatória, bem assim com a imputação de 
responsabilidade sobre o débito sofrido pelo 
Erário. Os fundamentos que sustentam esta 
última compreensão serão demonstrados no 
presente estudo. 

Para iniciar, convém, além de ser recomen-
dável, a análise do normativo constitucional 
sobre o tema, tanto na esfera nacional, como na 
estadual. 

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
tem competência para julgar as contas dos 
Secretários de Estado, enquanto adminis-
tradores e responsáveis por dinheiro, bens e 
valores públicos, conforme expressamente 
determinado nos arts. 70, parágrafo único, 
e 71. II, da Constituição Federal,  e nos arts. 
89, parágrafo único e 91.11, da Constituição 
Estadual da Bahia. 

As normas constitucionais referidas não 
deixam dúvidas: todo aquele que de qual-
quer forma movimenta dinheiro, verba ou 
bem públicos é obrigado a prestar contas de 
quanto, como e onde "gastou". A prestação de 
contas não tem indole formalistica apenas, ela é 
instrumental, prestando-se a informar ao povo 
(verdadeiro titular do poder, art. I", parágrafo 
único da Constituição Federal) de que forma 
são aplicados os recursos por ele titularizados. 
Desse modo, constitui dever do administrador 
a prestação de contas referente à gestão dos 
bens e interesses da coletividade. 

Nesse contexto, faz-se mister esclarecer 
que os Ministros de Estados atuam exclusiva-
mente no campo da formulação  de políticas 
públicas (por isso prestam contas juntamente 
com o Chefe do Poder Executivo Federal - 
em capitulo próprio do mesmo documento), 
enquanto os Secretários de Estado desempe-
nham diretamente a execução  das políticas 
públicas, tendo suas atribuições definidas 
expressamente pelo legislador ordinário, 
como adiante se verá. Assim, não seria pos-
sível igualá-los, pelo menos do ponto de vis-
ta do cumprimento do dever constitucional 
de prestar de contas, porque, embora sejam 
igualmente qualificados de agentes politicos, 
posicionam-se em contextos jurídicos abso-
lutamente diversos. 

Invocando ensinamentos proferidos pelo 
Ministro Substituto Augusto Sherman Caval-
canti (1999, p. 17-27), tem-se que o PROCES-
SO DE CONTAS é composto por três dimen- 

sões necessárias ao cumprimento integral de 
seus fins, assim dispostas: 

1°) relativa ao julgamento da 
gestão do administrador respon-
sável; 

voltada à punibilidade do 
gestor faltoso; 

destinada à reparação do 
dano eventualmente causado ao 
erário. 

Confira-se, sumariamente, a lição do arti-
culista: 

A primeira dimensão - atinente 
ao julgamento da gestão do ad-
ministrador responsável - pare-
ce-nos a mais importante entre as 
três, tendo em vista que realiza o 
princípio republicano de infor-
mar o povo - elemento pessoal 
do Estado - de como estão sendo 
utilizados - se bem ou mal - os 
recursos financeiros que, em sua 
maioria, foram-lhe subtraídos 
compulsoriamente mediante tri-
butação. 

Desse raciocínio resulta que o 
principal destinatário do processo 
de contas é antes a coletividade do 
que o gestor. O gestor é destinatá-
rio secundário, tão apenas. 

Na dimensão sancionatória, dife-
rentemente da política, o processo 
dirige-se direta e imediatamente 
ao gestor. Somente o administra-
dor deve sofrer as conseqüências 
punitivas, em face da reconhecida 
má gestão. 
Isso, porque a aplicação da pena 
não pode ultrapassar a pessoa do 
condenado, conforme dispõe o 
art. 5.° , inciso XLV, da Constitui-
ção Federal. 

E.-1 
A terceira dimensão diz respeito à 
reparação do prejuízo causado ao 
erário. (Grifou-se) 

Utilizando a esquematização proposta 
por Cavalcanti, que encontra fundamento 
no princípio republicano e nas garantias e 
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direitos fundamentais disposto no art. 50, 
XLV, todos da Constituição Federal de 1988, 
verifica-se que os Secretários de Estado, ao 
prestarem contas, poderão ser sancionados 
por atos praticados com infração às regras 
jurídicas, bem como serem responsabiliza-
dos por danos eventualmente causados ao 
erário, pela simples razão de estarem pra-
ticando, diuturnamente atos de gestão da 
coisa pública  

Assevere-se que a fonte imediata do dever 
de prestar contas é o normativo constitucional, 
circunstância que impõe a indubitável conclu-
são de que nenhum ato legal ou infralegal teria 
o condão de excluir quaisquer gestores do âm-
bito de incidência das referidas regras republi-
canas, ainda que esse gestor seja um Secretário 
do Estado da Bahia. 

Com isso, resta desautorizado o argumen-
to, muitas vezes invocado pelo Plenário do 
TCE/BA, de que a sua Resolução n°. 97/1994 
teria impedido a responsabilização financeira e 
sancionatória dos aludidos gestores, a despeito 
de regular o procedimento para instrução, exa-
me e deliberação acerca das chamadas contas 
de Secretários de Estado. 

Não podendo, por motivos óbvios, restrin-
gir o dever de prestar contas estabelecido em 
sede constitucional, torna-se imperioso escla-
recer que o citado diploma normativo (Res. 
n°. 97/1994) destinou-se tão-somente a com-
plementar o disciplinamento do exercício do 
controle externo estadual, contendo dispositi-
vos que, em verdade, reforçam a ideia de que 
os mencionados gestores estão submetidos ao 
julgo da Corte de Contas: Art. 4° - O Tribunal 
Pleno, mediante Resolução, deliberará sobre a 
responsabilidade dos Secretários e Procurado-
res Gerais do Estado e da Justiça, conforme pre-
vê o inciso I do artigo 7° da Lei Complementar 
005/91. (Grifou-se) 

Por oportuno, vejamos o que diz o artigo 7° 
da Lei Estadual Complementar 005/1991: 

Art. 7° - Estão sujeitos à jurisdição do Tri-
bunal de Contas e só por ato seu podem ser li-
berados de responsabilidade: 

I - Secretários de Estado, Procurador Geral 
do Estado e Procurador Geral da Justiça; 

Entender o contrário (que os Secretários 
de Estado apenas apresentam simples relató-
rio de gestão sem as implicações próprias de 
uma prestação de contas) é permitir a exis-
tência, nos quadros da Administração Públi-
ca, de gestor que esteja blindado ao controle 
externo, o que não é admissivel numa demo- 

cracia, considerando a sua principiologia e 
essência. 

Em outros termos: não se pode atribuir 
aos institutos jurídicos interpretação que 
subverta o significado estabelecido no texto 
constitucional - entendendo-se, neste caso, 
que Secretários de Estado não prestam contas 
perante este Tribunal -, para resguardá-los 
das sanções que lhes poderiam ser aplicadas 
pela prática de irregularidades durante a res-
pectiva gestão, período em que, provado está, 
também são praticados atos de execução de 
políticas públicas. Repise-se, diferentemen-
te do que ocorre na esfera federal, onde os 
Ministros de Estado apenas atuam no cam-
po da formulação das políticas públicas, na 
esfera estadual, a atuação dos Secretários de 
Estado também perpassa pela execução, pro-
priamente dita, das políticas estabelecidas em 
programas de governo. 

Com efeito, procedendo-se à análise da 
execução orçamentária das diversas Secreta-
rias, evidencia-se a participação dos Secretários 
de Estado como executores de Dolíticas úbli-
cas e ordenadores de despesa pelo que, faz-se 
necessária e legitima a atividade judicante deste 
Tribunal na apreciação das suas contas, bem 
como de qualquer outro que exerça a gestão 
pública ou que cumpra as políticas públicas 
previamente fixadas em Orçamento-Programa, 
salvo exceção constitucional destinada exclusi-
vamente ao Chefe do Poder Executivo (art. 71, 
I da CF). 

Tal conclusão pode ser extraída do próprio 
ordenamento jurídico estadual, especialmen-
te do art. 2° da Lei Estadual n° 7.435, de 30 de 
dezembro de 1998, (que dispõe sobre a orga-
nização e estrutura da Administração Pública 
do Poder Executivo Estadual e dá outras pro-
vidências): 

Art. 2° - A estrutura básica de cada 
Secretaria de Estado será integra-
da de: 
I -Gabinete do Secretário; 
II -Diretoria Geral; 
III -Superintendências e Direto-
rias. 
§; 10 - O Gabinete do Secretário 
tem por finalidade prestar assis-
tência ao titular da Pasta em suas 
tarefas técnicas e administrativas, 
exercendo a competência relativa 
à sua representação social e políti-
ca, ao preparo e encaminhamento 
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do expediente, à coordenação do 
fluxo de informações e às relações 
públicas da Secretaria. 

1...] 

Segundo o referido dispositivo, os órgãos 
que devem compor a estrutura básica de cada 
Secretaria prestam assistência ao Titular da 
Pasta em suas tarefas técnicas e administrati-
vas, donde, com obviedade, conclui-se que o 
mencionado gestor executa atividades admi-
nistrativas, possuindo ampla autonomia e inde-
pendência para executar atos capazes de gerar 
despesas públicas. 

Outrossim, cabe trazer à baila outro dis-
positivo que reforça a ideia acima exposta. 
Trata-se do art. 14 do Regimento Interno da 
Secretaria da Fazenda (Aprovado pelo Decre-
to Estadual n°. 7.921, de 02 de abril de 2001), 
que traz as atribuições do Titular da Pasta, 
cujo teor é replicado nas demais normas de 
organização interna das diversas Secretarias 
Estaduais: 

Art. 14 - Aos titulares dos cargos 
em comissão, além do desempe-
nho das atividades concernentes 
aos sistemas estaduais definidas 
em legislação própria, cabe o exer-
cício das atribuições gerais e espe-
cificas a seguir enumeradas: 
I. Secretário: 

exercer a orientação, coorde-
nação e supervisão dos órgãos da 
Secretaria e das entidades a ela 
vinculadas; 

viabilizar a aprovação dos pla-
nos, programas, projetos, orça-
mentos, cronogramas de execu-
ção e de desembolso pertinentes 
à Secretaria; 

promover medidas destinadas 
à obtenção de recursos, com vis-
tas à implantação de programas 
a cargo da Secretaria; 

praticar atos pertinentes às 
atribuições que lhe forem delega-
das pelo Governador do Estado; 

celebrar convênios, contratos, 
acordos e protocolos mediante 
delegação expressa do Gover-
nador, bem como propor alte-
rações dos seus termos ou sua 
denúncia; 

p) autorizar pagamentos, libe-
rações, repasses, descentraliza-
ção e transferências de recursos, 
restituição de depósitos, cauções 
e fianças, bem como autorizar a 
abertura de contas bancárias em 
estabelecimentos oficiais e par-
ticulares ou em instituições fi-
nanceiras, na forma da legislação 
especifica; 
[..1 

estabelecer diretrizes para a 
análise de atos e fatos administra-
tivos e financeiros dos órgãos da 
administração indireta pela Audi-
toria Geral do Estado; 

autorizar a restituição de tri-
butos cobrados indevidamente; 

designar comissões de licita-
ção e homologar-lhes o julga-
mento; 

designar, no âmbito de suas 
atribuições, os ocupantes de car-
gos em comissão. (Grifou-se) 

Nota-se da leitura do referido artigo que 
os Secretários de Estado, para o bom desem-
penho de suas atribuições administrativas 
ordinárias, estão autorizados a praticar, de 
forma rotineira, uma série de atos que impli-
cam na realização de obrigações de natureza 
pecuniária. 

Sobre a possibilidade dos retrocitados Titu-
lares, dentro da sua área de atuação, assumirem 
compromissos de cunho pecuniário, discorre o 
representante do Ministério Público de Con-
tas do Estado da Bahia, Dr. Mauricio Calleffl 
(2012, p. 3-4): 

Sobreleva destacar, por oportuno, 
que o Secretário de Estado detém 
competência para, dentro de sua 
área de atuação, assumir obri-
gações pecuniárias em nome do 
Estado da Bahia, dai resultando 
inexoravelmente o seu dever de 
prestar Contas. 
É no bojo da prestação de con-
tas do Secretário de Estado que 
o Tribunal de Contas, por exem-
plo, fixará a responsabilidade 
administrativa por despesas 
públicas cujo vicio resida no 
instrumento negocial que a ori- 
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ginou, a exemplo do pagamen-
to por serviços contratados em 
preço superior ao de mercado 
ou por serviços contratados sem 
prévio procedimento licitatório. 
Em tais casos, a responsabilidade 
não deverá, a princípio, ser im-
putada ao agente público que se 
limitou à operacionalizar a des-
pesa para cumprir a obrigação 
contratualmente ajustada, mas 
sim à autoridade administrativa 
(Secretário de Estado) que, des-
respeitando a ordem jurídica, as-
sumiu a obrigação pecuniária em 
nome do Estado. 
Excluir os Secretários de Estado da 
jurisdição do Tribunal de Contas 
significa, pois, imunizar determi-
nados atos típicos de gestão inse-
ridos em seu feixe de competência 
- a exemplo da celebração de con-
tratos administrativos, convênios 
e outros instrumentos negociais 
com repercussão financeira - do 
adequado controle por parte da 
Corte de Contas, o qual compre-
ende, nos termos da Constituição 
Estadual, o exercício da função 
judicante (art. 91,11). 

Portanto, independentemente 
da atuação direta do Secretario 
de Estado no trato do dinheiro 
público, a sua atribuição para 
assumir obrigações pecuniárias 
em nome do Estado - ordenan-
do mediatamente a realização 
de despesas para o cumprimen-
to das obrigações assumidas 
- faz emergir o seu dever de 
prestar contas, nos termos pre-
conizados pelo art. 70, parágra-
fo único, da Constituição Fede-
ral e art. 89, parágrafo único, da 
Constituição Estadual. 

O Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal 
Federal, ao tratar da Redamação Constitucio-
nal no. 15902, na qual se discutia a responsa-
bilização de prefeito municipal, entendeu que 
compete à Corte de Contas apreciar definiti-
vamente  os atos praticados por aquele gestor, 
quando, atuando como ordenador de despesa, 
cause lesão ao erário pelos atos de gestão por- 

ventura praticados: 

Ocorre que in casu, diversamen-
te do alegado pelo Reclamante, 
a atuação do Tribunal de Contas 
da União decorrera de uma im-
portante distinção no tocante 
atividade fiscalizatória feita pe-
los Tribunais de Contas que, até 
o presente momento, não fora 
objeto de pronunciamento des-
ta Suprema Corte, qual seja (i) a 
fiscalização das contas políticas 
ou de governo, em que a Corte de 
Contas examina a atuação da au-
toridade máxima de cada Poder 
e (ii) a fiscalização das contas de 
gestão, em que a Corte de Contas 
examina os atos dos ordenadores 
de despesas das diversas unidades 
administrativas. 
No primeiro caso, o fundamen-
to constitucional encontra-se no 
inciso I do art. 71. Aqui, a com-
petência do Tribunal de Contas 
cinge-se à elaboração de parecer 
prévio opinativo sobre aspectos 
gerais relacionados à execução dos 
orçamentos, especialmente aque-
les definidos pela LRE 
Trata-se de fiscalização anual 
do Chefe do Poder Executivo, 
em que a decisão final acerca da 
aprovação ou rejeição das contas 
fica a cargo do respectivo Poder 
Legislativo. 
Na segunda hipótese, a atuação 
da Corte de Contas busca assento 
constitucional no inciso II do art. 
71. Tal preceito permite o julga-
mento das contas dos gestores e 
administradores de verbas públi-
cas. Trata-se de competência para 
examinar lesões ao erário decor-
rentes de ato de gestão, isolada-
mente considerados, em que se 
atribui à própria Corte de Contas 
a decisão definitiva. 
Com efeito, os Prefeitos Munici-
pais não atuam apenas como che-
fes de governo, responsáveis pela 
consolidação e apresentação das 
contas públicas perante o respec-
tivo Poder Legislativo, mas tam-
bém, e em muitos casos, como os 
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únicos ordenadores de despesas 
de suas municipalidades. 
E essa distinção repercute na atu-
ação fiscalizatória das Cortes de 
Contas  
Assim, quando estiver atuando 
como ordenados de despesas  
compete ao Tribunal de Contas 
o julgamento das contas dos Pre-
feitos Municipais, apurando a 
regular aplicação_ ursos pú-
blicos, consoante o art. 71, inciso 

c_Qt.n3/Ilairásaãoino-
bservância dos preceitos legais  
cabe à Corte de Contas aplicar as 
sanções devidas pela malversa-
ção de tais verbas. (Grifou-se) 

Quer dizer: quem pode o mais também 
pode menos. Logo, seguindo a premissa lógica 
adotada pelo ilustre Ministro da Suprema Cor-
te, pode-se afirmar que, se às Cortes de Con-
tas compete avaliar definitivamente os atos de 
gestão do Chefe do Executivo Municipal, com 
muito mais razão poderão (e deverão) exercer 
tal controle em relação aos Secretários, que 
possuem um verdadeiro rol de atos de gestão 
inseridos no âmbito de suas atribuições diárias, 
conforme descrição legal. 

Nesse trilho, insta salientar que, Brasil 
afora, as diversas Cortes de Contas, há muito 
tempo, consolidaram o entendimento de Secre-
tários (Municipais ou Estaduais) estão consti-
tucionalmente submetidos ao controle externo 
daquelas Casas. Vejamos alguns exemplos de 
julgamentos de contas dos mencionados agen-
tes públicos: 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 
ANUAL - EXERCÍCIO DE 2007 
- I) CONTAS REGULARES - 
QUITAÇÃO - 2) DENÚNCIA 
IMPROCEDENTE. 
RELATÓRIO 
Tratam os presentes autos de 
Prestação de Contas Anual da 
Secretaria de Estado de Seguran-
ça Pública e Defesa Social - SESP, 
referente ao exercício financeiro 
de 2007, sob responsabilidade 
dos Senhores José Nivaldo Cam-
pos Vieira, Ivan Rosa Marques, 
Ãngelo Roncalli de Ramos Bar-
ros e Rodney Rocha Miranda, to-
dos Secretários de Estado de Se- 

gurança Pública e Defesa Social  
no exercido em análise. 
[•••1 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os 
autos do Processo TC-2146/2008, 
ACORDAM os Srs. Conselheiros 
do Tribunal de Contas do Estado 
do Espírito Santo, em sessão re-
alizada no dia onze de junho de 
dois mil e treze, à unanimidade, 
nos termos do voto do Relator, 
Conselheiro Domingos Augusto 
Taufner: 

Julgar regular a Prestação de 
Contas Anual da Secretaria de 
Estado da Segurança Pública - 
SESP, sob a responsabilidade dos 
Srs. José Nivaldo Campos Vieira, 
Ivan Rosa Marques, Angelo Ron-
calli de Ramos Barros e Rodney 
Rocha Miranda, ordenadores de 
despesas no exercício de 2007  
dando-lhes a devida quitação; 

Considerar improcedente a 
denúncia em apenso formulada 
contra a Secretaria de Estado de 
Segurança Pública - SESP, sob a 
responsabilidade dos Srs. José Ni-
valdo Campos Vieira, Ivan Rosa 
Marques, Ãngelo Roncai de Ra-
mos Barros e Rodney Rocha Mi-
randa, ordenadores de despesas no 
exercício de 2007. 
(TCE/ES - ACÓRDÃO TC-
201/2013 - PROCESSO - TC-
2146/2008 (APENSOS: TC-
7163/2007 E TC-3866/2008, 
INTERESSADO - SECRETARIA 
DE ESTADO DA SEGURANÇA 
PUBLICA — SESP, ASSUNTO - 
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANU-
AL - EXERCÍCIO DE 2007) 

RELATÓRIO 
Tratam os presentes autos da Pres-
tação de Contas dos Srs. Paulo 
Henrique Saraiva Câmara (até 
14/01/2011) e de José Ricardo 
Wanderley Dantas de Oliveira (a 
partir de 15/01/2011), Secretários 
da Secretaria Estadual de Admi-
nistração, relativas ao exercício 
financeiro de 2011. 

1-1 
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VOTO DO RELATOR 
[•••1 
Julgo regulares as contas do Sr. 
Paulo Henrique Saraiva Câmara, 
então Secretário de Administra-
ção do Estado e Ordenador de 
Despesas relativas ao exercício 
financeiro de 2011, dando-lhe, 
em consequência, quitação, nos 
termos do artigo 60 da Lei Esta-
dual n" 12.600/2004 e alterações; 
Considerando o disposto nos arti-
gos 70 e 71, inciso II, combinados 
com o artigo 75, da Constituição 
Federal, e no artigo 59, inciso II, 
combinado com o artigo 61, § 1°, 
da Lei Estadual n° 12.600/04 (Lei 
Orgânica do Tribunal de Contas do 
Estado de Pernambuco), Julgo re-
gulares, com ressalvas, as contas 
de José Ricardo Wanderley Dan-
tas de Oliveira, então Secretário 
de Administração do Estado e 
Ordenador de Despesas relativas 
ao exercício financeiro de 2011, 
dando-lhe, e aos demais respon-
sáveis, quitação, nos termos do 
artigo 61, § 1°, da Lei Estadual n° 
12.600/2004 e alterações. 
I...] 
O Conselheiro Valdecir Pascoal 
votou de acordo com o Relator. O 
Conselheiro Presidente Também 
acompanhou o voto do Relator. 
Presente o Procurador Dr. Ricardo 
Alexandre de Almeida Santos. 
(TCE/PE - Processo TC N0 
1202516-1, Prestação de Contas 
da Secretaria Estadual de Admi-
nistração, relativa ao Exercício 
Financeiro de 2011, Interessados: 
Paulo Henrique Saraiva Câma-
ra, Antônio Leonardo Pessoa de 
Queiroz Igrejas Lopes, Ricardo Al-
berto Sales Monteiro, José Ricardo 
Wanderley Dantas de Oliveira, 
Ângela Helena Costa, Leoclécia 
do Couto Souza Guimarães, Maria 
Verônica Delmondes Bentinho, 
Eraldo Ramos da Silva, Maria das 
Graças Aires de Assis, Maurício 
Eliseu Costa Romão, Diego Tar-
gino de Morais Rocha, Ivanildo 
Lemos da Silva, Izolda Maria Ro-
sas Lages, Marlene Batista Santos e 

João Alves Timóteo Neto, Relator: 
Conselheiro Marcos Loreto, Presi-
dente: Conselheiro Dirceu Rodol-
fo De Melo Júnior). (Grifou-se) 

Afinal, conforme cabalmente demonstra-
do, os referidos agentes, enquanto ordenadores 
de despesas, praticam atos típicos de gestão, 
consubstanciados, por exemplo, na celebração 
de instrumentos negociais, bem como nas au-
torizações de pagamentos, liberações, repasses, 
descentralização e transferências de recursos, 
devendo, por isso, serem submetidos ao con-
trole externo do Tribunal de Contas. 

Para finalizar, convém tecer algumas con-
siderações para rechaçar o entendimento se-
gundo o qual a condição de auxiliar do Chefe 
do Poder Executivo ostentada pelos Secretários 
de Estado (art. 99 da Constituição do Estado 
da Bahia - CE) serviria para o excluir de toda 
e qualquer responsabilidade pelos atos pratica-
dos relacionados à sua área de atuação. Se as-
sim o fosse, o Tribunal de Contas, que detém 
competências de prestação de auxilio ao Poder 
Legislativo (art. 91 da CE), também teria atu-
ação subordinada àquele Poder, sem qualquer 
autonomia ou independência, considerando-se 
unicamente a descrição literal do texto cons-
titucional, sem proceder a sua devida análise 
sistêmica. 

Do quanto expendido, fica a lição de que 
a interpretação das normas constitucionais não 
deve ser feita de forma exclusivamente grama-
tical, dissociada da realidade social e dos obje-
tivos perseguidos pelo constituinte originário. 
Desse modo, é forçoso concluir que, à luz do 
texto constitucional, a condição de auxiliar que 
os Secretários portam não retira a sua indepen-
dência para realizar gastos públicos. 

Fixadas, portanto, as premissas jurídicas 
que delimitam a responsabilização dos Secre-
tários perante as Corte de Contas pelos atos de 
gestão praticados, cumpre assinalar a forma 
como deverá se dar a análise a ser procedida 
pela unidade técnica competente, acerca das 
condutas dos referidos gestores. 

Pois bem. 
No mundo dos fatos prevalece a premissa 

de que toda ação gera uma reação. Essa lógica 
não é diferente no contexto jurídico, no qual 
o comportamento praticado por determina-
dos agentes pode gerar efeitos jurídicos. Nesse 
passo, surge a necessidade de se identificar de 
forma precisa aquele que, com sua conduta, 
causou dano a outrem e deverá ser responsabi- 
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lindo pelo resultado ora produzido. Para tanto, 	reproduzida: 
é preciso estabelecer o liame entre o ato pratica- 

	

do e o dano provocado, o que pode ser feito por 
	

PROCESSUAL CIVIL E ADMI- 
meio do chamado nexo de causalidade. 	 NISTRATIVO. REGISTRO DE 

	

Segundo a regra prevista no art. 927, caput, 	 IMÓVEL INEXISTENTE. RES- 

	

do Código Civil (diploma que integra o micros- 	 PONSABILIDADE CIVIL DO 

	

sistema de responsabilização civil), aquele que, 	 ESTADO E DO TABELIÃO. IM- 

	

por ato ilicito, causar dano a outrem, fica obri- 	 POSSIBILIDADE DE EXECU- 

	

gado a repará-lo. Então, partindo dessa premis- 	 ÇÃO HIPOTECÁRIA. NEXO 

	

sa básica, pressupõe-se que deve haver um nexo 
	

CAUSAL. INEXISTÊNCIA, EM- 

	

de causalidade entre os atos ilícitos praticados 
	 BARGOS INFRINGENTES. DE- 

	

pelo agente e os prejuízos causados a terceiro, 	 VOLUTIVIDADE. 

	

para que se possa falar em responsabilidade ci- 	 [...] 

	

vil. Ou seja, "(...) somente se poderá responsa- 	 2. A imputação de responsabi- 

	

bilizar alguém cujo comportamento houvesse 
	

lidade civil - contratual ou ex- 

	

dado causa ao prejuízo" (PAMPLONA FILHO; 
	 tracontratual, objetiva ou subje- 

GAGLIANO, 2007, p. 85-86). 	 tiva - supõe a presença de dois 

	

Nesse bojo, aplica-se ao caso em comento, 	 elementos de fato (a conduta do 

	

especificamente quanto ao sobredito nexo cau- 	 agente e o resultado danoso) e 

	

sal, a teoria da causalidade adequada, tratada 	 um elemento lógico-normativo, 

	

por Sérgio Cavalieri Filho (2008, p. 48) na sua 	 o nexo causal (que é lógico, por- 
obra "Programa de Responsabilidade Civil": 	 que consiste num elo referencial, 

numa relação de pertencialida- 

	

Esta teoria, elaborada por Von 
	

de, entre os elementos de fato; e 

	

Kries, é a que se destaca entre 
	

é normativo, porque tem contor- 

	

aquelas que individualizam ou 	 nos e limites impostos pelo siste- 

	

qualificam as condições. Causa, 	 ma de direito). 

	

para ela, é o antecedente não só 
	

3. Relativamente ao elemento nor- 

	

necessário mas, também, adequa- 	 mativo do nexo causal em matéria 

	

do à produção do resultado. Logo, 	 de responsabilidade civil, vigora, 

	

se várias condições concorreram 	 no direito brasileiro, o princípio 

	

para determinado resultado, nem 
	

de causalidade adequada (ou do 

	

todas serão causas, mas somente 
	

dano direto e imediato), cujo 

	

aquela que for a mais adequada à 
	

enunciado pode ser decomposto 
produção do evento. 	 em duas partes: a primeira (que 

	

Diferentemente da teoria ante- 	 decorre, a contrario senso, do 

	

rior, esta faz distinção entre causa 	 art. 159 do CC/16 e do art 927 do 

	

e condição, entre os antecedentes 
	

CC/2002, que fixa a indispensabi- 

	

que tiveram maior ou menor rele- 	 lidade do nexo causal), segundo 

	

vância. Estabelecendo que várias 	 a qual ninguém pode ser respon- 

	

condições concorreram para o 	 sabilizado por aquilo a que não 

	

resultado, e isso é feito através do 
	 tiver dado causa; e a outra (que 

	

mesmo processo mental hipotéti- 	 decorre do art. 1.060 do CC/16 e 

	

co (até aqui as teorias seguem os 
	

do art. 403 do CC/2002, que fixa 

	

mesmos caminhos), é necessário 	 o conteúdo e os limites do nexo 

	

agora verificar qual foi a mais ade- 	 causal) segundo a qual somente 

	

quada. Causa será apenas aquela 	 se considera causa o evento que 

	

que foi mais determinante, des- 	 produziu direta e concretamente 
considerando-se as demais. 	 o resultado danoso. 

[-I 

	

Em diversas situações, o Superior Tribunal 
	

(REsp 1198829/MS, Rel. Minis- 

	

de Justiça (STJ) consignou que, em matéria de 
	 tro TEORI ALBINO ZAVASCKI, 

	

responsabilidade civil, o Código Civil brasileiro 
	

PRIMEIRA TURMA, julgado 

	

adotou a teoria da causalidade adequada, como 	 em 05/10/2010, DJe 25/11/2010). 

	

se pode verificar da ementa do julgado abaixo 
	

(Grifou-se) 
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Transpondo as registradas lições acerca do 
nexo de causalidade para a realidade dos pro-
cedimentos instaurados perante esta Corte de 
Contas, impende consignar que caberá à Au-
ditoria, quando do exame dos atos de gestão 
dos Secretários de Estado, estabelecer, de forma 
pormenorizada, o liame entre as condutas dos 
aludidos ordenadores de despesa e as irregula-
ridades identificadas, verificando de que forma 
eles contribuíram direta ou indiretamente para 
que as inadequações ocorressem. 

Ou seja, ao confeccionar o competente re-
latório de auditoria do processo de prestação 
de contas de Secretário, é aconselhável que os 
técnicos não se limitem a simplesmente trazer 
para o citado expediente os dados das unidades 
gestoras sobre as quais o Titular exerce o poder 
de supervisão. Assim, deve ser segregada, com 
base em nexo de causalidade, a responsabilida-
de de cada ordenador, na cadeia de realização 
da despesa examinada, entendendo como tal 
também o Secretário de Estado. 

Neste caso, é necessário que a Auditoria 
analise, inclusive, quando o Secretário de Esta-
do, na condição de delegante, deixou de tomar 
as medidas necessárias à responsabilização do 
agente delegado que praticou o ato de gestão 
ilegítimo, antieconômico ou que resulte dano 
ao erário. Aqui, faz-se oportuno observar que 

prescreve o Prejulgado n°. 875 do Tribunal 
de Contas do Estado de Santa Catarina, o qual 
merece ser transcrito abaixo: 

1. A emissão de empenho e au-
torização de pagamento pode ser 
delegada por Secretário de Es-
tado, que na condição de agente 
delegante só terá afastada a sua 
responsabilidade se por meio de 
tomada de contas especial, por ele 
instaurada, ficar demonstrado que 

agente delegado ou outrem que 
praticara o ato comissivo ou omis-
so, obstando à prestação de con-
tas ou causando lesão ao erário. 

A ordenação de despesa sur-
ge a partir da prática de atos, 
pela autoridade competente, que 
cria a obrigação de pagamen-
to, suprimento ou dispêndio de 
recursos do Estado, como, por 
exemplo, requisição de serviços 
ou de materiais a fornecedor, au-
torização de pagamento de folha 

de pessoal, ordens de serviço. 
1-1 

A responsabilidade deve ser 
atribuída a quem deu causa ao 
dano ou à irregularidade. Cabe ao 
titular atual da Unidade Gestora 
a apuração dos fatos e a identifi-
cação do responsável (Lei Com-
plementar n° 31/90, art. 33). Em 
caso de se omitir, o titular atual 
responderá solidariamente pelo 
dano ou pela irregularidade. Se na 
apuração ficar comprovado que o 
ex-titular da Unidade conheceu da 
irregularidade e não adotou pro-
vidências para apurar quem deu 
causa, responderá solidariamente 
pelo ocorrido. Em havendo res-
ponsabilidade solidária, o registro 
da responsabilidade financeira é 
feito em subconta especifica do 
grupo Ativo Financeiro Realizável 
designada pelo nome dos respon-
sáveis de forma conjunta. 
1-1 

Nota-se, portanto, a necessidade de ade-
quação do relatório de auditoria à sistemática 
dispensada aos processos de prestações de con-
tas em geral, estabelecendo-se o liame causal 
entre os atos praticados pelos Secretários e as 
irregularidades porventura identificadas pela 
Unidade Técnica. Esta mudança de paradigma 
na análise dos referidos feitos permitirá fixar, 
de modo mais concreto, a responsabilização 
dos mencionados agentes. 

CONCLUSÃO 

Neste prisma, pelas razões acima expostas, afi-
gura-se acertado perfilhar o entendimento de 
que o processo intitulado de Relatório de Ativi-
dades seja tratado no âmbito do TCE/BA como 
Prestação de Contas de Secretário de Estado, 
em função do que preveem as normas do or-
denamento jurídico pátrio bem como os prece-
dentes oriundos do Supremo Tribunal Federal e 
das diversas Cortes de Contas do Brasil. Afinal, 
os referidos Titulares, quando praticam atos 
de gestão, atuam como verdadeiros ordenado-
res de despesas, disso resultando o seu dever 
de prestar contas. Neste caso, deve a unidade 
técnica competente estabelecer o liame entre as 
condutas dos referidos gestores e as irregulari-
dades porventura identificadas, verificando de 
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que forma eles contribuíram direta ou indireta-
mente para a ocorrência das inadequações. 
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A (IM)POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO 
DE CONVÊNIO ENTRE O ENTE PÚBLICO 
E AS ENTIDADES PRIVADAS COM FINS 
LUCRATIVOS 

Joselma Tavares B. C. Baptista' 

RESUMO 

O presente artigo visa demonstrar a impossi-
bilidade de o Poder Público firmar convênio 
com entidades privadas com fins lucrativos, em 
virtude da incompatibilidade existente entre 
a natureza dos convênios e o intuito lucrati-
vo dessas empresas. Chama-se atenção para o 
fato de que a desnecessidade de licitação pré-
via à formação do convênio poderá resultar 
em violação a princípios como a isonomia e a 
livre concorrência, vez que essas entidades, ao 
firmarem esses ajustes, auferem algum tipo de 
lucro direto ou indireto, o que as colocaria em 
posição de vantagem em relação a outras do 
mesmo setor 

PALAVRAS-CHAVE 

Para realizar essa demonstração, inicia-se 
a pesquisa conceituando o instituto convênio e 
sua natureza jurídica e, em seguida, as carac-
terísticas que lhes diferenciam dos contratos. 
Passa-se então a tratar sobre as entidades pri-
vadas com fins lucrativos, no intuito de definir 
quais as principais características dessas pesso-
as jurídicas e como são classificadas. 

Finalmente, chega-se ao centro da pesqui-
sa, qual seja, demonstrar que a finalidade o 
intuito lucrativo dessas pessoas jurídicas gera 
a impossibilidade de o Poder Público firmar 
convênio com essas entidades, dada a nature-
za de ajuda mútua, o desinteresse que rege os 
convênios e as consequências que tais ajustes, 
poderão gerar. 

2. CONVÊNIOS 

1. Assistente do 

Ministério Público 

de Contas da Bania 

Convênio. Poder Público. Entidades privadas com 
fins lucrativos. Isonomia. Livre Concorrência. 

1. INTRODUÇÃO 

É indiscutível que a complexidade dos fatos so-
ciais e a necessidade de intervenção do Estado 
nas relações impuseram ao Poder Público uma 
atuação conjunta, tanto entre entes públicos 
quanto entre estes e o setor privado. Essa atua-
ção conjunta é necessária para a garantia da efi-
ciência e para a prestação dos serviços públicos 
necessários à efetivação de direitos previstos 
constitucionalmente. 

No entanto, há de se apreciar com cautela 
essa atuação do poder público quando envolve 
a participação de particulares, principalmente 
quando envolve a formação de convênios. Dentre 
as questões que merecem destaque, ressalta-se a 
possibilidade de o Poder Público firmar convênio 
com particulares que tenham intuito lucrativo. 

O presente estudo faz uma breve análise 
acerca da impossibilidade da realização de con-
vênios entre o poder público e entidades de di-
reito privado com fins lucrativos. 

O homem é um ser social e, como tal sempre 
viveu em grupo, de forma que sempre se uniu 
para resolver conflitos e para alcançar metas. 
Essa ideia de cooperação é antiga e de suma im-
portância para os povos, por permitir uma as-
sistência mútua, e, consequentemente, a união 
e integração das comunidades (DURÃO, 2012). 

Com o passar dos anos, a complexidade das 
relações e fatos sociais, tornou a cooperação 
uma necessidade. Hoje, seria impossível imagi-
nar o desenvolvimento humano sem a ideia de 
ajuda mútua. 

No âmbito da administração pública não foi 
diferente, o aumento da demanda e as limitações 
financeiras levaram o Estado a criar meios mais 
racionais e procedimentos administrativos mais 
simplificados, de forma a garantir o desenvol-
vimento econômico e social do pais. Tal forma 
de repensar sua atuação envolveu a desconcen-
tração e descentralização das suas atividades, 
efetivado através do Decreto-Lei no 200/67 
(AGUIAR; MARTINS; MARTINS; SILVA). 

Isso nada mais é do que uma forma de coo-
peração mútua para a persecução dos objetivos 
a serem perseguidos pelo Estado em prol do 
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interesse público. De acordo com Pedro Durão, 
(2012, p. 23): 

Na sua evolução, sempre percebe-
mos a existência humana numa 
visão associativa. Diante dessa 
função, a cooperação geral foi 
um meio em busca de igual fim, 
encontrando na cooperação ad-
ministrativa a formalidade que 
auferisse êxito no alcance comum. 

Essas premissas são de fundamental impor-
tância porque, além de fundamentar a existên-
cia de convênios no âmbito da administração 
pública, servem de vetor para o estudo do insti-
tuto, de modo a impedir o seu desvirtuamento. 

2,1. CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA 

A Constituição Federal trata convênio como 
convênio de cooperação e, segundo indica, tra-
ta-se de um acordo firmado entre entes com per-
sonalidade jurídica de direito público ou entre 
estes e pessoas jurídica de direito privado, todos 
denominados convenentes, para a persecução de 
uma finalidade comum (DURÃO, 2012). 

Quanto à sua natureza, há divergências 
doutrinárias. Uns entendem que são espécies 
de contratos. Nessa esteira, Celso Antônio Ban-
deira de Meio, (2012, p. 682): 

Convênios, aos quais também se 
refere o art. 241 da Constituição, 
são contratos realizados entre a 
União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, sem que deles resulte 
criação de pessoas jurídicas — o 
que o faz distinto dos consórcios. 

Por outro lado, Hely Lopes Meirelles (2006, 
p. 408) leciona que: 

Partindo-se da ideia de que os con-
vênios não são contratos, pode-se 
dizer então que aqueles se referem a 
acordos celebrados pelo Poder Pú-
blico, entre seus entes ou com en-
tidades privadas, para a realização 
de objetivos e interesses comuns 
nutridos pelos partícipes, que não 
adquirem personalidade jurídica, 
dai serem considerados como es-
pécie de "cooperação associativa, 
livre de vínculos contratuais': 

Há, no entanto, um consenso acerca do 
interesse comum e do caráter cooperativo e 
desinteressado que rege as vontades na forma-
ção de um convênio. Essa cooperação sempre 
ocorrerá com vistas ao atendimento do interes-
se público. 

O Decreto-Lei n° 200/67 foi o primeiro a 
materializar essa ideia de desconcentração e 
descentralização da execução da atividade ad-
ministrativa, no art. 10, alínea "b" e 5 5°. Nos 
dias atuais, o Decreto n° 6.170/07 e a Portaria 
Ministerial n° 127/08 é que trazem as regras 
atinentes aos repasses de recursos da União 
mediante a realização de convénios, contratos 
de repasse e congêneres (AGUIAR; MARTINS; 
MARTINS; SILVA, 2008), 

Na Constituição do Estado da Bahia são 
inúmeros dispositivos que tratam dos convê-
nios, dentre os quais, art. 8° ao 10, art. 34,1; art. 
71, XIII; art. 91,VI, XI e XII; art. 105, IX; art. 
154; art. 235, VI; art. 281, II; art. 29, § 3° e art. 
57, V da ADCT. 

Cumpre salientar que a observância des-
ses dispositivos é de fundamental importân-
cia, face à inexistência de uma lei especifica de 
âmbito nacional que trate sobre a matéria e à 
necessidade de uma interpretação sistemática 
acerca do instituto, de forma a evitar irregulari-
dades quando da sua celebração. 

2.2. DIFERENÇAS ENTRE CONVÊNIOS E 
CONTRATOS 

O instrumento de convênio representa um acor-
do de vontades, realizado entre entidades públi-
cas ou entre estas e entidades privadas, para a 
consecução de interesses comuns. As caracterís-
ticas dos convênios, dentre outras, são: sujeitos 
com interesses comuns; ausência de remunera-
ção; mútua cooperação, que pode assumir várias 
formas, como repasse de verbas, uso de equipa-
mentos, disponibilização de pessoal etc. 

Essas características são facilmente identi-
ficadas no conceito de convênio disposto em 
obra do Tribunal de Contas na União, que tra-
ta sobre o tema intitulado Convênios e Outros 
Repasses, conforme se verifica a seguir. 

O acordo, ajuste ou qualquer outro 
instrumento que discipline a trans-
ferência de recursos financeiros dos 
Orçamentos da União visando a 
execução de programa de governo, 
envolvendo a realização de proje-
to, atividade, serviço, aquisição de 
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bens ou evento de interesse reci-
proco, em regime de mútua coope-
ração, e tenha como partícipes, de 
um lado, órgão da administração 
pública federal direta, autarquias, 
fundações públicas, empresas pú-
blicas ou sociedades de economia 
mista, e, de outro, órgão ou entida-
de da administração pública esta-
dual, distrito] ou municipal, direta 
ou indireta, ou ainda, entidades 
privadas sem fins lucrativos. 

Por outro lado, contratos são negócios jurí-
dicos que envolvem a presença de pelo menos 
duas partes, para a sua formação. Por esse motivo 
é considerado um negócio jurídico bilateral ou 
plurilateral, para o seu aperfeiçoamento (GON-
ÇALVES, 2010). Em relação aos contratos admi-
nistrativos, estes possuem como principais carac-
terísticas o fato de serem consensuais; formais e 
escritos, em regra, salvo nos casos excepcionados 
pela lei; onerosos, pois os contratantes são sem-
pre serão remunerados conforme as regras esta-
belecidos; intuito personae, pois inicialmente só 

próprio contratado poderá executá-lo e comu-
tativos, vez que geram direitos e obrigações para 
ambas às partes (COUTINHO; RODOR). 

Tecidas essas considerações acerca dos dois 
institutos, cumpre apontar as diferenças entre 
convênio e contrato, descrito de forma didática 
por (DI PIETRO, 2012, p. 347-348): 

As diferenças que costumam ser 
apontadas entre contrato e convê-
nio são as seguintes: a) no contrato, 
os interesses são opostos e contra-
ditórios, enquanto no convênio são 
recíprocos 	b) os entes conve- 
niados têm objetivos institucionais 
comuns e se reúnem, por meio de 
convênio, para alcançá-los [...); c) 
no convênio, os partícipes objeti-
vam a obtenção de um resultado 
comum, ou seja, um estudo, um 
ato jurídico (...), que serão usu-
fruídos por todos os partícipes, o 
que não ocorre no contrato; d) no 
convênio, verifica-se a mútua cola-
boração, que pode assumir várias 
formas, como repasse de verbas, 
uso de equipamentos [...] e outros; 
por isso mesmo, no convênio não 
se cogita de preço ou remuneração, 
que constitui cláusula inerente aos 

contratos; e) dessa diferença resulta 
outra: no contrato, o valor pago a 
título de remuneração passa a inte-
grar o patrimônio da entidade que 

recebeu, sendo irrelevante para 
repassador a utilização que será 

feita do mesmo; no convênio, se o 
conveniado recebe determinado 
valor, este fica vinculado à utiliza-
ção prevista no ajuste E...]; 

É de suma importância essa diferenciação 
para o tema que ora se analisa, face a não inci-
dência de algumas das limitações impostas pelo 
regime jurídico administrativo ao instituto dos 
convênios. Além disso, ao analisar o caso concre-
to, pouco importa a identificação dada a deter-
minado ajuste entre o Poder Público e as partes. 
A sua determinação se dará pelas características 
do certame. Em outras palavras, em algumas 
situações, será possível encontrar ajustes deno-
minados de convênios, mas que na verdade têm 
natureza de contratos, sendo, portanto, ilegais. 

3. ENTIDADES PRIVADAS COM FINS 
LUCRATIVOS 

O art. 40 do Código Civil permite classificar as 
pessoas jurídicas em relação às funções e capa-
cidade em pessoas jurídicas de Direito Público, 
que se caracterizam pela atuação preponde-
rante e fundamental atuação do Poder Público 
Poder Público, e pessoas jurídicas de Direito 
Privado, que são pelo fato de serem criadas 
para atender, em regra, a interesses particulares 
(FARIAS; ROSENVALD, 2013). 

As pessoas jurídicas de direito privado, por 
sua vez, podem ser estatais (que têm capital 
do Poder Público na sua composição) e parti-
culares (formadas por capital exclusivamente 
de particulares). Leciona Fábio Ulhôa Coelho 
(2012, p. 31) que: 

As pessoas jurídicas de direito pri-
vado constituídas exclusivamente 
com recursos particulares podem 
assumir três formas diferentes: 
fundação, associação ou socieda-
de. O traço característico destas 
duas últimas é a união de esforços 
para a realização de fins comuns. 
Se esses fins são econômicos, a 
pessoa jurídica é uma sociedade. 

Dessa forma, há de se verificar que as pes- 
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soas jurídicas de direito privado com fins lucra-
tivos são constituídas em forma de sociedade, 
sem nenhuma participação do poder público 
e com a finalidade de obter lucro. De pronto, 
já é possível visualizar a remota possibilidade 
de uma empresa que foi criada para auferir lu-
cro, firmai-  um convênio com um ente público 
sem obter nenhuma contrapartida desse gêne-
ro, ainda que indiretamente. Tal atitude destoa 
completamente dos seus objetivos finais. 

4. A (IM)POSSIBILIDADE DE 
REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS ENTRE 
ENTES PÚBLICOS E ENTIDADES 
PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 

Cumpre analisar que a incompatibilidade existen-
te entre a natureza jurídica desses ajustes e a fi-
nalidade lucrativa dessas pessoas jurídicas podem 
levar à violação de princípios como a livre concor-
rência e a isonomia, em virtude da incompatibili-
dade existente entre a natureza desses ajustes e a 
finalidade lucrativa dessas pessoas jurídicas. 

4.1. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NATUREZA 

DO CONVÊNIO E O INTUITO LUCRATIVO 

DESSAS ENTIDADES 

E preciso analisar a questão a partir das seguin-
tes premissas: sob a ótica da entidade com fins 
lucrativos e sob a ótica da natureza jurídica e 
características do convênio. Se por um lado, a 
finalidade precipua de uma pessoa jurídica com 
fins lucrativos é a obtenção do lucro, por ou-
tro, dentre as características mais marcantes do 
convênio é o desinteresse financeiro das partes 
e a persecução de um interesse público comum. 

Como aponta Celso Antônio Bandeira de 
Meio (2012, p. 682): 

Só podem ser firmados convênios 
com entidades privadas se estas 
forem pessoas sem fins lucrativos. 
Com  efeito, se a contraparte tives-
se objetivos lucrativos, sua pre-
sença na relação jurídica não teria 
as mesmas finalidades do sujeito 
público. Pelo contrario, seriam 
reconhecidos objetos contrapos-
tos, pois, independentemente da 
caracterização de seus fins sociais, 
seu objetivo no vinculo seria a ob-
tenção de um pagamento. 

Pelo exposto, tornam-se desnecessários 

maiores esforços intelectuais para se chegar à 
conclusão que, a despeito de não existir norma 
Estadual vedando expressamente a possibilida-
de de realização de convênio entre o ente públi-
co e as pessoas jurídicas de direito privado com 
finalidade lucrativa, não há como se conceber a 
ideia de se firmar um convênio entre um ente 
público e uma pessoa jurídica de direito priva-
do com fins lucrativos, sem que haja um desvir-
tuamento do instituto convênio. 

Ao contrário, há de se fazer um enorme es-
forço para conseguir imaginar, no caso concre-
to, uma entidade com finalidade lucrativa que 
queira firmar um convênio com o ente público, 
sem que isso dê ensejo ao repasse de valores ou 
à percepção do lucro, ainda que indireta. 

4.2. A VEDAÇÃO CONTIDA NA NORMA FEDERAL 

As regras que tratam do repasse de recur-
sos federais estão disciplinadas no Decreto 
no 6.170/2007 e na Portaria Interministerial 
n° 127/2008. É possível detectar no Decreto 
6.170/2007 a impossibilidade de realização 
de convênio com entidades privadas com fins 
lucrativos, vez que afirma expressamente no 
art. 1° que os partícipes do "acordo, ajuste ou 
qualquer outro instrumento que discipline a 
transferência de recursos financeiros de dota-
ções consignadas nos Orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social da União" devem ser, de um 
lado, órgão ou entidade da Administração Pú-
blica Federal e do outro, órgão ou entidade da 
Administração Pública estadual, distrital ou 
municipal, direta ou indireta, ou ainda, entida-
des privadas sem fins lucrativos. 

O § 1°, VI, do mesmo artigo, ao conceituar 
convenente, afirma que é o "órgão ou entidade 
da administração pública direta e indireta, de 
qualquer esfera de governo, bem como entida-
de privada sem fins lucrativos, com o qual a ad-
ministração federal pactua a execução de pro-
grama, projeto/atividade ou evento mediante a 
celebração de convênio". 

Como visto, esses dispositivos, ao tratarem 
da possibilidade de realização desse tipo de 
ajuste com entidades privadas, aduzem expres-
samente o termo "sem fins lucrativos': É pos-
sível deduzir, a contrário senso, a vedação de 
convênios com entidades privadas que tenham 
finalidade lucrativa. Por isso é correto afirmar 
que, no nível Federal, essa vedação é expressa. 

O legislador Federal, sensível a essa ques-
tão, positivou a regra, extirpando qualquer 
discussão acerca do tema no âmbito Federal. 
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E ainda que não se possa estender a aplicação 
da referida norma aos Estados, parece ser esse 

entendimento que mais se concatena com os 
ditames constitucionais e com a situação fática 
que se presencia na administração pública e na 
política nacional nos dias atuais. 

4.3. VIOLAÇÃO AOS PRINC1PIOS DA ISONOMIA 

E DA LIVRE CONCORRÊNCIA 

Como já afirmado, o convênio prescinde de 
procedimento licitatório para que seja realiza-
do. Isso significa que o Estado poderá contratar 
diretamente com a convenente. Nesse sentido, 
cabe pontuar que é preciso analisar com cautela 
a finalidade da entidade e as características do 
referido instituto - convênio - sob pena de vio-
lação ao princípio da isonomia e de intervenção 
ilícita do Estado na economia. 

A livre concorrência é um dos pilares do 
sistema económico capitalista, em nossa Cons-
tituição está prevista como principio geral da 
ordem econômica no art. 170, IV. Associada a 
essa ideia, o art. 173, §. 4°, informa que "a lei re-
primirá o abuso do poder econômico que vise à 
dominação dos mercados, à eliminação da con-
corrência e ao aumento arbitrário dos lucros': 

Segundo leciona Eros Roberto Grau, (2008, 
p. 196): 

A amplitude dos preceitos cons-
titucionais abrange não apenas 
normas jurídicas, mas também 
condutas. Dai porque serem cons-
titucionalmente inadmissíveis não 
somente normas com ele incom-
patíveis, mas ainda quaisquer con-
dutas adversas ao disposto no art. 
170 da Constituição. 

Como já afirmado, o fato de não ser neces-
sário licitação prévia para a celebração de con-
vênios, pode resultar, nos casos de convênio 
firmado entre o Poder Público e entidades pri-
vadas com fins lucrativos, em violação a prin-
cípios como a isonomia e à livre concorrência 
vez essa condição da uma margem de "escolha" 
ao ente público em decidir com quem realizará 
esse convênio. Assim, a eleição de uma deter-
minada empresa com fins lucrativos para ser 
parte no ajuste, com certeza se fará em detri-
mento de outras empresas privadas que atuam 
no mercado com o mesmo objeto e que tam-
bém teriam interesse em celebrar determinado 
convênio, mas não tiveram a oportunidade de  

participar de um procedimento licitatório para 
a escolha da melhor proposta. 

É preciso ter em mente que a entidade pri-
vada com fins lucrativos atua no mercado em 
concorrência com outras empresas que de-
senvolvem a mesma atividade econômica. A 
participação de uma empresa num convênio, 
em que pese não ser característica do institu-
to, na prática, resultaria em alguma vantagem 
financeira direta ou indireta para a empresa. 
Assim, a opção por determinada empresa, sem 
qualquer critério objetivo, resultaria numa in-
terferência ilícita do Estado na economia, pois 
colocaria determinada empresa em condição 
de vantagem em relação às outras por critérios 
subjetivos e não em razão da eficiência e capa-
cidade, como exige o direito concorrencial. 

Isso se torna ainda mais grave quando há 
repasse de dinheiro pelo ente público e/ou 
quando objeto do convênio é a única atividade 
da empresa. Nesses casos, resta incontestável 
que o certame tem natureza jurídica de contra-
to travestido de convênio. 

Em virtude disso, Celso Antônio Bandeira 
de Mello, (2012), acertadamente entende que, 
ao travar convênios com entidades privadas', o 
ente público terá que licitar, ou em caso de im-
possibilidade de realizar licitação, terá que rea-
lizar algum procedimento que assegure a iso-
nomia, salvo se puder firmar o convênio com 
todas as interessadas. Nesse sentido, não há que 
se perder de vista que, dentre outros objetivos, 

procedimento licitatório busca garantir a iso-
nomia entre os licitantes. 

Tal entendimento é o que mais condiz com 
regime jurídico administrativo, que impõe 

imparcialidade na atuação do ente público e 
coloca o agente público como mero gestor ad-
ministrativo, não cabendo a ele tomar decisões 
pautadas no seu livre arbítrio. Vale lembrar que 
a dispensa de licitação no convênio ocorre jus-
tamente pela existência da mútua colaboração. 
É o que leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro, 
(2012, 350-351) quando afirma: 

Quanto à exigência de licitação para 
a celebração de convênios, ela não se 
aplica, pois neles não há viabilidade 
de competição; esta não pode evistir 
quando se trata de mútua colabo-
ração, sob variadas formas, como 
repasse de verbas, uso de equipa-
mentos, recursos humanos, imóveis. 
Não se cogita de preço ou de remu-
neração que admita competição. 

2. Entidades 

Privadas leia-se 

"Entidades 

Privadas sem 

fins lucrativos: 

pois, como 

demonstrado 

anteriormente, o 

autor defende a 

impossibilidade de 

convênio entre o 

Poder Público e as 

entidades privadas 

com fins lucrativos. 
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A participação de um ente privado com fi-
nalidade lucrativa em qualquer tipo de negócio 
pressupõe o lucro. Assim, ainda que se admi-
tisse a realização de convênios com repasses 
de verbas ou não, a estas entidades, restaria à 
exigência de realização do procedimento licita-
tõrio sob pena de violação ao principio da livre 
concorrência e intervenção ilícita do Estado na 
atividade econômica. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A complexidade da sociedade e o aumento de 
demandas para o Estado resultaram a necessi-
dade de se criar mecanismos que permitissem a 
cooperação entre entes públicos e entre estes e 
os particulares, para a realização das finalidades 
públicas. O convênio é uma espécie desse tipo 
de ajuste, no qual um ente público se une a outro 
ou a um particular para a realização de projetos 
e programas que envolvem o interesse público. 

As pessoas jurídicas de direito privado 
podem ter finalidade lucrativa ou não. Não se 
discute a possibilidade do poder público firmar 
convênio com pessoas jurídicas de direito pri-
vado sem fins lucrativos. O mesmo não se pode 
dizer quando o convênio a ser firmado tem 
como parte convenente uma entidade privada 
com fins lucrativos. 

No âmbito Federal, o Decreto-Lei n°200/67 
prevê expressamente que os convênios devem 
ser realizados com entidades privadas sem fins 
lucrativos. No âmbito do Estado da Bahia não 
há previsão expressa, o que suscita discussões 
acerca do tema. 

Nesse sentido, não há como compatibilizar 
a natureza do convênio, de mútua cooperação 
e desinteresse entre as partes que se unem em 
prol da realização de um programa ou projeto 
que envolva o interesse público, com a finalida-
de das entidades privadas que têm como finali-
dade a persecução do lucro. 

Vale dizer que essas empresas estão inseri-
das no mercado e a realização de convênio com 
essas pode levar à violação de princípios como 
da isonomia e da livre concorrência. É que a 
inexistência de necessidade de licitação para a 
formação do convênio impede outras empresas 
de pleitearem a participação no ajuste. 

Com isso, não estariam em condição de 
igualdade de oportunidade com outras empresas, 
havendo violação da isonomia e, nos casos em 
que a parte convenente aufira algum tipo de lucro, 
direto ou indireto, haverá violação ao princípio da 
livre concorrência, vez que aquela empresa estará 

lucrando com esses convênios e, consequente-
mente, ter mais chances de sucesso no mercado. 

É diante desse quadro que se defende a 
impossibilidade de realização de convênio en-
tre o Poder Público e Entidades privadas com 
fins lucrativos. Esse problema seria facilmente 
resolvido caso o legislador estadual, seguindo 
a ótica acertada do legislador federal, editasse 
a lei vedando expressamente essa possibilidade. 
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POSSIBILIDADE DE RECURSO EM 
PROCESSO DE APOSENTADORIA 

Lilian Damasceno Ferreira Santos' 

RESUMO 

O artigo ora apresentado procede a uma análise 
sobre a competência do Tribunal de Contas de 
apreciar a legalidade das concessões de aposen-
tadorias, sua natureza jurídica e a possibilidade 
de processar e julgar recursos de servidores apo-
sentados que buscam reformar as decisões da 
Câmara competente desta Corte. 

deve emprestar-lhe a maior efetividade, utilizando 
o vocábulo legalidade na acepção principiológica 
do sistema, afastando qualquer orientação reducio-
nista, tendente a amesquinhar sua força normativa 

É o que se colhe da disposição contida no 
art. 10, inciso V e § 1°, da Lei Complementar Es-
tadual n.° 05/91, com as modificações introdu-
zidas pela Lei Complementar n.° 12/97, verbis: 

1. Auditora 

jurídica. 

Especialista 

em Direito 

Administrativo 

e Advocacia 

Empresarial 

pela Fundação 

Faculdade de 

Direito da UFBA 

e Especialista em 

Direito do Estado e 

Responsabilidade 

Fiscal pela 

Fundação Calru 

1. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE 
CONTAS 

O comando contido no art. 71, inciso III, da 
Carta Federal de 1988, que atribui às Cortes de 
Contas a competência de apreciar a legalidade 
das concessões de aposentadorias, reformas e 
pensões, ressalvadas as melhorias posteriores 
que não alterem o fundamento legal do ato con-
cessôrio, teve sua origem, de forma explícita, na 
Constituição de 1946, sendo reproduzido em 
1967/69, inicialmente com a expressão "julgar 
da legalidade", depois substituída pela expres-
são "apreciar, para fins de registro': pela Emenda 
Constitucional n.° 07/77. Ao submeter tais atos 
à chancela do controle externo como requisito 
de validade, o preceito revela a preocupação dos 
constituintes quanto à regularidade da conces-
são de direitos geradores de despesas de caráter 
continuo, que impariam diretamente nos orça-
mentos dos diversos entes governamentais, por 
períodos prolongados de tempo. 

A hermenêutica orienta, com lastro nos 
princípios da máxima efetividade e da força nor-
mativa da Constituição, que o intérprete deve 
buscar o sentido capaz de privilegiar as soluções 
que tornem efetivas as normas do texto consti-
tucional. Outro principio inafastável de Direito 
Público é o da função, segundo o qual a ativi-
dade pública constitui função, representando 
verdadeiro dever jurídico, irrenunciável pelo 
detentor da competência. 

Portanto, o Tribunal, ao exercer a função de 
análise de legalidade dos atos de aposentadoria, 

Art. I° - Ao Tribunal de Contas do 
Estado da Bahia, órgão autônomo 
e independente, incumbido de au-
xiliar o controle externo a cargo da 
Assembleia Legislativa, compete, 
na forma estabelecida na Consti-
tuição do Estado: 

1...1 
V - julgar da legalidade das conces-
sões de aposentadoria, transferên-
cia para reserva, reforma e pensão, 
excluídas as melhorias posteriores; 
1...1 
§10  - Nas hipóteses previstas no 
inciso V, o julgamento alcançará 
a análise da legalidade dos direi-
tos e vantagens incorporáveis aos 
proventos ou soldos, bem como à 
pensão, não cabendo ao Tribunal 
determinar a concessão de quais-
quer direitos ou vantagens não 
contemplados nos respectivos 
atos. (Grifamos). 

Trago à colação o pensamento esclarecedor 
de António Joaquim Ferreira Custódio: 

A verdadeira incumbência do tri-
bunal é apreciar a legalidade do ato 
de concessão de aposentadoria e de 
pensão, isto é, verificar se o mesmo 
foi praticado em conformidade com 
a legislação aplicável, se é correto o 
fundamento legal que o ensejou ou 
se foi cometida alguma irregularida- 
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de que o macule [...] as concessões 
de aposentadoria e de pensões são 
atos jurídicos administrativos cujos 
efeitos se prolongam no tempo, 
constituindo-se em fonte de des-
pesa pública, vale dizer, custos que 
oneram o erário e, por conseguinte, 
consomem significativas parcelas 
dos recursos estatais. Quiçá por essa 
razão tenha o constituinte submeti-
do esses atos a especial forma de fis-
calização de sua legalidade (controle 
externo do Poder Legislativo), ao 
entendimento de que apenas o con-
trole interno exercido pelos órgãos 
da própria Administração não fosse 
suficiente para evitar possíveis des-
cuidos, equívocos, irregularidades e 
ilegalidades. 2  

A função do Tribunal de Contas tem matriz 
constitucional, não podendo ser reduzida a urna 
atividade cartorária, excessivamente formal e 
desprovida de finalidade prática, consistente em 
mera anotação em livro próprio de registro. O ob-
jetivo não é a validação pura e simples. A dicção 
que se extrai da regra de competência é ampla, 
envolvendo toda a fundamentação legal do ato. 

O ato de aposentadoria, como direito subjeti-
vo do servidor, representa a garantia de inativida-
de remunerada, decorrente do preenchimento de 
requisitos constitucionais e legais, com repercus-
sões financeiras no patrimônio do servidor e no 
Erário, a merecer exame acurado sobre sua con-
formação com o ordenamento pátrio. A repercus-
são financeira é inerente ao instituto, cabendo a 
esta Corte apreciar as parcelas que compõem os 
proventos e que representam despesa pública. A 
análise envolve a totalidade do ato - o direito à 
inativação (tempo de serviço, idade limite ou in-
validez) e os diferentes fundamentos jurídicos das 
parcelas que devem integrar os proventos. 

2. NATUREZA JURÍDICA DO ATO DE 
APOSENTADORIA 

A compreensão da matéria passa, necessariamen-
te, pela definição da natureza jurídica do ato de 
aposentadoria e da apreciação de sua legalidade 
para posterior registro pelo Tribunal de Contas. 

Para efeito das análises desenvolvidas neste 
trabalho, adotaremos a orientação dominante 
no Supremo Tribunal Federal, que considera 

ato de inativação como ato complexo, não 
obstante deva ser reconhecida a pertinência e 

os fundamentos jurídicos consistentes dos que 
defendem a natureza do ato de aposentadoria 
como ato vinculado simples e o ato de registro 
pelos Tribunais de Contas como ato de controle. 

Na doutrina ainda há divergências, entretan-
to a corrente dominante classifica a aposentado-
ria como ato complexo, assim definido: 

que se forma pela conjugação 
de vontades de mais de um órgão 
administrativo. O essencial, nesta 
categoria de atos, é o concurso de 
vontades de órgãos diferentes para a 
formação de um ato único. Não se 
confunda ato complexo com pro-
cedimento administrativo. No ato 
complexo integram-se as vontades 
de vários órgãos para a obtenção de 
um mesmo ato; no procedimento 
administrativo praticam-se diversos 
atos intermediários e autônomos 
para a obtenção de um ato final e 
principal I...] Essa distinção é fun-
damental para saber-se em que 
momento o ato se torna perfeito 
e impugnável: o ato complexo só 
se aperfeiçoa com a integração da 
vontade final da Administração, 
e a partir deste momento é que se 
torna atar:4Tel por via administra-
tiva ou judicial; (Grifei)" 3  

A orientação jurisprudencial caminha no 
mesmo sentido, encontrando-se consolidada 
pelo Supremo Tribunal Federal na Sumula Via-
ailante n.° 03, que enuncia: 

nos processos perante o Tribunal 
de Contas da União asseguram-se o 
contraditório e a ampla defesa quan-
do da decisão puder resultar anula-
ção ou revogação de ato adminis-
trativo que beneficie o interessado 
excetuada a apreciação da legalidade 
do ato de concessão inicial de apo-
sentadoria, reforma e pensão. 

Por que não há contraditório e ampla de-
fesa nos processos de apreciação da legalidade 
do ato de concessão inicial de aposentadoria? A 
razão está justamente no momento de integra-
ção da vontade final da Administração, quando 
se aperfeiçoa o ato complexo. Não existem dois 
atos, mas duas vontades para a formação de um 
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único ato. O exercício da vontade de um órgão 
não prescinde da manifestação do outro, consi-
derada necessária pelo Ordenamento Jurídico. 

O Ministro Marco Aurélio, no julgamento 
do Mandado de Segurança n.° 24.927-7R0, dis-
tingue o registro e o seu cancelamento, alertando: 

A primeira diz respeito a ato com-
plexo. O órgão de origem inicia 
a satisfação do beneficio para se 
aguardar o pronunciamento do 
Tribunal de Contas. Se essa mani-
festação for negativa, não há como 
concluir que deveria ter sido o be-
neficiário cientificado do processo 
que ocorreu na Corte de Contas, 
porque o ato inicial, em si, não che-
gou a se aperfeiçoar. É a jurispru-
dência do Tribunal. 

Agora, no caso de ato aperfeiçoado com 
pronunciamento positivo do Tribunal de Con-
tas, para cancelar esse mesmo ato, evidente-
mente terá a Corte de Contas de dar conheci-
mento ao interessado" (RF 298/301). 

Não há previsão legal estabelecendo qual-
quer hierarquia ou ordem de prevalência entre 
as vontades que integram o ato de aposentado-
ria. A parte inicial do ato que indica o funda-
mento legal da concessão do benefício e fixa as 
parcelas que integrarão os proventos não é mais 
importante que a parte que declara a subsunção 
da situação jurídica do servidor a uma das hipó-
teses previstas na legislação para a aquisição do 
direito e suas repercussões financeiras. 

Sendo mais explicita, o ato de aposentadoria 
só se perfaz com o registro. Caso conclua pela 
negativa de registro, o Tribunal estará reconhe-
cendo a existência de vicio de a legalidade, que 
contagia o ato, impondo sua anulação formal. É 
medida de expressão da vontade do órgão, que 
verdadeiramente integra o próprio ato. 

O Tribunal, ao registrar o ato de inativação, 
produz decisão terminativa e definitiva no âm-
bito da Administração. Caso a Administração 
Pública, no exercício do poder de autotutela, en-
tenda necessária a correção de ato já registrado e 
edite Portaria retificadora, este segundo ato fica 
destituído de executoriedade até que obtenha a 
aprovação da Corte de Contas. 

O ato de registro tem conteúdo dedarató-
rio e constitutivo, porquanto, além de declarar 
preenchidos os requisitos legais, constitui-se em 
condição integrativa da aposentadoria, conten-
do a vontade do segundo órgão participante do  

ato, dando-lhe caráter definitivo, de plena eficá-
cia e de regularidade da despesa pública. 

3. POSIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
DE CONTAS EM RECURSOS DE 
APOSENTADORIA 

O Ministério Público Especial de Contas, nos re-
cursos de aposentadoria que objetivam a obten-
ção de melhorias na situação juriclico-previden-
ciária do servidor, passou a sustentar a ausência 
de interesse de agir, na modalidade utilidade, 
por compreender que a eventual decisão profe-
rida pelo Tribunal, reconhecendo a pretensão 
veiculada na peça recursal, não obriga o órgão 
de origem a incluir nos proventos do postulante 
a vantagem pleiteada, em virtude da incompe-
tência desta Egrégia Corte em determinar a in-
clusão de nova parcela na fixação de proventos, 
contida no ato originário de aposentadoria, nos 
termos do art. 71, III, da Constituição Federal e 
art. 1°, inciso V, da Lei Complementar Estadual 
n.° 05, de 04 de dezembro de 1991, com as modi-
ficações posteriores introduzidas pela Lei Com-
plementar n.° 12/97. 

O entendimento da inadmissibilidade dos 
recursos dos servidores nos processos de apo-
sentadoria, por falta de interesse de agir, na mo-
dalidade utilidade, está lastreado em duas pre-
missas ou supostos: 
- Uma procedente, definindo que o Tribunal de 
Contas não possui competência para fixar pro-
ventos, e, por consequência, não pode incluir ou 
alterar parcela nos proventos fixados pela Auto-
ridade Administrativa Competente; 
- Outra improcedente, segundo a qual a decisão 
do Tribunal de Contas no recurso, reconhecen-
do a pretensão veiculada, teria a natureza de 
mera recomendação, não obrigando o Órgão de 
origem a revisar os proventos do postulante, sem 
a produção de resultados concretos capazes de 
justificar a utilização dos recursos desta Institui-
ção para a sua obtenção. 

As decisões do Tribunal de Contas, em ma-
téria de apreciação de legalidade de aposentado-
rias se revestem da natureza de recomendação, 
sendo pacificamente reconhecida pela jurispru-
dência, quando produzidas na conversão do jul-
gamento de tais atos em diligência, revestida de 
função pedagógica ou de orientação, sem conte-
údo vinculante, dirigida ao órgão que concedeu 
a aposentadoria, almejando o saneamento de ví-
cio detectado, evitando-se, assim, os efeitos mais 
gravosos da negativa de registro. 

Após o registro, em sede de recurso, a de- 
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cisão da Corte de Contas somente poderá con-
firmar a legalidade do ato que lhe foi submetido 
ou reconhecer a existência de vício de legalidade, 
não conhecido no momento do registro da apo-
sentadoria, mas provado posteriormente pelo 
servidor. Neste último caso, compete-lhe ado-
tar as providências preliminares de saneamento 
e, caso não recepcionadas pela Administração 
prolatora do ato, anular o registro anteriormente 
concedido, total ou parcialinente, desfazendo os 
seus efeitos jurídicos. 

Flávio Germano Teixeira assinala de manei-
ra didática os efeitos do registro e da sua dene-
gação, verbis: 

6.0 registro das aposentadorias pe-
las Cortes de Contas é ato dedarató-
rio-constitutivo. Não só reconhece o 
direito já existente à aposentadoria, 
mas modifica a situação jurídica do 
seu beneficiário, conferindo-lhe esta-
bilidade, no âmbito da Administra-
ção. São efeitos do registro: a intangi-
bilidade do ato pelo órgão emitente e 
pela Administração; a defmitividade 
da eficácia do ato de aposentação, na 
esfera administrativa, salvo decisão 
judicial em contrário, e a regularida-
de da despesa dele defluente. 
7. A denegação de registro obriga a 
Administração, que não pode igno-
rá-la. Também tem eficácia deda-
ratório-constitutiva. Denegado o 
registro, os efeitos do ato controla-
do cessam imediatamente. A auto-
ridade responsável por sua prática 
não pode desprezar a denegação. 
Se não recorrer ao próprio Tribunal 
ou ao Poder Judiciário, a manifes-
tação da Corte de Contas adquirirá 
status de coisa julgada administra-
tiva, emergindo a imutabilidade na 
órbita da Administração. 

4. ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS 
DE APOSENTADORIA 

A conclusão de que a decisão do Tribunal, em 
sede de recurso, se constitui em mera recomen-
dação, guarda em si a negação da competência 
deste Corte, impedindo seu pleno exercício e 
enfrentando obstáculos intransponíveis ao seu 
acolhimento. 

O primeiro obstáculo ao acolhimento da 
inadmissibilidade dos recursos dos servido- 

res é de ordem constitucional. A Carta Federal 
institui como cláusula pétrea do nosso sistema 
a garantia aos litigantes, em processo judicial 
ou administrativo, e aos acusados em geral ao 
contraditório e a ampla defesa, com os meios e 
recursos a ela inerentes. 

O processo de aposentadoria é formalizado 
pela Administração Pública, com base no pron-
tuário do servidor, contendo os atos relativos a 
concessão de vantagens, tempo de serviço, perí-
odos de contribuições previdenciárias e demais 
atos que possam refletir no direito à inativação 
ou na incorporação de vantagens. E constituído 
no âmbito interno da Administração, sem a par-
ticipação do servidor interessado, na produção 
das provas sobre os seus direitos, exceto quanto à 
protocolização do pedido, nos casos de aposen-
tadorias voluntárias. Eventualmente, em decor-
rência de sonegação de informações ou dados 
essenciais, poderá o Tribunal de Contas conferir 
registro a aposentadoria, que verdadeiramente, 
padece de vicio de legalidade, por omissão de 
parcela devida ou quaisquer outras causas obje-
tivas que não estejam explícitas nos autos, sen-
do induzido a erro e ensejando correção futura, 
através dos meios recursais admitidos em lei. 

A relação jurídica travada entre a Adminis-
tração Pública e seus servidores é marcada por 
características de verticalidade e de supremacia 
do interesse público, inerente ao regime de direi-
to administrativo, restando ao servidor, confor-
me visto, em virtude da natureza de ato comple-
xo da aposentadoria, questionar a legalidade da 
fixação dos proventos ou a fundamentação jurí-
dica da própria inativação somente após a sua 
apreciação pelo Tribunal de Contas, configuran-
do cerceamento do direito de defesa a negativa 
de interesse de agir nos recursos, de decisões que 
afetam diretamente o seu patrimônio. 

Em reforço ao argumento, trago as lições de 
Jorge Jacoby Fernandes: 

Como visto, a autoridade que recebe 
a informação do Tribunal de Contas 
de que o ato não guarda conformi-
dade com a lei, bem como a reco-
mendação das medidas necessárias 
tendentes à legalidade, poderá: 

acolher a recomendação, dando-
lhe efetivo cumprimento; 

discordar do entendimento do 
Tribunal de Contas e recorrer pe-
rante a própria Corte, tendo igual 
direito o próprio aposentado, no 
prazo legal;" (Grifei)? 
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O segundo obstáculo é de ordem legal, por-
quanto a Lei Orgânica deste Tribunal, nos seus 
arts. 37 e 38, em simetria com o Plano Consti-
tucional, estabelece a possibilidade de reforma 
das suas decisões, mediante a interposição de 
recursos, definindo como interessados "os admi-
nistradores e demais responsáveis por dinheiro, 
bens e valores públicos da administração direta 
e indireta, a Administração, representada pela 
Procuradoria Geral do Estado, e outros que 
possuam legitimo interesse nas decisões do 
Tribunal de Contas." 

Legítimo interesse nada mais é do que o in-
teresse de agir, O pensamento de Daniel Amo-
rim, contido no Parecer do Ministério Público 
de Contas, no Processo TCE/003431 /2011, es-
clarece o ponto fulcral do conceito: 

A ideia de interesse de agir, também 
chamado de interesse processual, está 
intimamente associada à utilidade da 
prestação jurisdicional que se pre-
tende obter com a movimentação da 
máquina jurisdicional. Cabe ao autor 
demonstrar que o provimento ju-
risdicional pretendido será rapai 
de lhe proporcionar uma melhora 
em sua situação fálica, o que será 

suficiente para justificar o tempo, 
energia e dinheiro gastos pelo Poder 
Judiciário na resolução da demanda 

O Terceiro obstáculo diz respeito à natureza 
das decisões do Tribunal nos recursos de apo-
sentadoria. Caso a resposta oferecida não seja 
satisfativa, deixa de ser um provimento válido? 

A decisão do Tribunal em recursos de 
aposentadoria também possui o caráter decla-
ratório-constitutiva, conforme já definido an-
teriormente, porquanto, além de declarar a ma-
nutenção ou não do registro e, portanto, a sua 
legalidade, produz efeitos significativos tanto na 
efetividade e eficácia do ato, tornando-o defini-
tivo na esfera administrativa, como refletindo na 
segurança jurídica do servidor e na regularidade 
da despesa dele decorrente. 

O ato complexo, conforme já sedimentado, 
perde a sua integralidade quando o segundo órgão 
deixa de reconhecer como legal a vontade manifes-
taria do primeiro órgão, negando-lhe eficácia 

O recurso interposto pelo servidor tem efei-
to suspensivo, conforme previsão do art. 223 do 
Regimento Interno desta Casa, impedindo que 
se opere a coisa julgada administrativa, invali-
dando o ato complexo, evitando, enfim, que os 

efeitos do registro sejam alcançados. 
O servidor pode entender mais vantajoso, 

em termos de ganho de tempo e menor dis-
pêndio financeiro, ingressar com o recurso no 
Tribunal para impedir que seu ato aposentador 
obtenha a chancela definitiva de legalidade, 
pleiteando o reconhecimento de vantagem não 
contemplada na fixação de proventos. Caso o 
Tribunal reconheça a pertinência de sua pre-
tensão, poderá propor à Administração Pública, 
através de diligência deste Plenário, aqui como 
mera recomendação, a retificação dos proven-
tos, fato corriqueiramente verificado na maioria 
dos feitos desta natureza, obtendo a produção de 
Portaria Reti-ratificadora. 

Persistindo o entendimento da Administra-
ção em não reconhecer o direito à incorporação 
da parcela reclamada, o servidor obterá deste 
Plenário decisão declaratória da ilegalidade do 
ato aposentador ou de parte dele, por omitir par-
cela que deveria integrar os proventos, em face 
do preenchimento dos requisitos legais. 

É óbvio que o servidor, nesta hipótese de resis-
tência da Administração em reconhecer a legalida-
de de sua pretensão, que representa a menor parce-
lados recursos desta natureza, deve ir ao Judiciário, 
mas ingressará naquele Poder munido de decisão 
deste Tribunal declarando a ilegalidade da omissão 
na fixação dos seus proventos e, desconstituindo os 
efeitos de parte do ato de inativação. 

O último obstáculo é de ordem social. 
No Brasil, o Poder Judiciário encontra-se 

abarrotado de processos, de variada complexi-
dade, enfrentando extrema dificuldade em fazer 
frente às crescentes demandas sociais. As propos-
tas de modernização emanadas da sociedade or-
ganizada e das instituições envolvidas caminham 
no sentido da criação de instâncias de conciliação 
e mediação, visando à composição dos conflitos 
sociais, para reduzir as demandas judiciais apenas 
às questões de maior complexidade e onde não 
haja a possibilidade de solução negociada. Negar 

interesse do servidor em interpor recurso de 
sua aposentadoria na esfera administrativa, além 
de atingir garantias constitucionais, legais e regi-
mentais, sinaliza para uma solução inteiramente 
dissociada da atual conjuntura, propondo a judi-
cialização de centenas ou milhares de demandas 
de servidores, com pedidos idênticos, que cer-
tamente serviriam apenas para agravar e tornar 
menos efetiva a prestação jurisdicional. 

A esmagadora maioria dos servidores que 
ingressam com recursos nesta Corte, após sua 
inativação, laboraram por no mínimo 30 a 35 
anos de serviço e foram alcançados pelas su- 
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cessiv-as mudanças produzidas pelas Emendas 
Constitucionais recentes que alteraram o sistema 
de previdência dos servidores públicos, tentando 
alcançar um equilíbrio atuarial. Tais servidores 
já se encontram na denominada terceira idade, 
amparados pelas disposições do Estatuto do Ido-
so, tendo assegurado o direito a uma duração ra-
zoável do processo. Além disso, obstacularizar a 
via administrativa ao servidor público estadual, 
reconhecidamente hipossuficiente, representa 
um embaraço quase intransponível, porquanto a 
onerosidade das vias judiciais é condição sobeja-
mente conhecida. 

No Direito Processual Civil, a regra é a de-
fesa técnica da pretensão, o manejo do processo 
apenas por operadores do direito, enquanto no 
Processo Administrativo, o critério adotado é o 
jus postulandi, ou seja, o reconhecimento da ca-
pacidade do interessado de postular suas próprias 
pretensões. Tem-se como principio condutor do 
processo administrativo, o informalismo, signifi-
cando a dispensa de formalidades excessivas para 
garantir ao interessado a defesa de sua pretensão. 

Não restam dúvidas que a via administrativa 
pano servidor representa o meio menos oneroso 
e mais célere de alcançar a correção almejada dos 
seus proventos, porquanto, via de regra, a omissão 
de parcela nos proventos ou a fixação de vanta-
gens em percentuais menores do que o devido são 
erros ou imperfeições na instrução pela Adminis-
tração, corrigiveis quase imediatamente, median-
te diligências propostas pelo Tribunal. 

O professor J.J. Calmon de Passos afirma 
que Direito é sentido e significação, só se ma-
terializando como linguagem, texto produzido 
pelo homem, situado na dimensão simbólica e 
requerendo compreensão e efetivação. Enfatiza-
va a função integradora do direito como limita-
dor do poder, do arbítrio, regulando as relações 
sociais e estabilizando o sistema de ordenação 
institucionalizado. Demonstra que todos os su-
jeitos envolvidos em conflitos de interesses têm 
garantidos, constitucionalmente, seus direitos de 
postularem, de exigirem uma decisão motivada 
do julgador e de disporem, na estrutura da orga-
nização política do Estado, de instituições capa-
zes de controlar a legalidade da decisão. 

Tece profunda crítica ao excesso de j udiciali-
zação dos conflitos, asseverando: 

Deseja-se libertar o Judiciário da 
carga insuportável de suas tarefas 
e demagogicamente se estimula a 
litigáncia... 
Oculta-se que o litígio é urna doença  

social, como as várias moléstias são 
doenças do corpo, e incentivar a ju-
dicialização da solução dos conflitos 
equivale a lutar pela ampliação dos 
hospitais e ambulatórios, ao invés de 
investir na profilaxia das doenças. 
Nada justifica admitir-se como ideal 
uma sociedade em que médicos e 
operadores do Direito sejam pesso-
as particularmente favorecidas em 
termos de oportunidade de trabalho 
e enriquecimento. 6  

O Tribunal de Contas, como Instituição de 
Estado, não pode se recusar a cumprir a sua 
função orgânica e soda] em sua plenitude, ao 
contrário, deve preservar e perseguir a plena efe-
tividade de suas competências, regulando e limi-
tando o poder, aplicando a lei a favor, e não em 
prejuízo de quem evidentemente deve proteger. 
Deve buscar a regularidade da despesa pública 
em seu sentido maior, como o gasto em confor-
midade com a lei, e não o menor dispêndio no 
momento, com o comprometimento da legalida-
de e com impactos significativos futuros decor-
rentes de verbas de sucumbência em demandas 
plenamente evitáveis. 
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ESTRATÉGIA PARA MELHORAR O 
RELACIONAMENTO ENTRE TRIBUNAIS DE 
CONTAS ESTADUAIS COM A SOCIEDADE 
CIVIL - UMA ESTRATÉGIA PARA 
AUMENTAR A EFICÁCIA DA AUDITORIA 
GOVERNAMENTAL NOS ESTADOS 
BRASILEIROS 

 

  

Prof. Dr. Bruno Wilhelm Specle 

A sociedade civil entrou na agenda dos Tribu-
nais de Contas (TCs) no Brasil. Em compara-
ção com o passado, os TCs se preocupam mais 
com a sua imagem junto à sociedade civil. Isso 
se deu pelo reconhecimento dos cidadãos como 
possíveis aliados na identificação de desvios, 
mas também pelo papel da opinião pública para 
dar visibilidade e força aos achados das audito-
rias quando ignorados por outros órgãos. 

Os TCs exploraram estes caminhos de aproxi-
mação à sociedade civil de várias formas nos últi-
mos anos. O objetivo de aproximação à sociedade 
civil consta em vários planos estratégicos. As ativi-
dades previstas para realizar este objetivo incluem 
desde o monitoramento da imagem que a mídia e 
a opinião pública têm dos TCs, o fortalecimento 
da comunicação dos TCs com a sociedade e 
os meios de comunicação social, ações edu-
cativos, seminários, audiências e palestras em 
eventos externos, visitas monitoradas ao TC, a 
assinatura de convênios, entre outras medidas. 

Muitas vezes, mas não necessariamen-
te, estas três dimensões da interação entre 
TCs e a sociedade civil aparecem de forma 
sequencial. Em primeiro lugar os Tribunais 
tentam melhorar a sua imagem junto â so-
ciedade. Em seguida visam aproximar a so-
ciedade do próprio trabalho de auditoria, 
recorrendo aos cidadãos como sentinelas da 
investigação. E por último adotam a socieda-
de civil como o próprio cliente do trabalho 
de auditoria, dirigindo-se a ela diretamente 
com os seus achados. As três dimensões são 
passíveis de aperfeiçoamentos e melhorias. 
Este texto pretende contribuir neste sentido. 

1.0 PONTO DE PARTIDA: 
INSTITUIÇÕES CENTENÁRIAS, 
FORTALECIDAS COM A 
REDEMOCRATIZAÇÃO 

Os Tribunais de Contas são instituições centená-
rias no Brasil. Eles remontam ao inicio da vida 
republicana e no decorrer do século XX foram 
se consolidando como instituições. O gráfico 1 
mostra as datas de fundação dos TCs, deixando 
daro que a instituição mais antiga, o TCE do Es-
tado de Piauí, remonta ao ano de 1891, somente 
um ano após a criação do TCU. A instituição 
mais jovem, o Tribunal de Contas do Amapá, foi 
fundado em 1991, exatamente 100 anos depois. 
Também vale notar que os TCs uma vez criados, 
salvo poucas exceções, tiveram continuidade.2  

GRÁFICO I: 

A TRADIÇÃO INSTITUCIONAL DOS TCS 

ia ISM 1. 	LM IS% MO Ma 

	 

Fonte: Elaboração própria 

Cientista Político 

(UNICAMP). 

Com a fusão do estado 

de Guanabara com o 

então Distrito Federal 

em 1975 os tribunais 

existentes nas duas 

unidades federativas 

foram extintos e um 

novo Tribunal de Contas 

do Estado do Rio de 

Janeiro foi criado em 

1975.A única verdadeira 

extinção ocorreu no 

caso do Tribunal de 

Contas dos Municípios 

do Estado do Maranhão, 

criado em 1980 e 

extinto em 1992, com a 

transferência das suas 

funções para o Tribunal 

de Contas do Estado. 

Aqui e em outros 

momentos deste texto 

usamos o acrônimo 

TCE para Tribuna/ de 

Contas do Estado, 

TCEM para Tribunal de 

Contas dos Municípios 

e TCM para Tribunal de 

Contas do Município. 

Isto permite separar 

instituições no âmbito 

Estadual das Instituições 

da aAdministração 

municipal. 
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Se compararmos a média de tempo de exis-

tência dos TC,s por região (gráfico 2a), a região 
sul apresenta os maiores índices, com 66 anos de 
tradição institucional. Em comparação, a região 

norte apresenta pouco mais da metade deste ín-

dice, com 35 anos em média. Se usarmos como 

critério o tempo de existência de um tribunal 
de contas para auditar os recursos estaduais so-

mente o sudeste se sobressai, com 72 anos em 

média. A região norte representa novamente as 
instituições mais recentes, com 35 anos de exis-

tência em média. As regiões apresentam um per-

fil mais parecido quando comparamos o tempo 
médio decorrido entre a fundação do TCU e a 
fundação dos TCE (gráfico 2b).3  A região Cen-

tro-Oeste apresenta a menor defasagem, com 31 

anos, enquanto no sul a criação dos TCEs demo-
rou em média 56 anos para instalar os seus TCEs 

após a fundação do TCU em 1890. 

GRÁFICO 2A: CRIAÇÁO DE TCEs, 

TCEMs E TCMs (ANOS) 

(Visualizar abaixo) 

GRÁFICO 28: TEMPO ENTRE CRIAÇÃO DO TCU / 

DO ESTADO E FUNDAÇÃO DO TCE (ANOS) 

(Visualizar abaixo) 

Em um país cuja história é marcada por diver-

sas rupturas políticas (1889, 1930, 1937, 1945, 

1964, 1969, 1985) a existência de órgãos públi-

cos cuja vida alcança mais de meio século em 
média (57 anos, no gráfico 2a) é sinal de sua 

consolidação institucional. 

GRÁFICO 2A 

Este também foi o teor da palestra do Presi-

dente Fernando Henrique Cardoso, por ocasião 
da abertura da X Assembleia da OLACEFS, re-
alizada no ano 2000, na cidade Rio de Janeiro: 

"Não são muitos os países que têm insti-

tuições centenárias. E, quando elas existem, 

como é o caso do nosso Tribunal de Contas, 
isso deve ser, realmente, motivo de orgulho e 

de referência nacional. E o Tribunal de Contas 

é uma dessas instituições, no Brasil, que não foi 
improvisada. Ela foi se constituindo, há muito 

tempo, e teve aquela sabedoria essencial, que 
é de manter a tradição e renovar-se. Sem isso, 

sem que exista essa capacidade de, ao mesmo 
tempo, manter a tradição e renovar-se, moder-

nizar-se, as instituições não perduram. As ins-

tituições, para que possam perdurar, precisam, 
também, ter um pouco esse culto do ancestral e 

um sonho, quanto ao seu papel futuro.'4  

O presente texto oferece uma contribui-

ção para entender o processo de adaptação 
pela qual estas instituições centenárias estão 

passando. Esta adaptação diz respeito tanto 
ao desenho institucional, mas ao mesmo tem-

po abrange a visão dos caminhos da auditoria 
governamental e o sonho que a instituição tem 

sobre o seu futuro e a sua missão. 

Após a redemocratização os TCs tiveram os 

seus poderes ampliados e sua autonomia conso-
lidada. A Constituição Federal de 1988 definiu 

as atribuições não somente para o âmbito Fe-
deral, mas também estabeleceu que o controle 

das contas deve ser organizado dentro dos mes-

mos moldes nos Estados e Municípios. Uma das 

GRÁFICO 28 

3. No caso 

da criação do 

estado após 1890 

levamos em conta 

a diferença entre 

esta data e a data 

da criação do TCE. 

4.Anais da X 

Assembleia Geral 

da OLACEFS, 

Brasilia:Tribunal de 

Contas da União, 

2000, p.20. 

emediade exltencladetodososTcs 

améduade anos desde criNãodo primeiro TCE 

Fonte: Elaboração própria 

60 	 55 	 56 

50 
Js 

11 
/ 

Anos entre ouscrio do TCO/ Independenda do Estado e a 
criação TCE 

Fonte: Elaboração própria 
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mudanças importantes se referiu ao modelo de 
composição do colegiado dos TCs. A composi-
ção dos TCs os afastou parcialmente do mundo 
da política, através da reforma na forma de no-
meação dos integrantes do colegiado.5  

No novo modelo, o poder legislativo saiu 
fortalecido. O Congresso Nacional indica 
quatro membros do TCU e sanciona todas as 
outras indicações. O presidente teve os pode-
res reduzidos, indicando três integrantes do 
colegiado. Outra inovação foi a introdução 
de critérios de pré-qualificação técnica mais 
rígidos para dois dos integrantes nomeados 
pelo Presidente. Eles devem ser nomeados 
entre Procuradores e Auditores do TCU. Com  
este novo modelo de escolha dos membros da 
Corte a Constituição afastou parcialmente o 
colegiado da influência do poder executivo e 
introduziu um novo modelo de recrutamento 
interno, baseado no mérito dos candidatos. O 
texto constitucional estende estas regras expli-
citamente ao âmbito estadual.' 

Por um lado os TCs sairam fortalecidos 
na nova Constituição de 1988. Por outro lado 
no contexto de vários escândalos de corrup-
ção e principalmente a partir do fato emble-
mático do impeachment do presidente Collor 
em 1992, o tema da ética e lisura começou a 
ganhar importância na opinião pública no 
Brasil. Em decorrência destas mudanças os 
TCs receberam cobranças de dois lados. A so-
ciedade começou a observar de forma crítica 
todas as instituições de controle, questionan-
do sobre a sua contribuição (ou a falta dela) 
para impedir os casos de desperdício e desvio 
de recursos públicos.. Os casos de abuso de re-
cursos e cargos públicos se tornaram um tema 
importante para a mídia que cobraria espe-
cialmente as instituições de controle. 

Dentro desta nova conjuntura a imagem 
dos TCs junto à sociedade sofreu. Os TCs her-
daram do passado a imagem de um órgão pou-
co eficiente e dependente do poder executivo. 
A imprensa não poupou os TCs, com manche-
tes como estas: "Durante décadas, o Tribunal 
de Contas da União (TCU) serviu como uma 
espécie de aposentadoria de luxo para políti-
cos em fim de carreira:" Um dos momentos 
típicos de desgaste para a imagem dos TCs é 
a nomeação de novos membros do colegiado. 
O texto constitucional permite a nomeação de 
integrantes da elite política para integrar o cole-
giado dos Tribunais de Contas, sem criar filtros 
claros que garantam a qualificação técnica e a 
independência política dos conselheiros. A re- 

cente nomeação de Ana Arraes, mãe do gover-
nador de Pernambuco para o cargo de Ministro 
do TCU se encaixa nesta categoria. Mesmo que 
perfeitamente dentro da legalidade, a opinião 
pública questiona a legitimidade de indicações 
de integrantes do colegiado dos TCs baseadas 
em vínculos políticos e/ou familiares no lugar 
de critérios que garantam independência e 
qualificação técnica dos dirigentes da auditoria 
governamental. 

Além de vincular os TCs às tradições de 
nepotismo e patrirnonialismo, amplamente 
presentes na administração pública brasileira, 
outro questionamento se refere ao excesso de 
influência política sobre as decisões dos TCs. O 
levantamento realizado pela FIA/USP em 2002, 
marcando o ponto de partida para a moderni-
zação dos TCs subnacionais dentro do progra-
ma PROMOEX, deixou claro que os diferentes 
públicos pesquisados têm uma visão bastante 
crítica quanto à politizaçâo dos TCs (gráfico 
3).8  Enquanto entre os entrevistados do Judiciá-
rio e do Legislativo aproximadamente a metade 
opinaram que as decisões dos TCs eram nor-
teadas predominantemente ou exclusivamente 
por critérios políticos, no caso dos representan-
tes da sociedade civil e do Ministério Público 
esta percentagem estava mais alta, com 66,6% 
e 77,7%, respectivamente. 

GRÁFICO 3: A POLITIZAÇÁO DOS TCs 

NA OPINIÃO DE DIFERENTES PÚBLICOS 

As decisões do Tribunal de Contas go norteada, por— 
Pesquisa FIA/USP 2002 

MA 1— 

NO 

pediat 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados de Arantes. 

Abnicio, Teixeira (2005)8  

Os problemas de credibilidade também fo-
ram constatados em surveys sobre a confiança 

5. Para uma discussão 

dos detalhes desta 

modificação ver 

Bruno Wilhelm Speck: 

Inovação e rotina no 

Tribunal de Contas 

da União:o papel da 

Instituição superior 

de controle financeiro 

no sistema político - 

administrativo no Brasil, 

São Paulo, Fundação 

Adenauer, outubro 

2000, p.78-80. 

6.0 Art.75 da 

Constituição 

Federaldel 988 reza:"As 

normas estabelecidos 

nesta seção aplicam-

se, no que couber, 

à organização, 

composição e 

fiscalização dos 

Tribunais de Contas 

dos Estados e do 

Distrito Federal, bem 

como dos Tribunais e 

Conselhos de Contas 

dos Municípios. 

Revista Istoé de 7 de 

julho 2011. 

Fonte: Rogério Bastos 

Arantes, Fernando 

Luiz Abrucio e Marco 

Antonio Carvalho 

Teixeira: A imagem 

dos tribunais de 

contas subnacionais, 

in: Revista do Serviço 

Público, Brasilia. ENAP, 

vol.56, no 1, 2005, p. 57-

83. Dados da tab.4 p.69. 

Disponível em http:// 

www.ffich.usp.br/dcp/  

assets/docs/Rogerio/4_ 

Rogerio_Arantes_ 

Fernando_Abucio_e_ 

Marco_Teixeira.pdf 

9.Vide nota anterior. 
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GRÁFICO 4 

Confiança nas Instituições 
Pesquisa de Opinião 

realizada pela Foco Opinião e Mercado em 2010 
pafa o Ta Rio Grande do Sul 
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nas instituições. A despeito do papel central que 
os TCs desempenham na fiscalização dos recur-
sos públicos, em uma pesquisa encomendada 
pelo TCE do Rio Grande do Sul, somente 5% 
dos cidadãos identificaram o TCU como o mais 
relevante no combate à corrupção (gráfico 4).'° 
Outras instituições de controle conseguiram ga-
nhar mais credibilidade junto à opinião pública. 
Praticamente a metade da população atribui 
papel preponderante à Policia Federal (25%) ou 
ao Ministério Público (23%). Estas duas insti-
tuições conseguiram reverter as suas ações em 
reconhecimento público, enquanto os TCs têm 
dificuldade de sair das páginas de escândalos e 
aparecer como guardiões da ética pública. 

GRÁFICO 4: 

A CONFIANÇA DOS CIDADÃOS NOS TCs 

(Visualizar abaixo) 

Outro levantamento, realizado pelo IBOPE 
para a ONG Nossa São Paulo sobre a confian-
ça nas instituições no município de São Paulo 
trouxe resultados similares. Somente 30% dos 
cidadãos manifestaram confiança no Tribunal 
de Contas do Município em janeiro de 2008, 
índice que aumentou para 34% em novembro 
do mesmo ano. Na comparação com outras 23 
instituições o TCM ficou em penúltimo lugar, 
na frente apenas da Camara de Vereadores.' 

Diante da constatação de que a imagem  

dos TCs é bastante negativa junto à sociedade 
civil, o desafio de desenvolver políticas para re-
conquistar a credibilidade se toma um assunto 
central. 

Dentro do programa PROMOEX os TCs 
manifestaram a sua opção por uma política de 
comunicação institucional." Os eventos orga-
nizados pelos TCs informando sobre o traba-
lho desenvolvido e aproximando a instituição 
da população são iniciativas importantes para 
melhorar o conhecimento sobre os TCs e o 
papel da própria auditoria governamental. Vá-
rios TCs oferecem treinarnento tanto a gestores 
quanto aos jurisdicionados. Muitos TCs desen-
volvem ainda ações com a finalidade de forta-
lecer a sociedade civil e os cidadãos, auxiliando 
na formação de um olhar critico da sociedade 
sobre as contas públicas. Estas iniciativas, que 
são conduzidas pelo imperativo de ver na so-
ciedade o principal cliente e beneficiário das 
ações do TC, podem fortalecer a credibilidade 
da instituição. 

Porém estas informações também deixam 
mais claras as limitações quanto à independên-
cia dos TCs. É impossível conhecer e entender 
melhor os TCs sem esbarrar também nos seus 
pontos fracos, como, por exemplo, a politiza-
ção do colegiado, a demora na tramitação dos 
processos em muitos TCs e o baixo impacto das 
auditorias, dada a falta de cobrança das sanções 
imputadas." A informação sobre os TCs deve 

10.A pesquisa pode 

ser encontrada em: 

http://wwwitce. 

rs.gov.br/portal/  

page/portal/tcers/ 

publicacoes/pesquisas/ 

PersquisaPercepcao.pdf 

11.Vide nota anterior. 

A pesquisa esta 

disponível no site: 

http://www. 

nossasaopaulo. 

org.br/portal/files/  

Pesquisalbope 

Confiancalnstituicoes. 

pdf 

IRB/ATRICON/ 

PROMOEX/CRI: Proposta 

de Política Nacional 

de Comunicação dos 

Tribunais de Contas 

Estaduais, Municipais 

e Distrito Federal. De 

onde viemos, onde 

estamos, para onde 

vamos?, II Encontro 

Técnico IRB-PROMOEX, 

Belém, 2008. Disponível 

em: http://www. 

controlepublico.org. 

br/files/Proposta%20 

Po196C3%ADtica %20 

Nacional%20 Comunica 

%C3%A7%C3%A3o.pdf 

Para uma análise 

mais completa do 

Impacto limitado 

das auditorias ver o 

texto: Bruno Wilhelm 

Speck: Estreitar o 

relacionamento entre 

Tribunais de Contas 

Estaduais com o 

Poder Legislativo 

- Uma estratégia 

para aumentar a 

eficácia da auditoria 

governamental nos 

Estados brasileiros, 

Campinas 2012. 
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ser acompanhada de esforços para sanar estes 
problemas ou deixar claro que os TCs estão 
cientes e engajados em superá-los. 

2. FACILITAR O ACESSO AOS 
RESULTADOS DOS TRABALHOS 
DOS TCS PARA AUMENTAR O 
CONHECIMENTO E A LEGITIMIDADE 
DA AUDITORIA GOVERNAMENTAL 
(PRIMEIRA DIMENSÃO) 

Os TCs ganham legitimidade através da 
produção de informações para o cidadão. Estes 
podem ter duas finalidades: 

Em primeiro lugar, informar o cidadão so-
bre os resultados das atividades dos TCs. Para 
acessar os resultados dos trabalhos dos TCs 
os cidadãos precisam superar três obstáculos: 
compreender o papel dos TCs dentro da ad-
ministração pública; acessar os resultados da 
auditoria governamental; e entender os docu-
mentos produzidos pelos TCs. Veremos em 
seguida se os TCs ajudam o cidadão a vencer 
estes obstáculos. 

Os TCs informam os cidadãos a respeito 
do seu papel no ciclo de controle? 

Os TCs contribuem pouco para que o 
cidadão vença a primeira barreira. Poucos 
sites dos Tribunais informam de forma clara 
e acessível sobre as competências dos TCs. 
Quando o fazem, se limitam a esclarecer so-
bre as atribuições dos TCs. Para que o cida-
dão entenda um pouco mais sobre a auditoria 
governamental ele precisa conhecer o sistema 
de controle externo e a forma 
como ele foi pensado e dese-
nhado pelo legislador. O que 
importa em primeiro lugar é 

ciclo de controle que envol-
ve as fases 1) da identificação 
de casos de desvio e desper-
dício, 2) da responsabilização 
dos envolvidos e 3) da suges-
tão de melhorias para evitar 
a repetição e finalmente 4) a 
implementação das sanções 
e das recomendações. Várias 
instituições de controle, in-
cluindo o Ministério Público, 
a Polícia Federal, as casas le-
gislativas, o controle interno 
entre outras, participam e 
diferentes momentos deste 

ciclo de controle. 
Para os cidadãos o mais importante é que 

ciclo se complete e deixe uma marca positiva 
sobre a qualidade do gasto público e dos servi-
ços prestados aos cidadãos. 

Somente quando o resultado é insatisfató-
rio o cidadão precisa saber das atribuições das 
diferentes instituições neste sistema de controle. 
Os Tribunais de Contas, comprometidos com 
um papel de liderança no aperfeiçoamento do 
sistema de controle, devem esclarecer o cidadão 
a respeito das atribuições de cada órgão público 
nos diferentes momentos do eido de controle." 

Analisando websites de TCs sob a ótica do 
tipo de informação fornecida a respeito do tra-
balho da auditoria governamental, observamos 
que vários TCs abordam na sua apresentação 
institucional a história do órgão, o organogra-
ma e as atribuições ou competências (tabela 1). 
Em relação ao esclarecimento a respeito das 
atribuiçõesa maior parte dos TCs ainda se limi-
ta a parafrasear'' ou mesmo copiar" os respec-
tivos artigos da Constituição Estadual. Poucos 
TCs explicam as tarefas da auditoria governa-
mental em textos livres e linguagem acessível 
para o cidadão." Um recurso interessante para 
esclarecer o público não especializado a res-
peito do funcionamento dos TCs é uma lista 
de Perguntas Frequentes, ao qual alguns TCs 
recorrem na sua apresentação institucional!' 
Alguns TCs lançaram mão de vídeos para in-
formar sobre a história, atribuições e formas de 
trabalho da auditoria governamental." 

TABELA 1:A APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 

DOS TCs NOS RESPECTIVOS WEBSITES 

15. Para um exemplo 

de mapeamento do 

papel dos TCs no 

sistema de controle, 

ver o texto: Bruno 

Wilheim Speck: Estreitar 

relacionamento 

entre Tribunais de 

Contas Estaduais com 

Poder Legislativo - 

Uma estratégia para 

aumentar a eficácia da 

auditoria governamental 

nos Estados brasileiros, 

Campinas 2012 

No lugar de muitos 

outros TCs citamos 

aqui o exemplo do Rio 

Grande do Sul. 

Um exemplo é 

TCE do Pará que 

incluiu na seção sobre 

as competências os 

respectivos trechos da 

constituição estadual. 

Citamos corno 

exemplo a apresentação 

do TCE do Rio de 

Janeiro. 

Encontramos esta 

solução no caso do TCE 

de Minas Gerais. 

20.0s TCEs de 

Santa Catarina e 

de Mato Grosso do 

Sul desenvolveram 

vídeos institucionais 

para complementar a 

informação ao cidadão 

no seu website. http:// 

wwwice.sc.gov.br/web/  

instituicao/historia/ 

vídeo-institucional 

http://www.tce.ms.gov. 

br/portal/downloads 

65 



ARTIGOS TÉCNICOS REVISTA TCE -2012 / 2013 

Este levantamento deixou claro que mui-
tos TCs embarcaram em uma nova era de 
comunicação com o público externo e com 
a sociedade. Porém, para cumprir a tarefa de 
um órgão de controle moderno, comprome-
tido com os sistemas de integridade mais do 
que com atribuições institucionais especificas, 
como reza o plano para a comunicação", os 
TCs devem ampliar o esforço pedagógico e es-
clarecer a sociedade de forma abrangente so-
bre o ciclo de controle e os atores envolvidos. 

Os tribunais têm um papel significativo 
no processo de controle. No entanto não são 
os únicos atores envolvidos nas várias etapas 
da fiscalização dos recursos públicos. Tanto 
no inicio da fiscalização quanto na aplicação 
das sanções e recomendações o bom êxito do 
trabalho dos TCs depende frequentemente 
da interação com outras instituições de con-
trole. Os TCs devem oferecer uma visão da 
auditoria governamental que vai além das 
fronteiras dos TCs, esclarecendo a socieda-
de sobre o funcionamento do sistema de in-
tegridade baseado na interação entre várias 
instituições. 

Os resultados do trabalho dos TCs são 
acessíveis para os cidadãos?  

nais Eleitorais; e) o conteúdo do parecer prévio 
sobre as contas do governo, bem como a decisão 
final dos legislativos a respeito do parecer do s 
TCs; f) os resultados dos julgamentos de contas, 
bem como das auditorias operacionais. Seria de-
sejável que o site Controle Público apresentasse 
um quadro comparativo dos avanços dos TCs 
em relação a estas dimensões do desempenho e 
da eficácia da auditoria governamental nos Esta-
dos brasileiros. 

Na falta de um levantamento pelos TCs pu-
blicado no próprio site dos TCs (www.contro-
lepublico.br) as tabelas 2 e 3 ajudam a formar 
uma ideia sobre a acessibilidade de algumas in-
formações relevantes nos sites dos TCs. A come-
çar pelos relatórios de atividade, estes estavam 
disponíveis para (os últimos 4 anos) em 14 dos 
33 TCs subnacionais. Em outros 8 TCs os dados 
estavam parcialmente disponíveis. Em 11 TCs 
não foi possível acessar nenhum dos relatórios. 
Os pareceres prévios sobre as contas do governo 
estão disponíveis para o período completo em 
11 TCs. Em 3 TCs as informações estão parcial-
mente acessíveis e em 14 casos não há nenhum 
relatório no website. Neste levantamento 5 si-
tes apresentaram problemas (temporários?) de 
acessibilidade e não foram avaliados. 

21.Vide p oposta 

do encontro: 

IRB/ATRICON/ 

PROMOEX/CRI: 

Proposta de 

Política Nacional 

de Comunicação 

dos Tribunais de 

Contas Estaduais 

(nota 7) onde 

este objetivo 

foi fixado para 

a comunicação 

social dos TCs. 

dos TCs para o público em 
geral. Para o cidadão é inte-
ressante conhecer: a) as mul-
tas e débitos aplicados pelos 
TCs, bem como a taxa de efe-
tivo ressarcimento destes va-
lores aos cofres públicos; b) a 
lista de administradores bar-
rados do exercício de cargos 
de direção e das empresas de-
claradas inidrineas pelos TCs; 

o balanço quanto à celeri-
dade dos trabalhos dos TCs 
no julgamento das contas; 

a lista de administradores 
com contas reprovadas pelos 
TCs enviada à justiça eleitoral 
com a finalidade de impugnar 
eventuais candidaturas, bem 
como o acolhimento desta 
lista pelos Tribunais Regio- 

TABELA 2: A DISPONIBILIDADE DAS INFORMAÇÕES 

NOS WEBS1TES DOS TCs ESTADO 

WcfcPId —DtbattlalbIlidadtd0 
TCEM Retal_ Anual (200R- 
TCM 	20111 por anu 

L—  — 
Acre 	TCE 	Não possua dados 

	
Sem acesso 	Sem acesso 	Sem acesso 

Alagoas 	TCE 	0.10 possui dados 
	

Não possui dados 	Não possui dados Não possui dadas 
Amapá 	TCE 
	

Não possui dados 	Não possui dados 	Não possui dados Não possui dados 
amontoas 
	

TCE 
	

Na,, posso' dadas 	sn, 	 Não possui dadas 0110 possui dado' 
Pab ia 	ICE 
	

mm 	 om 	 Não possui dados Não possui dada 
Eia bia 
	

TCE-M Apenas para 20:10 	sim 	 Não possui dados 01110 PPM.,  dadm 
Cessa 
	

TCE 
	

Apenal MP para 2059- Não possui dados 	Não possui dados Não possui dadas 

Cessa 	ICEM sim 	 bccnend 2010.2011 'Não ~Sul dadas 'Nilo possui dadas 
Distrito  Fedeoi  TC-11F 	sim 	 sins 	 Sinit2C07.20083 	sim  
Espirito Santo TCE 	Sim 	 Somente 2010 	NãO posaul dattrat Não possui dados 
Gaios 	TCE 	Ap.saspppo 2008 	sirn 	 Não possui dados Não possui dados  
Gotas 	ICEM 0110 ~UI dadOS 	Não penai dado.. 	Não possui dada Não posSul dados 
Maranhão 	7a 	Altms Anus 	Sern acesso 	'Sem acesso 	 'Sem acaso 	 
Mato Grossa TCE 	Prn 	 Sem acesso 	Sem acesso 	'Sem acamo 
Mato Grosso do ICE 	sino 	 rolo possui dados 	Mão possui dados Não possui dadas 
Sul 
pMainas Geral, 	ICE 	sim 	 Pulo possui dados 	.N5o possui dados blào possui dados rá 
	ICE   Apenas 2011 pardal 	sim 	 Não possui dados Não possui dados 

Não possui dados 	Nio_possui dados 	Não possui dados Nau possui dados Pará 

PM 	 Não possui dados 	Não possui dados .0100 possui dados Para,. 	Ia 
Paraná 	TCE 
	

Não possui dados 	Se,,, acesso 	Sern acesso 	Sem acesso 
Não possul dadas 	Não possui dados 	Não possui dados Não possui dados Pernambuco TCE 
Não possui dados 	Não possui dados 	Não possui dados (Ião possui dados Plaui 	TCE 
sino 	 oillt 	 Não pOSSui dados Não possui dados Rio de Janeiro ICE 

Rio de Janeiro ICEM sim 	 seu 	 Não possui dados pia possui dados 
Não possui dados 	Não pOSSLii dados 	Não POSSUi dados Nau pOSSLIII dados Rio Grande do TCE 

Norte 
Rio Grande do TCE 
	

Lm 	 sim120013-20101 	Não possui dados 
Sul 
Rondônia 	TCE 	Apenas 200.9.2009 

	
Sem acesso 	Sem acesso 	Sem acesso 

Roraima 	TCE 	sim 
	

0100 pOSSul dados 	NãO POSSUI dados Não POSSUI dados 
Santa Catarina ICE 	sim 	 sino 	 Nau casul dadas NàirpOSSLd dados 
São Paulo 	ICE 	sim 02000-2010 

	
Sim 	 Não possui dados Não possui dados 

trimestrais) 
São Paulo 
	

ICE-M Simiquadrirnestrai 
	

Não possui dados 	Não possui dados Não possui dados 

Soi0PO 
	

ICE 
	

Nio possui dados 
	

Não possui dados 	Ma possui dados Nas possui dados 
tocamIns 
	

ICE 
	

slm 
	

Somente 2008 e 2009 Não possui dados Não possui UM» 

Levantamentos a respeito da disponibilida- 
de dos resultados do traba-
lho dos TCs mostram que ha 
avanços parciais em relação à 
acessibilidade dos produtos 

blipOn00littlade4 —PartiK 	'ACOMpanhantentO 
arecer Prévio 	simplificada das 	parerer ria AI 

tConms do Governo) Contas do Governo 

Fonte: Levantamento próprio, realizado entre 15/10/2012 e 15/11/2012. 
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Os TCs informam aos cidadãos em lin-
guagem simples e clara? 

A divulgação das informações junto ao 
cidadão deve ocorrer em linguagem simples, 
mas clara. Grande parte dos textos produzi-
dos pelos TCs ainda são dirigidos aos jurisdi-
cionados ou outros órgãos públicos. O voca-
bulário e linguagem são próprios do serviço 
público. As informações oriundas das audito-
rias e fiscalizações, quando disponíveis, estão 
"enterradas" em relatórios de atividade, pare-
ceres técnicos, acórdãos e outras peças técni-
cas de difícil compreensão. Para a imprensa, 
a academia, a sociedade civil e principalmen-
te para os cidadãos estas são barreiras desne-
cessárias para se aproximar ao Tribunal. Um 
caminho para facilitar o acesso aos achados 
das auditorias é a tradução destas peças téc-
nicas para o cidadão. Afinal, a necessidade de 
se aproximar da sociedade ê dos TCs que vi-
sam aumentar a sua legitimidade. Exemplos 
positivos neste sentido foram identificados 
em dois casos, onde a versão original do pa-
recer prévio sobre as contas foi acompanha-
da de uma versão resumida, com linguagem 
acessível e ilustrações gráficas. Em um dos 
casos esta informação foi complementada 
pelo registro da votação do parecer pelo po-
der legislativo, passo essencial para comple-
tar o ciclo de controle. 

Contudo, poucos TCs têm dado aten-
ção às necessidades dos diferentes públicos. 
ONGs que se envolvem no monitoramento de 
determinadas áreas de políticas públicas po-
dem fazer uso dos resultados da fiscalização 
no seu acompanhamento critico das políticas 
públicas em determinadas áreas. A mídia pre-
cisa de dados sobre casos atuais. Os académi-
cos necessitam de dados confiáveis, cobrindo 
vários períodos de tempo e tipicamente com-
parativos. As comissões do congresso e as 
bancadas buscam dados para acompanhar a 
avaliar políticas públicas. A bancada governis-
ta dará valor às melhorias alcançadas enquan-
to a oposição apontará para irregularidades e 
desperdícios ainda presentes. Em todas estas 
situações, os TCs podem ser uma instituição 
valiosa enquanto perito independente. 

Este balanço mostra de um lado, um 
quadro ainda bastante preocupante sobre o 
cumprimento do compromisso de melhorar 
a comunicação com diferentes segmentos da 
sociedade. Por outro lado, vários tribunais 
demonstraram criatividade e iniciativa em  

explorar novos caminhos na transparência e 
acessibilidade dos produtos produzidos pelos 
auditores para a sociedade. 

3. ESTABELECER UMA RELAÇÃO 
DE PARCERIA COM ATORES DA 
SOCIEDADE CIVIL COM FINALIDADE 
DE CAPTAR DENÚNCIAS E 
INSTRUMENTAR O CONTROLE SOCIAL 
(SEGUNDA DIMENSÃO) 

Uma segunda frente de interação entre TCs 
e a sociedade se refere à exploração do po-
tencial da sociedade civil como aliado da 
fiscalização. Principalmente através da cria-
ção de ouvidorias os TCs abriram um canal 
de denúncias para os cidadãos. A instituição 
da ouvidoria, que tipicamente estabelece um 
canal de comunicação direta entre o cidadão 
e o gestor de uma repartição pública, tenta 
identificar falhas e dificuldades no atendi-
mento para melhorar a relação entre os clien-
tes e a administração. No caso dos TCs as 
ouvidorias se tornaram canais de denúncia 
de casos de abuso ou desperdício de recursos 
que são usados pelos auditores como fonte de 
informação valiosa para iniciar processos de 
investigação. Nesta concepção a sociedade 
civil tem uma função instrumental, alertando 
para possíveis casos de ineficiência e abuso 
na gestão dos recursos públicos. 

As ouvidorias conseguem superar vários 
problemas na formalização de denúncias, 
como por exemplo a dificuldade de enca-
minhamento de informações sobre irregu-
laridades sem identificação do denunciante. 
Neste caso os ouvidores podem formalizar 
denúncias preservando a identidade dos in-
formantes. Também, no caso dos parlamen-
tares, a possibilidade de solicitar informações 
ou iniciar processos de fiscalização está limi-
tada ao caminho oficial por meio da mesa 
das ALs ou das comissões. Parlamentares da 
oposição encontram dificuldades para ter as 
suas demandas atendidas, porque os pedi-
dos estão sujeitos â aprovação pela maioria 
dos integrantes da respectiva comissão ou da 
mesa da AL. Similar ao caso das denúncias 
anônimas as ouvidorias podem atuar na for-
malização dos pedidos entregues pelos parla-
mentares da oposição, superando as limita-
ções acima apontadas. 

A estrutura das ouvidorias está bem 
disseminada nos TCs. A maioria dos TCEs 
dispõe de ouvidorias, destinadas a colher de- 
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22. A Lei 

Complementar 

131,de 27 de 

maio de 2009, 

estabelece que 

todos os poderes 

dos três âmbitos 

da federação 

devem divulgar de 

forma detalhada, 

célere e completa 

os dados sobre 

a execução 

orçamentária. Isto 

levou à criação 

de portais de 

transparência em 

todos os poderes 

para divulgar a 

informação em 

cumprimento à lei. 

núncias e prestar informações. No entanto, o 
próprio modelo das ouvidorias está voltado 
para atender demandas caso a caso. Uma ou-
tra dimensão da parceria com a sociedade ci-
vil consiste em tornar os TCs grandes portais 
de acesso às informações sobre a administra-
ção pública. 

Além de captar denúncias individuais, 
um papel importante dos TCs é contribuir 
para tornar a administração pública mais 
transparente para o cidadão. Mesmo que os 
governos estejam obrigados a tornar trans-
parente a informação sobre orçamento e 
servidores (cumprindo as novas obrigações 
da Lei de Responsabilidade Fiscal)22, uma 
das tarefas principais é a tradução desta in-
formação em um formato inteligível para o 
cidadão, baseada na ótica e expertise do au-
ditor. Os Tribunais de Contas podem contri-
buir de forma significativa para o controle 
social quando complementam a informação 
da administração com as suas próprias ferra-
mentas voltadas para a sociedade. Vários TCs 
desenvolveram iniciativas neste sentido. 

- O TCE de São Paulo publica os dados 
sobre as modalidades de contratação de obras 
e serviços pelos municípios. Mesmo que estes 
não indiquem irregularidade, a contratação de 
um percentual elevado das obras e serviços por 
modalidades não competitivas (dispensa, ine-
xigibilidade, convite) levanta suspeitas sobre o 
cumprimento da lei que torna norma a contra-
tação em licitação pública. 

- Alguns TCs publicam os preços médios 
para a compra de produtos pela administra-
ção. Estas são importantes para detectar pro-
blemas na alocação eficiente de recursos pú-
blicos. Sistemas de indicadores (red flags) são 
ferramentas que ajudam a direcionar os recur-
sos escassos da fiscalização para áreas onde 
há suspeita razoável de desperdício desvio ou 
irregularidades. 

- Os TCs podem aferir o grau de competi-
ção econômica em vários setores de contratação 
pelo poder público. Bancos de dados produzi-
dos sobre todos os fornecedores e contratantes 
permitem o cruzamento destas informações 
com os financiadores de campanhas eleitorais, 
produzidas pela justiça eleitoral, dando pistas 
para relações perigosas entre a administração 
pública e a iniciativa privada. 

- TCs podem lançar mão de pesquisas sobre 
a vitimização da população pela corrupção, que 
são uma ferramenta reconhecida e frequente-
mente utilizada em estudos de criminologia,  

complementando pesquisas sobre a percepção, 
que são menos informativas. 

- Uma das iniciativas mais fáceis neste 
caminho é disponibilizar as listas de gestores 
com contas reprovadas, de empresas initlône-
as, de funcionários impedidos de ocuparem 
cargos em comissão ou de candidatos que não 
poderão concorrer em eleições em formato 
aberto, para facilitar o processamento destas 
informações com as ferramentas da sociedade 
de informação. 

Este papel dos TCs como facilitador do 
controle social ainda ê pouco explorado. Uma 
das instituições pioneiras neste caminho de 
tornar o TC um portal de transparência da 
administração pública para os cidadãos é o 
TCM do Estado do Ceará, com ferramentas 
que permitem aos interessados analisarem os 
dados orçamentários dos municípios. Basea-
do em parcerias, visando uma nova relação 
entre auditoria governamental e sociedade, 
os TCs comprometidos com este objetivo de 
tornar a administração pública mais transpa-
rente e subsidiar o controle social com infor-
mações reconquistarão a credibilidade junto 
à sociedade. 

4. INTERAÇÃO COM FINALIDADE DE 
DIVULGAR RESULTADOS E CRIAR 
IMPACTO ALÉM DOS OUTROS ÓRGÃOS 
(TERCEIRA DIMENSÃO) 

Por último, a interação com a sociedade civil 
e a mídia também passou por uma reformula-
ção em função de uma nova concepção sobre 
os principais clientes dos TCs. A sociedade 
civil é "cliente" da auditoria governamental 
na medida em que os benefícios da fiscaliza-
ção revertem em gastos mais eficientes dos 
recursos dos contribuintes. Argumentamos 
aqui que o êxito do ciclo de auditoria frequen-
temente ultrapassa a competência dos TCs, 
mesmo que estes cumpram um papel essen-
cial no processo. Muitas vezes outras insti-
tuições devem dar sequência aos achados da 
auditoria, seja na forma de decidir sobre os 
pareceres prévios, no caso das ALs; na forma 
de julgar sobre questionamentos das decisões 
dos TCs, no caso da justiça; ou na forma de 
acolher as orientações dos auditores, no caso 
dos gestores avaliados em auditorias opera-
cionais. Qual seria a instituição que identifica 
possíveis lacunas ou problemas na cooperação 
de diferentes instituições de controle? Atribu-
ímos aos TCs aqui um papel como líder no 
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aperfeiçoamento do sistema de controle, mes-
mo que as questões envolvidas ultrapassem a 
competência imediata do órgão de auditoria. 

Na medida em que os TCs ganham reco-
nhecimento pelo público, ignorar as decisões 
dos TCs se tornará mais difícil e custoso para 
outros atores. A legitimidade do TC junto à so-
ciedade, somada ao conhecimento do seu tra-
balho exercerão uma pressão sutil, porém cons-
tante sobre a Assembleia Legislativa, para que 
vote sem demora os pareceres sobre as contas 
do governo; sobre os Tribunais de Justiça, para 
que mantenham as decisões dos TCs e apre-
ciem de forma célere os questionamentos dos 
acusados; e sobre os outros órgãos de contro-
le no acolhimento das representações dos TCs 
com a devida prioridade. 

Além de desfrutar dos benefícios de uma 
reputação fortalecida como órgão de controle, 
os TCs podem ainda reforçar este mecanismo 
com diferentes ações. A relação de parceria 
com a sociedade é primordial nestas ações: 

- Será mais difícil para um órgão responsá-
vel pela execução das multas e débitos definidos 
pelos auditores procrastinar a cobrança, se os 
TCs tornassem públicas as informações sobre a 
cobrança executiva junto à sociedade. 

- Terá mais custo político para um gover-
nador ou prefeito ter as suas contas reprovadas 
pelo TC, como também será mais custoso para 
o Legislativo contrariar o parecer do TC onde 
este se dirige à sociedade para defender a sua 
opinião técnica sobre as contas. 

- Será mais difícil que a efetiva aplicação de 
sanções pelos TCs seja procrastinada por meio 
da contestação judicial das decisões dos TCs 
quando erros formais se tornarem a exceção. 

- Será mais difícil para a justiça eleitoral 
desconsiderar as listas dos inelegíveis dos 
TCs quando estas decisões estiverem res-
paldadas por uma instituição reconhecida e 
amplamente disponíveis para acesso dos ci-
dadãos e da mídia. 

Para fortalecer a voz dos TCs a divulgação 
passiva dos resultados por meio da internet 
ou publicações impressas não é suficiente. Os 
TCs devem desenvolver iniciativas para divul-
gar ativamente os resultados do seu trabalho e 
apresentar a sua opinião baseada em critérios 
técnicos. Audiências públicas sobre resulta-
dos de auditorias, interação com grupos de 
interesse organizados, sindicatos, associações, 
ONGs são formas de procurar divulgar ativa-
mente os achados e elevar o custo de imagem 
daqueles atores que queiram ignorar ou con- 

trariar os TCs. A mudança principal de atitu-
de, recomendada aqui para os TCs se refere à. 
visão da sociedade como aliado que ajuda dar 
eficácia aos resultados de controle que de ou-
tra forma se tornariam vítimas da inércia de 
um sistema pouco eficiente. 

RESUMO 

A sociedade civil em suas várias facetas é uma 
tripla referência para os TCs: Ela é fonte de le-
gitimidade para a existência dos TCs, ela é co-
laboradora na identificação de falhas no gasto 
público e ela é alavanca para garantir que os 
resultados do trabalho dos TCs revertam em 
benefícios públicos, mesmo quando parte deste 
processo esteja fora do ciclo de alcance imedia-
to dos seus poderes. 

A precondição necessária para que os 
TCs ganhem legitimidade junto à sociedade 
é garantir a tempestividade do trabalho de 
auditoria, investir na qualificação técnica 
dos auditores e, mais importante, encami-
nhar uma solução para tornar os membros 
do colegiado mais independentes do mundo 
político. Em seguida, os achados e decisões 
da auditoria governamental devem ser comu-
nicados de forma acessível, inteligível e clara 
à sociedade. A terceira iniciativa se refere à 
mobilização do softpower da opinião pública 
para dar efetividade aos trabalhos de audi-
toria produzidos, mesmo contra a oposição 
deliberada ou a inércia de outros órgãos de 
controle envolvidos. 

MÉTODO DE PESQUISA E FONTES 
DE INFORMAÇÃO 

A realização do presente trabalho envolveu 
diferentes fontes de pesquisa. Foram realiza-
das entrevistas com diferentes técnicos de Tri-
bunais de Contas, ou de forma presencial, ou 
por telefone. Outras entrevistas foram realiza-
das no Congresso Nacional e em Assembleias 
Legislativas. Associações como AMPCON e 
FENASTC foram de grande ajuda na coleta 
de informações sistemáticas sobre a estrutura 
institucional dos TCs. Os resultados do balan-
ço da pesquisa FIMUSP sobre os Tribunais de 
Contas em 2002, bem como os de outras pes-
quisas com uso de questionários sobre os TCs 
foram avaliados aqui. Uma análise dos websites 
dos TCs a respeito da acessibilidade e inteligi-
bilidade de uma série de informações sobre o 
trabalho dos TCs arredondou o quadro. 
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ESTREITAR O RELACIONAMENTO ENTRE 
TRIBUNAIS DE CONTAS ESTADUAIS COM O 
PODER LEGISLATIVO - UMA ESTRATÉGIA 
PARA AUMENTAR A EFICÁCIA DA 
AUDITORIA GOVERNAMENTAL NOS 
ESTADOS BRASILEIROS 
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em um trabalho 

separado. 

1. A AUTONOMIA DOS TCs 
NO CONTROLE DAS CONTAS 
GOVERNAMENTAIS 

O controle externo das contas públicas está a 
cargo das casas legislativas no Brasil. Os Tri-
bunais de Contas (TCs) auxiliam o Congresso 
Nacional, as Assembleias Legislativas (AU) e 
as Câmaras de Vereadores na realização desta 
tarefa. Os TCs exercem esta função auxiliar de 
forma autônoma Esta autonomia inclui a sele-
ção de seus próprios dirigentes tanto no cole-
giado como em relação aos cargos administra-
tivos, o recrutamento de servidores através da 
realização de concursos públicos, a definição 
da agenda de fiscalização, bem como a defini-
ção das rotinas de trabalho. 

A independência funcional conferida aos 
TCs na realização do seu papel auxiliar não sig-
nifica, porém, que a auditoria governamental no 
Brasil seja realizada exclusivamente pelos TCs. 
Pelo contrário, o ciclo de controle das contas pu-
blicas envolve uma série de funções sequenciais 
que vão desde a identificação de indícios de fa-
lhas, passando pela investigação das suspeitas, a 
definição de responsabilidades e recomendações 
e finalmente à implementação destas decisões e 
recomendações.2  Somente quando este ciclo da 
auditoria governamental se completa, através 
da participação de uma série de instituições nas 
diferentes fases, o sistema político consegue li-
mitar de forma sustentável o abuso dos cargos 
públicos por seus ocupantes. 

Os TCs tem um papel fundamental na reali-
zação de grande parte destas funções do ciclo de 
auditoria. No entanto, não é a única instituição 
que contribui na fiscalização das contas gover-
namentais. A identificação de irregularidades, 
desperdício ou de desvio de recursos públicos 
poderá ser realizada por outros órgãos. Por um 
lado, os TCs elaboram a sua própria agenda de 
fiscalização, porém, outros atores frequente- 

mente complementam esta agenda dos TCs com 
informações e denúncias importantes. Qualquer 
cidadão está autorizado a denunciar irregulari-
dades aos TCs e estes, de fato, deram maior re-
conhecimento à interação com a sociedade civil 
neste sentido (CF Art. 53).3  No caso dos servi-
dores públicos, a denúncia de irregularidades 
aos órgãos competentes é parte da obrigação 
funcional (Lei n°8.112, de 11/12/90 - Art. 116). 
No caso dos servidores do controle interno a 
omissão em denunciar irregularidades aos TCs 
implica na responsabilidade solidária pelos atos 
irregulares acobertados (CF Art.74, IV 91.). 
Adicionalmente a Constituição Federal garante 
ao Legislativo um papel especial em relação à de-
finição da agenda de controle quando define que 
os TCs devem realizar as auditorias e inspeções 
solicitadas pela mesa ou por uma das comissões 
das casas legislativas (CF Art.71, IV). 

Na apuração dos fatos os TCs detêm o 
saber técnico necessário para analisar a apli-
cação dos recursos públicos, mas somente a 
Polícia, o Ministério Público ou as Comissões 
Parlamentares de Inquérito são autorizados a 
solicitar a quebra do sigilo telefônico, bancá-
rio e fiscal. Na aplicação de sanções adminis-
trativas, penais e políticas aos administrado-
res, os TCs frequentemente dependem da ação 
de órgãos dos outros poderes. 

Os TCs decidem sobre multas e reposi-
ções de valores pelos administradores, den-
tro da sua competência de julgar as contas 
dos administradores. Porém, para que estas 
decisões administrativas tenham efetividade, 
os valores precisam ser cobrados pela AGU, 
no caso do TCU e pelas Procuradorias no 
caso dos demais Tribunais. Outra etapa que 
pode minar a efetividade desta atividade de 
julgar as contas diz respeito a possíveis ques-
tionarnentos das decisões dos TCs na justiça 
comum. Para que as decisões dos TCs te-
nham efetividade estes julgamentos precisam 
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resistir a eventuais questionamentos na jus-
tiça. A celeridade e a jurisprudência dos tri-
bunais de justiça em relação a estes questio-
namentos tem um profundo impacto sobre a 
efetividade do ciclo de controle. 

Outro exemplo se refere à elaboração dos 
pareceres prévios sobre as contas dos gover-
nos estaduais e municipais pelos TCs. Nes-
te caso os TCs atuam apenas como peritos 
para fundamentar a decisão do Legislativo 
(CF Art. 71, I). Com base nestes pareceres 
prévios, que devem ser conclusivos, as casas 
legislativas devem julgar as contas do gover-
no (Art. 49, § 9). No caso dos municípios a 
Constituição modificou o equilíbrio de for-
ças entre TC e Legislativo. As Câmaras de 
Vereadores poderão contrariar o parecer so-
mente mediante maioria qualificada de dois 
terços (CF Art. 31,42). 

No caso da aplicação de sanções políticas 
papel dos TCs se limita à. identificação dos 

servidores que tiveram contas reprovadas pelo 
órgão. Os TCs enviam as listas dos nomes de 
administradores com contas reprovadas à jus-
tiça eleitoral. Porém, somente com a exclusão 
destas pessoas do processo eleitoral pelas diver-
sas instâncias da justiça eleitoral tornará efetiva 
esta possibilidade de aplicar sanções políticas. 

Finalmente, alguns TCs tem poder de ex-
cluir administradores de seus cargos e funções 
e impedir que empresas realizem contratos 
com o poder público'. 

Esta sanção administrativa é conheci-
da como elaboração de listas negras cujo 
objetivo é impedir que servidores e empre-
sas continuem lesando o interesse público. 
Entretanto, a efetiva implementação destas 
medidas depende da administração públi-
ca, que deve recorrer a cadastros onde estes 
agentes banidos tenham sido identificados, 
para garantir que efetivamente sejam exclu-
ídos de nomeações e contratações, conforme 
a decisão do TC. Mesmo o acolhimento de 
recomendações de auditorias de programas 
depende do convencimento dos respectivos 
administradores ou de legisladores, quando 
se trata de alterações à legislação. 

Fica evidente que o cumprimento das 
atribuições dos TCs (na visão defensiva) é 
condição necessária, mas porém não sufi-
ciente, para viabilizar os resultados espera-
dos de uma auditoria de qualidade. Em mui-
tas áreas os TCs cobrem somente uma parte 
do ciclo que completa a função da auditoria 
governamental. O quadro 1 resume esta par-
ticipação dos TCs nas diferentes fases do ci-
clo de controle. Dentro desta perspectiva, as 
relações entre o TCE e as Assembleias Legis-
lativas são um eixo fundamental para tornar 

trabalho do controle das contas efetivo. 

QUADRO I: PARTICIPAÇÃO DE 

ATORES NO CICLO DE CONTROLE 

(Visualizar abaixo) 

4. Éocasodo 

Tribunal de Contas 

da União, por 

exemplo. 

QUADRO ! 

Atores participando do ciclo deAtores participando do ciclo de controleAtores participando do ciclo de 

controle antes dos / concomitante aosconcomitante aos TCs 	 controle após ação dos TCs 

TCs  	  

Cidadãos / Partidos 
/çõ 	Ila i  Min 	

missõe 	 " órgãos GU ou outr 	competentes 
 sindicatos são atores legitImacisssoccoiampeosde Pa°rlcaim entaresdist

eérlio Público 
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para denunciar Irregularidades. 	 nformacões relevantes através de quebra demultas aplicadas pelos Tcs. 
Servidores públicos são obrigados 	slgllo telefónico, bancário, fiscal, bem comolustica comum - Julgamentos de 
denunciar irregularidades à Instancialoutros meios de investigação não disponiveis aoscontas pelos TCs devem resistir a 
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brigados, sob pena de responsabilidade 	 administradores 	com 	contas 
olidária, a denunciar irregularidades aos 	 reprovadas pelos Tes devem ter 
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concorrerem em eleições. 

Mesa das casas legislativas e comissões 	 Administração pública - Servidores 
podem solicitar a realização de fiscalizações 	 impedidos pelos Tes. que tem esta 

auditorias, 	 competência, de ocuparem cargos 
de confiança e de empresas 
impedidas de contratarem com o 
estado devem ser efetivamente 
excluídos pela administração 
pública. 
Administração 	pública 	e 
legisladores -Recomendações das 
auditorias dos TCs devem ser 
!acolhidas, 
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Em cada um dos exemplos acima citados um 
olhar defensivo a respeito do papel e do de-
sempenho dos TCs se limitará a analisar es-
tritamente o cumprimento das obrigações 
dos TCs. Uma visão mais ampla, do ponto de 
vista do papel da auditoria governamental na 
prevenção e sanção de irregularidades e na di-
minuição de casos de desperdício e desvio de 
recursos públicos deverá ampliar o horizonte 
da avaliação, incluindo todas as instituições 
envolvidas nas várias etapas do ciclo de con-
trole das contas públicas. Devido a vários fa-
tores históricos a visão defensiva é dominante 
em muitos TCs. Diante da baixa visibilidade 
do trabalho dos TCs e das criticas quanto à sua 
eficácia e independência, os TCs se limitam a 
mostrar que cumprem o seu papel constitu-
cional, desenvolvendo as suas funções dentro 
dos prazos previstos e com a isenção e quali-
dade técnica esperadas. 

Uma visão da auditoria comprometida 
com o interesse público deve ir além do cum-
primento do dever funcional Os TCs que 
adotam esta perspectiva devem se preocupar 
se os débitos e multas imputados aos admi-
nistradores são efetivamente cobrados pelos 
órgãos competentes, mesmo que isto não seja 
responsabilidade imediata dos TCs. Da mes-
ma forma, o questionamento das decisões dos 
TCs na justiça comum, que acabam por atra-
sar o impacto do trabalho dos auditores junto 
à administração, deve resultar em ações por 
parte destes TCs para reverter esta tendência. 
Igualmente, TCs comprometidos com o ciclo 
de controle mais do que com o cumprimento 
das obrigações devem acompanhar se o pa-
recer prévio sobre as contas de governo tem 
resultado no Legislativo. Caso os pareceres 
sejam contrariados pelos deputados (com a 
aprovação das contas pela AL apesar de pa-
recer negativo pelo TC) ou engavetados pela 
Assembleia Legislativa durante anos (de fato 
muitos pareceres aguardam anos antes de se-
rem aprovados pela AL), os TCs devem desen-
volver estratégias para aumentar o beneficio 
público do parecer prévio para a sociedade. 

Cabe aos TCs comprometidos com o 
interesse público elaborar estratégias para 
aumentar o impacto da fiscalização sobre a 
administração, informando à Assembleia 
Legislativa sobre graves irregularidades de 
forma concomitante. O envio das listas dos 
administradores condenados por graves irre-
gularidades para a justiça eleitoral é frequen-
temente ineficiente. Os TCs, a partir de uma 

visão republicana sobre a auditoria, devem 
explorar caminhos para garantir que estes 
candidatos sejam efetivamente excluídos do 
processo eleitoral. 

Estas e outras brechas na legislação ou na 
cooperação entre as instituições envolvidas 
nos respectivos ciclos de controle são de no-
tório conhecimento dos profissionais da área. 
Porém, dentro da visão defensiva do papel dos 
TCs, que caracteriza o status quo em muitos 
TCs, estas deficiências são aceitas como parte 
da realidade das regras do jogo do setor. Em 
muitos Tribunais de Contas a modernização 
administrativa e a melhoria dos quadros téc-
nicos convive lado a lado com a baixa eficiên-
cia do ciclo de controle, minando assim, a cre-
dibilidade da auditoria governamental junto à 
sociedade brasileira. 

Uma mudança da cultura defensiva em di-
reção a uma cultura republicana, voltada para 

interesse público em controles eficientes que 
melhorem a qualidade e a lisura da administra-
ção pública poderá reverter este quadro. 

Este texto explora os passos necessários 
para superação desta visão defensiva, apontan-
do na direção de uma maior preocupação com 
os resultados da auditoria governamental que 
reverta em benefícios para a sociedade. Nesta 
perspectiva os TCs, que cumprem um papel 
central nos ciclos de auditoria governamental, 
devem se preocupar com a integração das ta-
refas segmentadas, visando um resultado satis-
fatório da auditoria para a sociedade. A visão 
republicana sobre a auditoria deve perguntar se 

fim último do controle, a boa aplicação dos 
recursos públicos, é alcançado pelo sistema de 
controle que envolve vários poderes. O eixo 
central da análise e a relação entre ALs e TCs. 

2. QUATRO ÁREAS DE INTERFACE 
ENTRE TC E AL 

As relações entre AU e TCs são descritas pelos 
profissionais da área como pouco frequentes ou 
até inexistentes, no melhor dos casos. Na pior 
hipótese são conflituosas, girando em torno de 
questões doutrinárias, como a relação de poder 
e autonomia entre as duas instituições. É raro 
encontrar representantes do poder legislativo 
que vejam grande potencial no estreitamen-
to das relações entre ambas as instituições. 
Igualmente, no interior dos TCs as ALs são 
vistas como espaço caracterizado pelo conflito 
e negociações políticas das quais o TC deveria 
manter distância. A difícil tarefa deste texto é 
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convencer estes dois atores, que mantém uma 
postura mútua reservada ou até hostil, da ne-
cessidade e do potencial de cooperação entre 
ambos, para alcançar objetivos comuns. 

O primeiro passo nesta direção consiste 
na demonstração de que ambas as instituições 
estão umbilicalmente vinculadas uma à outra. 
A Constituição Federal (e as constituições es-
taduais) tratam da auditoria governamental em 
uma seção separada, que faz referência ao legis-
lativo, ao controle externo e o controle interno 
(CF Art. 70). O texto constitucional também 
estabelece os pontos de contato entre TCs e 
Legislativo. As relações entre TCs e ALs foram 
aqui divididas em quatro tipos de interface. 

Em primeiro lugar, as ALs têm um papel 
constitutivo para os TCs. As ALs: a) indicam 
ou participam na indicação dos membros do 
colegiado. Na prática, a maior parte do cole-
giado é composta por conselheiros que eram 
deputados na AL ou fizeram parte de governos 
anteriores; b) As ALs definem a organização 
dos processos de fiscalização ao aprovar ou 
modificar a lei orgânica do TC; c) As ALs têm 
influência sobre as condições materiais de tra-
balho dos TCs. Executivo e Legislativo definem 

orçamento dos TCs e aprovam a criação de 
novos cargos; d) As ALs definem parcialmente 
as atribuições e a rotina de trabalho dos TCs. A 
lei orçamentária e outras leis definem as atri-
buições adicionais dos TCs. 

Em segundo lugar, as ALs detêm compe-
tências especiais em relação à agenda de fiscali-
zação. As ALs: a) podem pedir informações aos 
TCs sobre auditorias em andamento (se sobre-
pondo ao principio de que as decisões dos TCs 
são publicadas somente após a aprovação das 
decisões pelo colegiado); b) podem solicitar 
procedimentos de fiscalização junto aos TCs, li-
mitando assim a autonomia funcional dos TCs. 
Na maioria dos TCs estes pedidos provenientes 
das ALs são tratados com prioridade. 

Em terceiro lugar, as ALs dão sequência aos 
trabalhos dos TCs. Vários ciclos de controle en-
volvem as duas instituições, cabendo ao TC o 
papel de parecerista junto à AL, enquanto a esta 
tomará decisões baseadas nestes pareceres. Este 
é o caso quando: a) as ALs julgam as contas dos 
governos baseado nos pareceres prévios sobre 
as contas dos governadores; b) os TCs reúnem 
informações sobre grandes obras e informam 

legislativo anualmente sobre o andamento 
destas, a AL poderá tomar medidas preventivas 
baseadas nestas informações. Enquanto os TCs 
podem suspender atos da administração públi- 

ca, somente as ALs podem suspender contratos 
firmados; c) Da mesma forma os deputados 
podem decidir pela suspensão de alocação de 
recursos para grandes obras ou programas en-
volvidos em irregularidades. 

Em quarto lugar, as ALs mantém uma rela-
ção de accountability cruzada com os TCs. Por 
um lado, os TCs avaliam as contas das ALs no 
processo de julgamento das contas dos ordena-
dores de despesa. Por outro lado, os TCs entre-
gam um relatório de atividade e uma prestação 
de contas à AL, que será analisada pela comis-
são competente dentro da casa. 

3. COMO MELHORAR AS RELAÇÕES 
COM A AL? 

Melhorar as relações com a AL significa tra-
balhar em todas as frentes de interação, com a 
finalidade de aumentar o beneficio público da 
auditoria governamental. 

As recomendações para melhoramento das 
relações entre ALs e TCs se referem a diferen-
tes cenários da relação entre TCs e ALs. O pri-
meiro cenário é caracterizado por uma relação 
tensa entre ambas as instituições, onde a prin-
cipal questão é a delimitação mútua de espaços 
e competências. O segundo cenário é caracteri-
zado pela coexistência entre estas instituições, 
com um mínimo de interação. O terceiro cená-
rio é caracterizado pela interação intensa entre 
ambas as instituições. Neste último cenário a 
AL solicita o trabalho dos TCs, atua na fiscali-
zação das contas da administração baseada no 
parecer técnico elaborado pelos TCs e aumenta 
a competência dos TCs na fiscalização conco-
mitante das contas. 

TCs cuja relação com a AL está mais próxi-
ma da passagem do primeiro (tensão e confli-
to) para o segundo cenário (coexistência) terão 
como principal tarefa a defesa da autonomia 
da instituição contra ingerências da esfera po-
lítica. Onde o poder executivo e/ou legislativo 
modifica a proposta orçamentária do TC ou 
restringe os seus recursos e quadros técnicos, 
este terá que defender os seus direitos constitu-
cionais (de definir o próprio orçamento) e a sua 
capacidade institucional (de fiscalizar de forma 
qualificada a administração pública). Outro 
tema importante para a agenda de construção 
de uma instituição autónoma é a aprovação ou 
reformulação das leis orgânicas dos TCs. Tra-
tando os TCs da organização do trabalho de 
auditoria, estes devem ter autonomia na refor-
mulação da legislação. Reconhecemos a impor- 
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tância desta luta pela autonomia institucional, 
porém, não entramos em detalhe nas estraté-
gias adequadas para vencer este desafio. 

Nos TCs que têm a sua independência ga-
rantida (cenário 2) e visam aproximar-se das 
ALs em nome da auditoria governamental 
eficiente (cenário 3) as prioridades mudam. O 
desafio de melhorar a relação entre TCs e ALs 
passa por várias áreas de intercâmbio. A princi-
pal tarefa nesta situação é aumentar a eficiência 
da auditoria governamental para melhorar a 
lisura e a qualidade do gasto público. 

3.1. PRESSUPOSTOS; A QUALIDADE TÉCNICA 
E O RECONHECIMENTO PÚBLICO DOS TC. 
INFLUENCIAM A RELAÇÃO COM AS ALB 

Argumentamos aqui que na medida em que 
os TCs se tornam órgãos tecnicamente qua-
lificados que brilham pela eficiência na sua 
área de justiça administrativa, eles serão 
reconhecidos pela opinião pública e respei-
tados pela AL. Neste sentido, algumas ativi- 

dades não diretamente vinculadas ao rela-
cionamento com as ALs tem impacto sobre o 
reconhecimento dos TCs pelas ALs. Enume-
ramos alguns exemplos a seguir. 

Os TCs devem buscar aumentar a sua 
atuação na aplicação de sanções administra-
tivas. Enquanto o TCU avançou bastante na 
exploração destes poderes autônomos, vários 
TCs nos estados ainda carecem de uma polí-
tica mais sistemática para fazer uso do poder 
de suspender atos administrativos (CF Art. 
71, X), afastar administradores de funções de 
confiança e banir empresas de contratar com o 
poder público. Outra área importante na apli-
cação de sanções administrativas é a imputa-
ção de débitos e multas aos administradores, 
bem como a cobrança administrativa destes 
valores. Uma terceira área para aumentar a 
eficiência é a tempestividade dos julgamen-
tos das contas. TCs que conseguem melhorar 
a sua performance nestas três dimensões ga-
nham o respeito da sociedade e consequente-
mente das ALs como instituições eficientes e 
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respeitáveis defensores do interesse público. 
Outros pressupostos para ganhar inde-

pendência e reconhecimento da sociedade é 
a criação do cargo de auditor e de ministério 
público próprio nos TCs, o preenchimento 
das vagas de conselheiros pela quota dos au-
ditores e procuradores, bem como a substi-
tuição dos conselheiros por auditores exclu-
sivamente concursados. Estes requisitos são 
básicos para que os TCs sejam reconhecidos 
como instituições independentes usando a 
plenitude das provisões constitucionais para 
garantir a sua autonomia. O quadro 2 traz a 
titulo de exemplo um levantamento parcial 
sobre a implantação das três etapas do Mi-
nistério Público junto aos TCs: a implantação 
dos MPs, a realização de concurso para im-
plantação da carreira e o preenchimento da 
vaga de um dos conselheiros por um procu-
rador concursado. 

QUADRO 2; A IMPLANTAÇÃO 

DOS MPs JUNTO AOS TCs 

(Visualizar na página anterior) 

Somente com base nestes pressupostos de 
explorar ao máximo as garantias constitucionais 
para tornar os TCs órgãos autônomos e tecnica-
mente qualificados, os TCs podem desenvolver 
iniciativas para se aproximar às Ala como ins-
tituições fortes e reconhecidas, comprometidas 
com o impacto positivo da auditoria governa-
mental sobre a administração pública. 

3.2. AUMENTAR A EFICIÊNCIA ONDE AS ALe 

DEVEM DAR SEQUÊNCIA AO TRABALHO DOS TCe 

A primeira tarefa é aumentar o impacto dos 
trabalhos realizados pelos TCs junto às ALs. 
Como abordamos mais acima, uma série de 
ciclos de controle têm início nos TCs, mas 
somente se completam quando a AL dá sequ-
ência ao trabalho da auditoria. Sem uma inte-
nção mais estreita entre as duas instituições 

trabalho de fiscalização não alcança o seu 
objetivo. Mesmo que a ação da AL não esteja 
dentro da responsabilidade dos TCs, um tri-
bunal ativo, comprometido com um sistema 
de auditoria que tenha impacto positivo sobre 
a administração pública deve desenvolver es-
tratégias para aumentar a interação bem suce-
dida entre as duas instituições. 

3.2.1. OS PARECERES PRÉVIOS SOBRE AS 

CONTAS DE GOVERNO 

Em relação aos pareceres prévios dos TCEs so-
bre as contas do governo, a visão defensiva limita 
a responsabilidade dos TCs à sua entrega dentro 
do prazo estabelecido. Para um tribunal defen-
sivo a possível ineficiência do impacto destes 
pareceres causada pela procrastinação em busca 
de um veredito final da AL ou seu rechaço pelos 
parlamentares, não faria faz parte da sua respon-
sabilidade imediata e poderia ser ignorada. 

Para um TC ativo, comprometido com a au-
ditoria que gere impacto, cabe em primeiro lugar 

acompanhamento do destino dos pareceres 
prévios sobre as contas dos governos dentro da 
AL. Neste caso, o relator e a equipe técnica acom-
panham a tramitação do parecer do TC dentro 
da AL. O contato destes servidores do TC com o 
presidente da mesa da AL, da respectiva comissão 
ou do relator do processo poderá sinalizar que a 
tramitação está sendo acompanhada. Mesmo sem 
dispor de força legal, estas e outras sinalizações 
podem acelerar a tramitação dos pareceres. 

Mesmo que não haja um prazo estabelecido 
pela constituição para que a AL julgue as contas 
do governo, os TCs têm um interesse intrínseco 
em ver o seu trabalho técnico completar o ciclo 
de controle. Um TC ciente da sua posição cen-
tral no ciclo de controle trabalhará para ver o 
seu parecer render frutos. Caso o contato com 
as Ala não renda os resultados esperados, um 
segundo passo nesta direção é dirigir-se à opi-
nião pública através da divulgação dos parece-
res. Além do acompanhamento da tramitação 
do parecer prévio dentro da AL, a publicação 
do parecer em linguagem acessível pode dar 
visibilidade pública à (eventual) omissão de 
parlamentares no julgamento das contas do 
governante. Este caminho também é indicado 
quando os parlamentares abertamente ignoram 
a opinião técnica do TC, aprovando as contas 
do governante. Neste caso a divulgação do pa-
recer à imprensa é um veículo importante para 
aumentar o custo político para os parlamenta-
res pela aprovação das contas em contrariedade 
com o parecer técnico emitido. 

Além da questão da apreciação célere do 
parecer, o TC também devera se preocupar 
com possíveis mudanças para tornar o parecer 
prévio mais "atrativo" para a AL. A forma de 
apresentação dos pareceres poderá influenciar 
a sua repercussão no legislativo. A exemplo do 
TCU, os TCs poderiam encomendar uma ver-
são do parecer para divulgação, evitando a lin-
guagem técnico-jurídica e apresentando os re-
sultados de forma mais sucinta aos legisladores 
e ao público em geral. O TCU elabora material 
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especifico para divulgação, resumindo os prin-
cipais resultados em linguagem acessível para a 
mídia, os atores políticos e os cidadãos. 

Outro passo interessante seria antecipar 
a preocupação com a repercussão do parecer 
para o momento da definição dos temas prin-
cipais que o mesmo abordará. Um parecer que 
contemple questões debatidas na AL durante o 
período legislativo terá mais chance de rever-
berar na casa legislativa. A ideia aqui é que o 
relator e auditores dialoguem com parlamen-
tares, tanto do governo, como da oposição, 
antes da definição dos temas a serem aborda-
dos no relatório, para assim se inteirarem dos 
assuntos que suscitarão interesse. Esta sonda-
gem não contradiz a autonomia do relator de 
definir os temas que considera relevantes para 
serem abordados. 

3.2.2. AS AUDITORIAS OPERACIONAIS 

E DE GESTÃO 

Os resultados das fiscalizações que resultam 
no julgamento das contas de administradores e 
mais ainda as auditorias operacionais e de ges-
tão, são produtos que têm impacto direto so-
bre a administração pública, independente da 
intervenção de outras instituições" As sanções 
financeiras (multas e débitos) aplicadas têm, 
em tese, efetividade imediata. 

No caso das auditorias operacionais e de 
gestão os caminhos que levam da conclusão do 
trabalho dos TCs até o impacto sobre a admi-
nistração pública são mais tortuosos Os resul-
tados das auditorias operacionais são subsídios 
importantes para os debates nas respectivas 
comissões temáticas e entre as bancadas dos 
partidos políticos. Tanto estes como os adminis-
tradores terão que ser convencidos de que as re-
comendações e alertas dos auditores são viáveis 
e trarão benefícios para a comunidade. A audi-
toria se torna efetiva não pela força da lei, mas 
pelo convencimento da palavra. A forma como 
os TCs divulgam os resultados das auditorias 
operacionais não leva em conta esta diferença 
fundamental entre o poder da lei e da palavra. 

A cultura dos TCs tende a ser guiada pela 
lógica do direito mais do que da comunicação. 
Nesta linha, os TCs defensivos se limitarão a 
disponibilizar os resultados das auditorias nos 
seus sites na internet, seguindo o lema "Os in-
teressados que procurem os resultados". Os TCs 
proativos, ao contrário, buscarão os parlamen-
tares que estão ativos nas respectivas comis-
sões e potencialmente interessados em áreas  

de políticas públicas que foram abordadas nas 
auditorias. Os TCs divulgarão ativamente os re-
sultados dos trabalhos de auditoria realizados, 
recorrendo a material impresso em linguagem 
simples, participação em seminários, audi-
ências públicas, além de debates na mídia. As 
auditorias operacionais são um ingrediente im-
portante para um debate político de qualidade 
sobre políticas públicas. 

Os TCs devem estar cientes que estes acha-
dos da auditoria disputam a atenção dos par-
lamentares com muitas outras vozes que bus-
carão influencia-los a respeito dos melhores 
caminhos para a política pública. A melhor 
auditoria operacional não terá nenhum impac-
to se ela não for divulgada da forma criativa e 
convincente entre os gestores, os atores políti-
cos e os meios de comunicação. Uma política 
proativa de divulgação dos resultados do traba-
lho da auditoria se faz necessária para reverter 
o quadro da baixa visibilidade dos resultados 
do trabalho dos TCs. 

Os resultados dos trabalhos de auditoria 
são tão mais próximos dos interesses dos par-
lamentares, quanto mais próximos estiverem 
dos fatos atuais. Para que os parlamentares se 
interessem pelos resultados da auditoria a in-
formação sobre eventuais irregularidades deve 
ser tempestiva. Irregularidades que serão julga-
das anos após o ocorrido se tornam pouco rele-
vantes para os legisladores. A probabilidade de 
que os relatórios produzidos pelas auditorias e 
fiscalizações chamem a atenção dos parlamen-
tares cresce na medida em que estes estiverem 
acessíveis (divulgação ativa), inteligíveis (lin-
guagem contemporânea) e tempestivos (refe-
rentes a fatos atuais). 

3.2.3. A INFORMAÇÃO ANUAL SOBRE 

GRANDES OBRAS PARA QUEBRAR OS VICIOS 

DO CONTROLE POSTERIOR 

Uma das inovações na fiscalização no governo 
federal foi a introdução do acompanhamento 
anual das obras de grande porte em andamento 
pelo TCU, com a elaboração de relatórios anu-
ais enviados ao Congresso Nacional e ainda um 
parecer sobre a continuação ou suspensão da 
obra, baseado na gravidade de eventuais irre-
gularidades. A inovação foi introduzida através 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2001.7  

Esta mudança foi provocada pela insatisfa-
ção da opinião pública com escândalos de des-
vio de recursos cujo modus operandi havia sido 
descoberto pelos técnicos dos TCs, a introdu- 
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ção destes mecanismos preveniu a continuação 
do desvio de recursos. Um caso emblemático é 

escândalo envolvendo a construção do TRT 
em São Paulo. Este quadro, da auditoria go-
vernamental capaz de identificar irregularida-
des pos factum, porém sem agilidade e poder 
suficiente para gerar um impacto imediato se 
repetiu em outros escândalos. Em muitos casos 
os processos não tinham sido julgados pelo co-
legiado dos TC, em outros, os governantes sim-
plesmente ignoraram as informações produzi-
das pelos auditores. A solução encontrada pelo 
Congresso era intensificar os canais de infor-
mação entre Legislativo e TC, numa sistemáti-
ca de controle concomitante. O TCU informa 

congresso anualmente sobre irregularidades 
nas obras em andamento, mesmo que os res-
pectivos processos não tenham sido julgados. 

A segunda inovação foi o aumento do poder 
dos TCs em relação à alocação de novos recursos 
em projetos que apresentem graves irregularida-
des. Num primeiro momento a LDO previa um 
formato de responsabilidade compartilhada no 
qual o TC detinha praticamente poder de veto em 
relação à alocação de novos recursos. No decorrer 
dos anos, este poder de veto do TC foi transfor-
mado em um poder informal, perdendo efetivi-
dade. Dessa forma, a decisão final sobre a aloca-
ção dos recursos voltou para os parlamentares. 
Porém, ainda há um custo político para aqueles 
que contrariarem o TC, pois existe a necessidade 
de ouvir os auditores e gestores nas respectivas co-
missões antes de contrariar o parecer do TC. 

O informe anual sobre a regularidade das 
grandes obras, combinado com o poder com-
partilhado entre TCU e Congresso Nacional a 
respeito da suspensão dos recursos orçamen-
tários, conseguiu sanar uma das brechas da 
auditoria governamental no Brasil. Os órgãos 
de controle detectavam irregularidades, porém 
devido à morosidade do processo de comuni-
cação e o próprio modelo de controle posterior 

efetivo impacto desta descoberta ocorria so-
mente quando os recursos já haviam sido des-
perdiçados ou desviados. 

Recomendamos aqui que a mesma siste-
mática seja adotada pelos TCEs. Argumenta-
mos que na ausência de iniciativa por parte dos 
parlamentares os TCs devem iniciar gestões 
para convencer os parlamentares e o governo 
do beneficio deste modelo para a sociedade, 
acarretando o aumento da visibilidade e da 
credibilidade das duas instituições junto à so-
ciedade. Os TCs devem também convencer os 
governantes sobre os efeitos benéficos destas  

informações céleres como prevenção contra 
possíveis problemas na administração pública. 
A tarefa será mostrar que as informações sobre 
irregularidades, quanto mais cedo descobertas, 
aumentam a possibilidade de reverter o ônus 
a favor do governante, quando ao contrário, 
problemas acumulados e descobertos poste-
riormente acabam por abastecer a oposição 
de munição política. Governantes podem se 
beneficiar ao tomar medidas a tempo, evitando 
grandes escândalos no futuro. 

A fórmula dos informes anuais sobre 
grandes obras, seguindo o modelo do âmbito 
federal, aumentaria tanto a densidade da infor-
mação entre TC e AL, como também estabele-
ceria uma responsabilidade compartilhada sob 
as sanções aplicadas. Estes dois caminhos são 
complementares e importantes pois demons-
traram eficácia no âmbito federal e deveriam 
ser explorados pelos TCs e ALs. O balanço 
anual sobre as grandes obras em curso cria a 
possibilidade que as ALs intervenham, ainda 
em tempo, na alocação de recursos que causam 
prejuízo aos cofres públicos, As ALs poderão 
suspender contratos em curso ou bloquear a 
alocação de recursos orçamentários a determi-
nados projetos que apresentem problemas. No-
vamente, os TCs comprometidos com o impac-
to do seu trabalho a favor do interesse público 
devem convencer os deputados dos benefícios 
desta estratégia para a credibilidade e legitimi-
dade das duas instituições envolvidas. 

As possibilidades de atuar nesta frente não 
se esgotam no trabalho junto à AL. Mesmo que 

poder legislativo não solicite as informações, 
TC não está impedido de produzi-las e re-

metê-las às ALs e ao público em geral. TCs au-
toconscientes da sua responsabilidade e reco-
nhecidos como órgãos independentes poderão 
usar esta medida para pressionar tanto o gover-
no como a AL a se posicionar diante de indícios 
de irregularidades em obras do governo. 

3.3. AUMENTAR A DEMANDA DAS AU JUNTO 

AOS TCs 

Pela Constituição Federal e estaduais as ALs têm 
competências especiais junto aos TCs tanto para 
acessar informações sobre auditorias em anda-
mento, como também para solicitar novas au-
ditorias. Na prática as ALs tipicamente não de-
senvolvem atividades neste sentido. Não existem 
muitos levantamentos específicos sobre o tema, 
mas os trabalhos realizados apontam que a de-
manda é insignificante.° Há várias razões para 
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esta baixa demanda por parte das ALs aos TCs. 
Uma das razões é o desconhecimento por 

parte dos deputados do potencial do TC para 
subsidiar os debates nas ALs com informações 
e avaliações qualificadas. Outra questão se re-
fere à lógica da maioria governista que perpas-
sa todas as instâncias da AI. (mesa diretora e 
comissões temáticas). Os eventuais pedidos de 
acesso à informação devem ser enviados não 
pelos parlamentares individuais, mas pelas 
instâncias da casa legislativa. Pedidos de parla-
mentares da oposição raramente passam pelo 
crivo da maioria governista. 

Um TC temerário da sua independência 
estará confortável com esta situação. Em re-
lação aos pedidos de acesso aos processos de 
fiscalização em andamento e a solicitação de 
novas auditorias por integrantes das ALs uma 
posição defensiva dos TCs tentaria minimizar 
este contato. Nesta perspectiva as solicitações 
da AL seriam interpretadas como limitação 
da autonomia dos TCs em ditar a sua própria 
agenda de controle. Também, o atendimento 
de demandas de determinados deputados po-
deria envolver os TCs nos conflitos políticos 
dentro das ALs. 

Por outro lado, as solicitações de acesso às 
informações sobre auditorias expressam um 
interesse saudável das ALs no trabalho dos 
TCEs. Estas solicitações podem ser um ponto 
de partida para uma maior difusão dos traba-
lhos do TCE na AL. Um TC preocupado com 
a auditoria governamental que causa impacto, 
se aproximará da AL com a finalidade de iden-
tificar pontos de interesse dos deputados para 
os quais o trabalho da auditoria poderia gerar 
informações e avaliações importantes. Pontos 
polémicos, levantados ou por representantes da 
oposição ou por parlamentares da própria base 
governista, podem ser motivo para informar 
sobre auditorias em andamento, ou para iniciar 
novos processos de fiscalização. 

Na prática, as demandas de oficio (aprova-
das pela mesa ou pelas comissões da AL) tal-
vez sejam difíceis de serem estimuladas. Onde 
a base governista controla a maioria avassala-
dora dos deputados, solicitações de informa-
ções ou pedidos de apuração de denúncias têm 
chance reduzida de aprovação. Porém, existem 
caminhos alternativos para acolher pedidos de 
parlamentares individuais. Um deles é acolhê-
-los na forma de denúncias ou como pedidos 
de informação por parte de cidadãos ou par-
tidos políticos. Alguns TCs exploraram este 
caminho através das suas ouvidorias. Estas  

instituições, presentes hoje em grande par-
te dos TCs, podem ser um importante canal 
para captar e estimular estas demandas junto 
às ALs. Os TCs são autônomos na priorização 
destas denúncias. Solicitações provenientes de 
deputados ou partidos, mesmo que não enca-
minhados por meio do caminho oficial da AL, 
mencionado na constituição, podem receber 
um tratamento prioritário dentro do tribunal, 
se este estiver investindo na relação com os re-
presentantes políticos. 

Para um TC disposto a aumentar esta in-
terface formal e informal com a AL e os seus 
integrantes, há espaço no arcabouço institucio-
nal atual para explorar novos caminhos de re-
lacionamento e de estreitamento dos contatos, 
com a finalidade de aumentar os resultados do 
trabalho da auditoria e melhorar a imagem das 
duas instituições perante a sociedade. 

3.4. ACOMPANHAR AS DECISÕES DAS Alo 

QUE INFLUENCIAM AS CONDIÇÕES DE 

TRABALHO DOS TC/ 

3.4.1. ACOMPANHAR LEGISLAÇÃO 

RELEVANTE PARA FISCALIZAÇÃO 

Mesmo que o arcabouço institucional da au-
ditoria governamental seja garantido pelas 
constituições federal, estaduais e leis orgâ-
nicas, várias decisões das ALs influenciam 
as condições materiais do trabalho dos TCs. 
Estas incluem, como mencionado mais aci-
ma, a alocação de recursos orçamentários 
aos TCs e a criação de novos cargos. Os TCs, 
por interesse próprio, acompanham esta le-
gislação rotineiramente. Por outro lado, o 
poder legislativo também pode criar novas 
obrigações para os TCs, como ocorrido na 
lei de responsabilidade fiscal ou nas leis or-
çamentárias anuais que criaram a figura do 
acompanhamento das grandes obras. Os TCs 
devem acompanhar, e na ausência de outros 
atores, dar inicio ao debate sobre as compe-
tências adicionais dos TCs e os benefícios es-
perados para a sociedade. 

Por outro lado, nem todas as inovações na 
legislação beneficiam ou fortalecem a auditoria 
governamental. Os TCs devem acompanhar o 
conjunto de proposições legislativas em trami-
tação nas ALs, para então oferecer o seu pare-
cer e eventualmente mobilizar a opinião públi-
ca em casos nos quais a instituição vê ameaçada 
a boa aplicação de recursos públicos ou preju-
dicada a auditoria das contas públicas. 
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3.4.2. A ESCOLHA DOS CONSELHEIROS 

COMO MOMENTO CHAVE PARA 

DEFINIRÁ QUALIDADE DA AUDITORIA 

GOVERNAMENTAL 

Outra atitude republicana dos TCs se refere à 
participação na escolha de novos integrantes 
dos TCs. Uma das áreas onde o arcabouço ins-
titucional influencia negativamente a qualidade 
da auditoria governamental é a ausência de um 
ministério público próprio dentro do tribunal 
ou a não realização de concurso público para 
preencher as vagas destes profissionais. A mes-
ma debilidade é encontrada em relação à cria-
ção da carreira de auditor dentro dos tribunais 
e a não realização de concurso para preenchi-
mento de vagas Finalmente, vários TCs ain-
da não cumprem a norma constitucional que 
prevê uma das sete vagas de conselheiro sendo 
preenchida por um procurador concursado de 
carreira e outra por um auditor concursado de 
carreira. Após mais de duas décadas desde a 
aprovação da constituição lacunas graves como 
estas que colocam os TCs em desacordo com 
a Constituição Federal, prejudicam a imagem 
desses órgãos. 

As ALs são livres para nomear pessoas com 
experiência e integridade para as quatro vagas 
a serem preenchidas pelo legislativo. Porém, 
os TCs devem convencer os legisladores que o 
cumprimento da constituição está acima dos 
interesses corporativistas da casa. O histórico 
recente mostra que o preenchimento de vagas 
destinadas ao legislativo por profissionais de 
carreira dos TCs, mesmo que improvável, está 
dentro das possibilidades. Em alguns casos as 
ALs nomearam técnicos dos TCs para as va-
gas destinadas à casa. Os TCs devem explorar 
esta e outras possibilidades para alcançar uma 
composição do colegiado dentro da proporção 
prevista ha mais de duas décadas pela constitui-
ção: devem fazer parte do colegiado um auditor 
e um procurador do TC. O argumento de que a 
excessiva politização do órgão mina a credibili-
dade dos TCs deve ser utilizado contra tendên-
cias corporativistas nas ALs. 

Em relação às vagas para as quais não há 
critérios claros de pré-qualificação técnica9  e 
que são preenchidas pela AL (quatro das sete 
vagas do colegiado) ou pelo governador com 
confirmação pela AL (uma vaga entre sete) os 
TCs devem igualmente acompanhar o proces-
so seletivo em todas as suas fases. Mesmo que 
a constituição não preveja a sabatina dos can-
didatos, os TCs devem convidar os pré-candi- 

datos a conhecer a rotina de trabalho da insti-
tuição e nesta ocasião questionar sobre as suas 
experiências no âmbito do controle. Espera-se 
que os novos conselheiros tenham familiari-
dade com a atividade de controle. Da mesma 
forma devem ter reputação ilibada. A apresen-
tação pública dos pré-candidatos pode ser uma 
ferramenta eficaz para constranger pretenden-
tes que não se enquadram nestes pré-requisitos. 

Caso os TCs através destas iniciativas 
consigam evitar que "indicações controversas 
e desarrazoadas como as ocorridas durante 
os poucos mais de 100 anos de existência dos 
Tribunais de Contas no Brasil"° continuem 
acontecendo, o beneficio para a auditoria go-
vernamental será inestimável, uma vez que os 
conselheiros são não somente a face visível dos 
TCs para a mídia e a opinião pública, mas tem 
grande influência sobre a rotina administrativa, 
relatam os processos de fiscalização e, coletiva-
mente, são responsáveis pelas decisões emitidas 
pelos TCs. 

Muitos profissionais da área da auditoria 
governamental reconhecem o papel chave da 
questão da escolha dos conselheiros para a cre-
dibilidade e qualidade dos TCs. As discussões 
giram em torno de novos modelos de seleção 
para o colegiado ou até um novo modelo de au-
ditoria no Brasil. Uma proposição mais recente 
se refere à criação de um órgão corregedor e su-
pervisor dos TCs, a exemplo do Conselho Su-
perior de Justiça e o Conselho Superior do Mi-
nistério Público. Estes debates são importantes 
e podem resultar em reformas substanciais do 
sistema de auditoria governamental no Brasil. 
Por outro lado, o debate sobre novos modelos 
de nomeação não deve ofuscar a imaginação 
criativa para investir no aperfeiçoamento da 
composição dos colegiados dentro do arcabou-
ço legal existente. Os TCs comprometidos com 
um trabalho que gere resultados positivos para 
a sociedade deve encarar cada nova nomeação 
de um conselheiro como um desafio, usando a 
criatividade para garantir a seleção de mem-
bros qualificados. 

3.5. ASSESSORIAS LEGISLATIVAS PARA INICIAR E 

IMPULSIONAR UMA NOVA RELAÇÃO COM AS Ale 

A criação de uma assessoria parlamentar ma-
terializa a nova relação entre TCs e ALs, cuja 
a finalidade é intensificar e otirnizar a relação 
entre os TCs e as ALs. A exemplo do TCLT estas 
assessorias terão a finalidade de estreitar o laço 
entre ambas as instituições. 
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Em um primeiro momento, as assessorias 
devem ajudar a preparar os produtos dos TCs 
para esta nova fase de divulgação ativa. As as-
sessorias de comunicação ou serviços contra-
tados de jornalistas devem traduzir os princi-
pais achados em linguagem clara e acessível. 
Os auditores, conselheiros ou outros especia-
listas devem ser preparados para a comuni-
cação externa. Os TCs devem intensificar o 
contato entre TCs e ALs, através da organi-
zação de seminários e debates baseados nos 
resultados da auditoria governamental. O pú-
blico alvo destes seminários é o parlamentar, 
assim como seus assessores. O contato com 
os deputados se torna mais eficiente se ele 
se refere a um interesse específico do parla-
mentar. Resultados de auditorias que tangem 
a sua base eleitoral podem chamar a atenção 
dos parlamentares. Deputados que subme-
tem projetos de lei sobre determinadas áreas 
de políticas públicas podem ter interesse em 
auditorias destas áreas. 

Na medida em que os TCs por meio de 
assessorias parlamentares iniciam um novo 
ciclo de relacionamento com as ALs, estas 
assessorias devem ajudar a preparar os TCs 
para as novas demandas. Os relatores das 
contas de governo devem ser sensibilizados 
para o fato de que o interesse pelo parecer 
prévio sobre as contas do governador cresce 
na medida em que temas relevantes do deba-
te político são abordados. As ouvidorias dos 
TCs devem ser orientadas a receber e enca-
minhar as demandas dos parlamentares e dar 
respostas dentro de um prazo razoável. Os 
técnicos dos TCs devem ser preparados para 
apresentar resultados a um público externo, a 
jornalistas ou a organizações civis. 

Numa terceira etapa, as assessorias devem 
desenvolver estratégias para produzir informação 
anual sobre grandes obras para a AL. Idealmente 
esta nova iniciativa deveria ter respaldo em uma 
ação cojunta entre ALs e TCs, formalizando esta 
nova competência na lei orçamentária ou em ou-
tro texto legal. Porém, na falta desta ação coorde-
nada restam alternativas a serem exploradas. Os 
TCs podem criar um fato novo com a apresenta-
ção de um balanço anual sobre as obras, trazendo 
uma contribuição substancial para a qualidade e 
lisura da administração pública. 

Finalmente, quando os TCs tiverem conso-
lidada a sua nova identidade como instituição 
autônoma, mas ao mesmo tempo voltada para 
cooperação com a AL com o objetivo de levar 
a êxito a auditoria governamental de impacto,  

poderão então, abrir um diálogo sobre a me-
lhor forma de recrutar os novos integrantes de 
colegiado. Este debate poderá incluir as nome-
ações atuais, mas também se estenderá sobre 
outros temas como o modelo de recrutamento 
e supervisão dos colegiados. 

O seguinte quadro resume os principais 
pontos desta estratégia para melhorar o rela-
cionamento entre TCs e AU, com a finalidade 
de alcançar auditorias que impactem positiva-
mente sobre a qualidade da administração pú-
blica nos Estados brasileiros. 

QUADRO 3: MAIS IMPACTO DA AUDITORIA 

GOVERNAMENTAL ATRAVÉS DE UM NOVO 

RELACIONAMENTO ENTRE A Ls E TCs 

(Visualizar na página seguinte) 

4. CONCLUSÃO 

Este texto foi redigido com base no pressu-
posto de que os TCs brasileiros passaram por 
uma intensa fase de modernização na última 
década, que envolve a renovação da infraes-
trutura, a formação dos seus quadros técni-
cos, a modernização da gestão, entre outros 
elementos. Porém, em vários pontos estes 
esforços deixaram de ter o impacto deseja-
do. Um dos pontos de partida desta análise 
foi que uma das razões pelo baixo impacto 
das auditorias sobre a administração públi-
ca é a falta de integração entre as ações das 
instituições envolvidas nos diferentes ciclos 
de controle. Argumentamos que em relação 
às ALs e os TCs existem uma série de pontos 
de intersecção onde a falta de aproximação 
entre ambas as instituições resultará em uma 
quebra do sistema de controle e consequente-
mente na falta de impacto positivo da audito-
ria sobre a administração pública. 

Fazendo um balanço sobre a situação atual 
e possíveis caminhos para o futuro, chegamos 
à conclusão de que a intensificação da coo-
peração entre ambas as instituições deve ser 
acompanhada por uma nova visão a respeito 
da responsabilidade dos TCs no sistema de 
controle. A atitude atual pode ser caracterizada 
como defensiva e temerária em garantir a inde-
pendência e até a própria existência dos TCs. O 
objetivo principal dentro desta visão é demons-
trar que os TCs não faltam com os seus deveres 
constitucionais. 

Para fechar a brecha entre a modernização 
interna das instituições e a criação de um siste-
ma integrado de controle das contas, os atores 
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QUADRO  3 
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as 	demandas 	recebidas 	de 	politicos 	e 	dar 
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administradores o posteriori, 
uso intenso dos poderes dos TCs para sustar atos, 

suspender 	servidores 	e 	banir 	empresasionde 	os Tcs 
tenham esta competência. 

nformações remetidas às ALs somente 

após 	tramita* 	em 	julgado 	no 

coleglado. 

nforrnar 	Au 	anualmente 	sobre 	irregularidades, 	com 
nciusão desta competência na legislação pertinente. 

'Em caso de falta de iniciativa da AL. produzir e divulgar 

anualmente um balanço sobre obras . 

Seleção dos novos conselheiros. senção dos TCs frente à seleção. Posicionamento ativo dos TCs através de convites aos pré-

:andidatos para conhecer os TCs e apresentação cie suas 

experlêndas. 

Posicionamento contra a indicação de conselheiros Inaptos 

para o cargo. 

vegIslação a respeito de TCs e daMornpanhamento 

atividades de fiscalização. 

não sistemático. Acompanhamento de legislação produzida a respeito de 
:emas relevantes para a auditoria governamental. 

Mudança de visão geral. 

magem da AL entre servidores do TOAI 

em geral associada a interesses prdprioslegIslaçÃo) 

da classe polltica e togo de interesses. 

vista como principal arena para definir as regras &floro 

es alocação de recursos (orçamento). 

Reconhecimento de que várias atividades dos TCs se 

:ornam irrelevantes se não forem recebidas e discutidas 

;elos deputados da AL 

devem adotar uma visão republicana, preocu-

pada com uma auditoria governamental que se 
reverta-em benefícios para a sociedade. Entre 

os vários atores envolvidos na auditoria os TCs 

são os mais predestinados para assumir este 

papel. Em muitas áreas esta nova visão impli-
ca em olhar para além das tarefas imediatas de 

cada instituição e pensar nas responsabilidades 
dos atores envolvidos na fiscalização das contas 

públicas. Baseado nesta concepção as institui-
ções de controle lograrão formar um sistema 

integrado de controle sobre a boa aplicação dos 
recursos públicos, papel que lhes foi atribuído 
pela constituição. 

Este texto detalha ideias para mudar as re-

lações entre AIs e TCs, dentro desta concepção 
republicana de garantir que os ciclos de contro-

le envolvendo várias instituições se completem. 

Os TCs têm a oportunidade de assumir a lide-
rança neste novo processo de modernização da 

auditoria que estará voltada para a integração 

dos esforços realizados por várias instituições 
para formar um sistema de controle efetivo. 

5. MÉTODO DE PESQUISA E FONTES DE 
INFORMAÇÃO 

A realização do presente trabalho envolveu di-
ferentes fontes de pesquisa. Foram realizadas 

entrevistas com diferentes técnicos de Tribu-

nais de Contas, ou de forma presencial, ou por 
telefone. Outras entrevistas foram realizadas no 

Congresso Nacional e em Assembleias Legisla-
tivas. Associações como AMPCON (Associa-

ção Nacional do Ministério Público de Contas) 
e FENASTC (Federação Nacional das Entida-
des dos Servidores dos Tribunais de Contas 
Estaduais) foram de grande ajuda na coleta 

de informações sistemáticas sobre a estrutura 
institucional dos TCs. Os resultados do balan-

ço da pesquisa FIA/USP sobre os Tribunais de 

Contas em 2002, bem como os de outras pes-
quisas com uso de questionários sobre os TCs 

forani avaliados aqui. Uma analise dos websites 

dos TCs a respeito da acessibilidade e inteligi-
bilidade de uma serie de informações sobre o 

trabalho dos TCs arredondou o quadro. 
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CONTROLE SOCIAL: CHEGOU A HORA 
DE MOSTRAR SEU VALOR 

Luciano Chaves de Farias' 

"O mundo está girando cada vez mais 

veloz. A gente espera do mundo e o 

mundo espera de nós..." 

(Lenine) 

1. NOTAS INTRODUTÓRIAS 

A sociedade moderna (do conhecimento) vem 
se transformando numa velocidade voraz. De 

fato, o mundo está girando cada vez mais veloz. 
Na era da tecnologia e inovação e da conexão on 

Une, o tempo passa muito rápido e a sociedade 

não consegue assimilar a quantidade colossal de 
informações que lhe são disponibilizadas. Mia-

do a essa revolução tecnológica, o século XXI 

trouxe intensas modificações normativas, que 
repercutiram positivamente no âmbito da Ad-

ministração Pública. A Lei de Responsabilida-

de Fiscal - LRF (Lei Complementar Federal n.° 
101/2000), o Estatuto da Cidade (Lei Federal n." 

10.257/2001), a Lei de Ficha Limpa (Lei Com-
plementar Federal n.° 135/2010) e a Lei de Aces-
so à Informação (Lei Federal n.° 12.527/2011), 

entre outras, tiveram papel fundamental para 

início da mudança cultural no setor público. 

Essas normas foram produto da movimentação 

social na busca da plena cidadania e da gestão 
responsável e transparente. Tais leis, inequivoca-

mente, enaltecem a importância do controle dos 
gastos públicos e reforçam a necessidade da efe-
tivação de mecanismos de participação social, 

como forma de fiscalização da res publica. 
Com efeito, a plena participação da socie-

dade no Estado Democrático é de fundamental 

importância Como é cediço, os recursos públicos 

advêm da sociedade e as políticas públicas são 

adotadas justamente para atender aos anseios e às 

necessidades coletivas, fornecendo aos cidadãos 

bens e serviços que são essenciais à concretização 

dos seus direitos fundamentais. Há muito já dizia 
Abranham Lincoln que eram as políticas públi-

cas do pows pelo povo e para o povo. Destarte, é 
imprescindível que a sociedade participe direta-

mente das decisões do poder público, debatendo  

ativamente as políticas públicas, desde seu nas-

cedouro até sua efetiva implementação. Alguns 

institutos constitucionais e legais autorizam a 

participação direta do cidadão na ação governa-
mental, a exemplo dos orçamentos participativos, 

das audiências públicas, da ação popular, das ou-
vidorias, das denúncias e representações, que são 

meios próprios da democracia material. 
Entretanto, esses instrumentos de partici-

pação vêm sendo pouco ou subutilizados pelo 

cidadãos. É fato indiscutível que a sociedade 
brasileira ainda é reduzidamente participativa e 

brasileiro, na maioria das vezes, tem exercido 

apenas a democracia formal, ao escolher seus 

representantes no momento das eleições. Em es-
tudo sobre a maneira comportamental do povo 

brasileiro, o professor Alberto Carlos Almeida 

(2007, p. 101), no livro intitulado "A cabeça do 
brasileiro", demonstra com magnitude essa falta 

de cultura participativa dos indivíduos, a partir 
do resultado de uma interessante pesquisa sobre 

a aceitação social do patrimonialismo pela po-

pulação brasileira. Nesse intento, foi perguntado 
aos entrevistados (de variadas classes sociais 

e culturais) se concordavam ou não com a se-
guinte frase: "cada um deve cuidar somente do 

que é seu, e o governo cuida do que é público." O 
alarmante resultado mostra que 74% dos entre-

vistados concordam com tal frase. Isso retrata, 
perfeitamente, a atitude passiva e desinteressada 

dos brasileiros em relação à coisa pública. 
É preciso virar esse jogo! A sociedade bra-

sileira tem que aproveitar esse momento opor-
tuno de movimentos populares, do despertar 

da população, para mostrar o real valor do ati-

sismo social. As manifestações de junho/julho 

de 2013 deixaram um importante legado para 

a estrutura participativa brasileira. A sociedade 

começou a bradar, a lutar por serviços públicos 

de qualidade e por gestões mais transparentes e 
menos corruptas. É preciso dar continuidade a 

esse processo. Os Estados Democráticos espe-
ram (a rigor, dependem) muito da sociedade 
para se firmarem como efetivos instrumentos 
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Direito Público 
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de garantia de direitos fundamentais. No ano 
em que a Constituição Cidadã completa seu P 
quarto de século, é chegada a hora de o controle 
social mostrar seu valor, tomando-se uma forma 
efetiva de fiscalizar recursos públicos. 

2. A DEMOCRACIA MATERIAL E A 
CIDADANIA PARTICIPATIVA 

Hodiernamente, a democracia aparenta possuir 
uma aceitação universal. Poucas ideias parecem 
ter adquirido uma anuência tão ampla quanto à 
da democracia2. Como afirma o professor Marcos 
Nobre (2004, p. 21), "não importa qual seja o es-
pectro político a partir do qual a ideia é enunciada 
e defendida, a 'democracia' é quase uma unanimi-
dade." Portanto, não mais se discute a afirmação 
da democracia como elemento central da política. 
Tal discussão, tão vívida no século passado, en-
contra-se ultrapassada nos dias atuais. 

O debate contemporâneo se volta para o aper-
feiçoamento e a qualidade dos regimes democrá-
ticos. Há uma insatisfação generalizada com os 
resultados das democracias atuais em termos de 
justiça social, eficácia governamental e inclusão 
política. A crise do Estado, que vem deixando de 
possuir as condições necessárias para ser prove-
dor exclusivo do bem-estar social, e a corolária 
crise vivenciada pelas instituições governamen-
tais, remetem a uma necessária reflexão sobre a 
qualidade das democracias representativas. 

A democracia não deve ser concebida e en-
xergada apenas como mero exercício de repre-
sentação política, legitimada pelo processo eleito-
ral. Essa é a noção formal da democracia, a sua 
concepção clássica. Outrora, essa noção era sufi-
ciente, pois reduzia o processo político a uma luta 
entre forças democráticas e autoritárias. Nesse pe-
ríodo de afirmação da democracia contra as for-
ças ditatoriais, a democracia representativa era, de 
acordo com Avritzer apud Dagnino et a! (2006, p. 
18), "um fim em si IIICSMQ e se perdia de vista que 

processo democrático é interminável, não linear 
complexa cheio de tensões e interrupções, e que 
contém em si mesmo projetos, aspirações e experi-
ências que não se esgotam nem estão contidos na 
representação eleitoral." Destarte, a democratiza-
ção deve ser entendida como um processo que se 
origina na própria sociedade e nela se transforma. 

Em virtude do descompasso, cada vez mais 
progressivo, entre as ações dos governantes e as 
necessidades e vontades dos governados, a noção 
da democracia formal, equivalente à democracia 
meramente representativa, viabilizada pelo aten-
dimento às formalidades procedimentais para a  

escolha dos políticos, não vem mais servindo para 
satisfação dos interesses coletivos. A distância en-
tre representantes e representados, o descumpri-
mento das promessas de campanha e a ausência de 
mecanismos de controle para a responsabilização 
dos representantes perante o povo são os proble-
mas mais evidentes para a formação democrática. 

Diante desse cenário, a democracia repre-
sentativa deve ser combinada com institutos 
de participação popular direta, possibilitando 
maior presença dos cidadãos no processo de to-
mada de decisões e de controle das políticas pú-
blicas. A esse modelo democrático, comumente 
denominado democracia participativa ou semi-
direta, o administrativista Diogo de Figueiredo 
Moreira Neto chama de democracia material. 
Para Moreira Neto (2006, p. 46), a democracia 
material se caracteriza pela "adoção de novos ins-
trumentos de aferição de resultados (controle de 
eficiência) e de participação na escolha das políti-
cas e para a confirmação de que elas estão sendo 
executadas a contento (controle social):' 

Portanto, a concretização da democracia 
material (ou democracia participativa) se su-
porta fundamentalmente na participação polí-
tica, aberta aos cidadãos ou a quaisquer pessoas 
fisicas ou jurídicas em todos os Poderes do Esta-
do. A participação dos cidadãos nas deliberações 
públicas enseja, conforme Moreira Neto (2006, 
p. 46), as seguintes possibilidades: 

acesso à informação, para que sejam 
admitidos a manifestar sua opinião, a 
influir na formulação de políticas pú-
blicas, para que possam, em alguns 
casos, coparticipar das decisões e por 
último, mas não menos importante, 
para que estejam legitimados para 
deflagrar os instrumentos de con-
trole de legalidade, de legitimidade 
e de licitude, para tanto dispostos 
pela ordem jurídica vigente. (Grifo 
não constante do original) 

Observa-se hoje que os institutos da demo-
cracia representativa são acompanhados, e em 
alguns aspectos até mesmo substituidos, por 
instrumentos participativos ou de democracia 
semidireta. Nesse sentido, o jusfilosofo Nor-
berto Bobbio (1992, p. 151) enfatizava que "a 
democracia participativa surge em face dos pro-
blemas enfrentados pela democracia representa-
tiva, para reforçar os controles sobre a atuação 
do estatarEm arremate, se a complexidade das 
sociedades atuais não permite prescindir de 
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3, A legitimidade, 

além de decorrer 

da aproximação 

entre a 

Administração 

e a sociedade, 

é fundamental 

para o êxito das 

políticas sociais e 

reforça os vínculos 

entre o Estado e os 

cidadãos, 

mecanismos de representação, a adoção per-
manente de mecanismos de participação popu-
lar na escolha das políticas sociais, bem como 
na sua fiscalização e controle, pode contribuir, 
sobremaneira, para a mitigação do déficit de le-
gitimidade' da democracia representativa. 

3. DELINEAMENTOS DO CONTROLE 
SOCIAL 

A Declaração dos Direitos do Homem e do Ci-
dadão, elaborada durante a Revolução Francesa, 
em 1789, já continha, no art. 15,0 seguinte pre-
ceito: 'A sociedade tem o direito de pedir conta, a 
todo agente público, quanto à sua administra Øo' 
Certamente, nessa Declaração, encontram-se as 
bases do controle social sobre as atividades da 
Administração Pública. 

O controle social, também denominado 
controle popular, é a espécie de controle reali-
zado por aquele que não seja agente público no 
exercício da função estatal. Aprumando as ares-
tas desse sintético conceito, Vanderlei Siraque 
(2005, p. 99), assevera que: 

O controle social é realizado por 
um particular, por pessoa estranha 
ao Estado, individualmente, em 
grupo ou por meio de entidades 
juridicamente constituídas, sendo 
que, nesse caso, não há necessidade 
de serem estranhas ao Estado, mas, 
pelo menos que uma parte de seus 
membros seja eleita pela sociedade. 

Para uma melhor compreensão, o autor ofe-
rece alguns exemplos de entidades que exercem 

controle social, citando os Conselhos Gestores, 
a Ordem dos Advogados do Brasil e as organi-
zações não governamentais constituídas há mais 
de um ano e com previsão expressa nos seus es-
tatutos sobre tal finalidade. 

Portanto, deve ficar claro que o controle so-
cial se distingue do controle institucional, que é 
aquele realizado pelos órgãos estatais. É controle 
institucional, por exemplo, aquele realizado pelos 
órgãos de controle interno e de controle externo. 
Com  a intenção de esclarecer as diferenças entre 

controle social e o institucional da Administra-
ção Pública, Siraque (2005, p. 104) apresenta uma 
elucidativa analogia a seguir transcrita 

Por exemplo, nos restaurantes, não 
raro existem comunicados, em de-
corrência de leis municipais e por 

determinação da vigilância sanitá-
ria, com os seguintes dizeres: "visite 
nossa cozinha". É uma interferência 
do particular no privado, um con-
trole de um particular sobre um ato 
privado para saber se a alimentação 
está ou não sendo preparada con-
forme os padrões estabelecidos pela 
vigilância sanitária. Isso é controle 
social. Caso o particular encontre 
alguma irregularidade na cozinha 
do restaurante, ele poderá ou não 
solicitar providências primeiro ao 
órgão administrativo, depois por via 
do Judiciário. No caso, o controle da 
cozinha realizado pelo particular é 
controle social; o feito pela vigilân-
cia sanitária é controle institucional. 

Assim como as outras vertentes de contro-
le, o controle social também tem por finalida-
de verificar se as decisões tomadas estão sendo 
executadas de acordo com os parâmetros esta-
belecidos pela Constituição e pelas normas in-
fraconstitucionais. 

Após essas considerações, define-se controle 
social da Administração Pública como o ato re-
alizado individual ou coletivamente pelos mem-
bros da sociedade, por meio de entidades juridi-
camente organizadas ou não e de acordo com os 
instrumentos jurídicos colocados à disposição 
da cidadania para fiscalizar, vigiar, velar, exami-
nar, inquirir e colher informações a respeito da 
atuação estatal (SIRAQUE, 2005, p. 103). 

A Constituição Federal estabeleceu diver-
sos instrumentos e mecanismos para o exerci-
cio do controle social. Dentre esse, destacam-se 
os seguintes: 

- Art. 5°, XXXIV; "a" - defesa contra ilegalidade 
ou abuso de poder; 
- Art. 50, XXXIV, "b" - direito a certidões; 
- Art. 5°, LXX - mandado de segurança coletivo; 
- Art. 50, LXXII - habeas data; 
- Art. 50, DCCIII - ação popular; 
- Art. 10- participação de trabalhadores nos co-
legiados de órgãos públicos para definir interes-
ses profissionais e previdenciários; 
- Art. 14, I, II e III - plebiscito, referendo e ini-
ciativa popular; 
- Art. 31, 5 3° - exame e apreciação das contas 
municipais; 
- Art. 37, 5 3°- participação do usuário na admi-
nistração pública direta e indireta; 
- Art. 74, 5 2° - denúncia ao Tribunal de Contas; 
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- Art. 103, DC - propositura de Ação Direta de 
Inconstitucionalidade por sindicato ou entida-
des de classe; 
- Art. 206, VI - gestão democrática do ensino 
público. 

Como se observa, a Constituição Federal 
outorgou ao particular diversificados instru-
mentos de ação, aptos a possibilitar a verificação 
da regularidade da atuação da Administração e 

impedimento de práticas ilegítimas ou lesivas 
ao indivíduo ou à sociedade, ensejando, a repa-
ração dos danos decorrentes de tais práticas. Di 
Pietro (2001, p. 586) entende que, provavelmen-
te, "o mais eficaz meio de controle da Administra-
ção Pública seja o controle popular:" 

Conforme Mileslci (2003, p. 152-153), numa 
situação como a atual, em que a carência de re-
cursos financeiros normalmente deriva para 
uma crise fiscal, deixando o Estado sem con-
dições de sustentar a economia e de garantir o 
seu pleno desenvolvimento, o controle "assume 
conotações diferenciadas e relevantes, com esse 
controle sendo confiado à própria população." 

Com base nas lições do professor Juarez Freitas 
(2004, p. 90), o controle social tem um duplo mis-
ter; "impedir abusos e controlar diretamente, desde 

nascedouro as opções do administrador pública" 
Para o consagrado jurista, um controle social de-
sempenhado sadiamente pressupõe, ao mesmo 
tempo, cidadania ativa e o comedimento de uma 
atuação que não se considere substitutiva ou exclu-
dente das outras espécies de controle dos atos, con-
tratos e procedimentos da Administração Pública 
(controles interno, externo e jurisdicional). 

Percebe-se que a crescente conscientização de 
sua cidadania vem estimulando o cidadão brasi-
leiro a exercê-la visando à defesa dos interesses da 
coletividade. O aperfeiçoamento do controle so-
cial dos serviços públicos depende, sobremanei-
ra, da participação do cidadão nos negócios pú-
blicos. Atualmente, já podem ser visualizados os 
primeiros passos desse processo de conscientiza-
ção social; porém, não se deve olvidar que o per-
curso é muito extenso e, de certa forma, tortuoso. 
Os obstáculos são muitos, a começar pela falta de 
cultura da própria sociedade, que não demonstra 
interesse pela coisa pública e muito menos pela 
fiscalização dos negócios públicos. 

Assim, de acordo com Evandro Martins Guer-
ra (2007, p. 95), "não adianta apenas propiciar os 
mecanismos para a participação social no controle 
da Administração é imperativa a criação de progra-
mas voltados à formação do cidadão consciente de 
seu papel na sociedade." É, preciso, pois, fomentar e 

provocar, cada vez mais, o pleno exercício do con-
trole social. Esse fomento se dá, principalmente, por 
meio da transparência dos atos governamentais. 

Fie last but not least, cabe gizar duas impor-
tantes advertências em relação à definição de 
controle social. A primeira é lembrança de que 
existe um outro conceito de controle social, no 
sentido de dominação. É um sentido antagônico 
ao abordado neste trabalho, pois, ao invés de en-
tendê-lo como o povo controlando as atividades 
do Estado, compreende como o Estado (ou uma 
parcela dele, uma categoria, uma classe social 
ou outras esferas, como a mídia) controlando o 
povo, por meio da hegemonia política, religiosa, 
econômica, cultural, racial e da informação. 

A outra relevante advertência é que o contro-
le social e a participação popular, apesar de "irmãs 
siamesas", na expressão de Siraque (2005, p. 112), 
não devem ser confundidos. Em breve síntese, a 
participação popular ocorre antes ou durante o 
processo de decisão da Administração Pública, 
sendo, basicamente, um poder político de elabora-
ção de normas e de políticas públicas. Já o controle 
social ocorre após a concretização desse processo 
decisório, visando verificar se as normas vêm sendo 
cumpridas ou se as políticas públicas estão sendo 
concretizadas satisfatoriamente. O controle social, 
conforme Sira.que (2005, p. 112), "é direito público 
subjetivo de o particular individual ou coletivamente, 
submeter o poder político estatal à fiscalização." 

4. CONTROLE SOCIAL COMO A FORMA 
MAIS LEGITIMA DE FISCALIZAÇÃO DE 
GASTOS PÚBLICOS 

Não obstante as tradicionais e didáticas classifi-
cações doutrinárias do controle da Administra-
ção Pública, que elencarn os tipos em função de 
algumas variáveis, como a dos órgãos que o exer-
ce, a sua finalidade e o seu momento, o jurista 
Jessé Torres Pereira Júnior (2005, p. 21) apresen-
ta uma interessante sistematização, ao apontar 
as vertentes (formas) do controle. Na verdade, 
tal sistematização se assemelha às tradicionais 
classificações quanto ao órgão que exerce o con-
trole, porém, agrega um elemento novo, a partir 
da possibilidade de inclusão do controle social 
(popular), que, por não ser exercido por um de-
terminado órgão (mas sim pelos cidadãos), não 
costumava aparecer nas clássicas divisões. 

De acordo com Jessé Torres Pereira Júnior 
(2005, p. 21-22), o sistema constitucional brasilei-
ro vigente designa quatro vertentes de controles: o 
controle da Administração Pública sobre si mesma 
(autocontrole), segundo os princípios da autotutela 
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e da tutela administrativa; o controle parlamentar, 
exercido por meio dos tribunais de contas, audiên-
cias públicas, pedidos de informação, convocações 
de autoridades e comissões parlamentares de in-
quérito; o controle judicial; e o controle social (po-
pular), exercido pelos cidadãos por meio da ação 
popular, de representações administrativas, dos 
conselhos gestores, dos orçamentos participativos. 

O autocontrole, também denominado de con-
trole interno ou controle administrativo, é o con-
trole decorrente de órgão integrante da própria 
estrutura na qual se insere o órgão fiscalizador. 
É inerente a cada um dos órgãos e entidades dos 
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário que, 
mediante sistema integrado de controle interno, 
deverão exercer o controle sobre seus próprios 
atos e agentes. O titular da primeira vertente do 
controle é a própria Administração. O controle 
parlamentar ou legislativo é o controle exercido 
pelos mandatários do povo. Portanto, a titularida-
de dessa vertente de controle é o Poder Legisla-
tivo. De acordo com a sistematização de Martins 
Guerra (2007, p. 91-92), esse tipo de controle se 
secciona em duas subespécies: o "controle politi-
co"e o "controle financeiro". O primeiro é exercido 
pelos membros do Poder Legislativo, diretamen-
te, mediante seus órgãos e comissões. O segundo, 
também denominado de controle parlamentar 
indireto, é efetivado por meio de órgãos especiali-
zados: os Tribunais de Contas. 

O controle judicial é confiado ao Poder Judi-
ciário, que o exerce com exclusividade, alcançan-
do especificamente a legalidade (bem como os 
demais princípios constitucionais da Adminis-
tração Pública, como o da moralidade) dos atos 
administrativos praticados no âmbito de todos os 
Poderes. Essa forma de controle, pela sua comple-
xidade, singularidade e abrangência, não se confi-
gurou objeto de análise do presente trabalho. 

O controle também pode ser exercido pelos 
próprios cidadãos, legítimos senhores do Erá-
rio. É o chamado controle social ou popular. A 
titularidade dessa quarta vertente "está entregue 
ao cidadão ou à iniciativa privada em geral", 
como observa lesse Torres Júnior (2005, p. 23). 
O controle social, juntamente com o controle 
parlamentar e o interno, pode ser considerado 
como forma extrajudicial de controle da Admi-
nistração Pública. 

Na interessante analogia de lesse Torres Pe-
reira Júnior (2005, p. 27), se as vertentes do con-
trole pudessem ser ilustradas geometricamente 
por uma pirâmide', à semelhança da de Kelsen, 
que evidencia a hierarquia das leis, o vértice seria 
"ocupado pelo judiciário, posto que lhe cabe profe- 

rir a última palavra sobre se as normas expedidas 
e os atos praticados nos mais recônditos escani-
nhos da ordem jurídica se compadecem, ou não, 
com os princípios e normas do sistema." 

Considerando essas quatro vertentes do con-
trole da Administração Pública, pode-se consi-
derar que o controle judicial seja o mais enfático, 
pois, além dos diversos instrumentos garantidores 
dos seus comandos e da sua natureza coercitiva, é 
exercido de modo definitivo e em última instân-
cia. O Estado brasileiro adota o modelo inglês de 
jurisdição, onde vige o direito fundamental à ina-
fastabilidade de apreciação pelo Poder Judiciário 
(art. 5°, XXXV, CF/88). Vale dizer, nada pode ser 
afastado da apreciação pelo Poder Judiciário, que 
tem a prerrogativa de decidir definitivamente so-
bre as matérias que lhes forem levadas. Dai a posi-
ção contundente do controle jurisdicionaL Poder-
se-ia considerar também que o controle interno 
seja o mais privilegiado, pois tem a prerrogativa de 
acompanhar, pari passu, todo o processo de cons-
trução dos atos administrativos, atuando ordina-
riamente no momento anterior à adoção dos com-
portamentos administrativos. Já o controle social 
pode ser visto como a forma mais legítima de 
fiscalização dos atos administrativos, pois se trata, 
efetivamente, do controle realizado pelos próprios 
destinatários dos atos e pelos titulares do poder 
soberano. Serão eles quem avaliarão se as ações es-
tatais estão atendendo às suas reais necessidades. 
Com  similar raciocínio, Juarez Freitas (2009, p. 
130) assevera que, no tocante à densidade demo-
crática, "não há, a rigor um controle mais relevante 
(social), contudo existe funcionalmente aquele deve 
proferir a derradeira palavra (jurisdicional)". 

Nada mais legítimo do que ouvir a opinião 
do próprio destinatário dos comportamentos 
administrativos. Induvidosamente, o controle 
social é uma arma poderosa, que põe a socieda-
de na posse de si mesma, no efetivo exercício da 
soberania_ Na visão de Eike Andrade Soares de 
Moura Silva (2012, p. 51), o controle social: 

é mais eficaz, até mesmo, que os 
próprios instrumentos de decisão 
conferidos 	constitucionalmente 
aos cidadãos (referendo, plebiscito, 
iniciativa popular, audiência públi-
ca, orçamento participativo, entre 
outros), uma vez que estes são de 
incidência esporádica e limitados 
em razão da matéria, na medida em 
que o controle pode ser exercido de 
forma permanente, continua e so-
bre toda a atuação administrativa 

4. Na verdade, 

conforme abordam os 

autores Araújo, Arruda 

e Barreto 12008, p.33), 

já existe unia pirâmide 

de controle idealizada 

pelos belgas Sterck, 

Scheers e Bouckaett e 

difundida no relatório 

Intitulado"The 

modemization of the 

public control pyramid: 

internation trends" 

(A modernização da 

pirâmide do controle 

público: tendências 

internacionais).Ern 

síntese. tal pirâmide 

de controle ê edificada 

em três níveis: no 

vértice, a auditoria 

externa, que equivale ao 

controle realizado pelos 

Tribunais de Contas (o 

controle parlamentar 

financeiro); no meio, a 

auditoria interna e na 

base, o controle interno. 

COMO tal pirâmide foi 

idealizada na seara 

da auditoria, não 

foram consideradas 

as vertentes social e 

judicial do controle. 
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Nos Estados Democráticos de Direito, o ci-
dadão deixou de ser mero destinatário das ações 
estatais e passou a poder participar ativamente 
das decisões do Estado. No controle social, o ci-
dadão passa a ser o protagonista das atividades 
fiscalizatórias, tornando-se o meio executor do 
controle e podendo verificar e acompanhar a re-
gularidade dos atos governamentais. Portanto, o 
controle social, exercido plenamente pelo cida-
dão, configura-se na maior garantia do processo 
democrático. Como já abordado no item 2 do 
presente texto, por esse instrumento de cidada-
nia, os déficits da representação política podem 
ser minimizados e o projeto democrático poderá 
ser fortalecido na busca constante da efetivação 
dos direitos fundamentais. 

Em suma, a sociedade tem o permanente 
direito de zelar pela legitimidade das decisões 
estatais, tomadas supostamente para atender 
aos seus anseios e necessidades. Como visto, a 
cidadania participativa e o controle social des-
filam com desenvoltura pela Constituição Fe-
deral de 1988 e pelas normas infraconstitucio-
nais. O direito de participação está amplamente 
garantido pelo ordenamento jurídico pátrio. 
Cabe agora a efetivação e ampliação constante 
da inserção social no controle público, visando 
ao aperfeiçoamento da avaliação da qualidade 
dos serviços públicos prestados. 

5. CARÁTER INCLUSIVO DO CONTROLE 
SOCIAL 

De maneira lapidar, juarez Freitas (2009, p. 130) 
defende que 'h melhor controle é aquele capaz 
de incluir os demais". Naturalmente, deve-se 
entender que o controle social exercido pelo 
cidadão não se esgota em si mesmo, tampouco 
deverá ter a pretensão de substituir os controles 
oficiais (interno, externo e judicial) regulados 
pela Constituição Federal. O controle social não 
é plenamente independente das demais formas 
de controle. Ao revés, é complementar aos con-
troles oficiais e depende destes para alcançar os 
resultados pretendidos e ter plena eficácia. 

Para fazer valer as suas constatações contra 
irregularidades praticadas pelo Estado, é inevitá-
vel que o controle social busque o próprio Poder 
Público visando à correção das falhas encontra-
das. A total independência do controle social 
fica restrita ao seu exercício. Nesse diapasão, He-
lio Saul Mileslci (2009, p. 108) leciona que 

fica perfeitamente demonstrado que 
o controle social não se sobrepõe 

nem exclui os demais controles, espe-
cialmente o oficial, porque necessita 
deste último para ter eficácia. O exer-
cício do controle social é indepen-
dente e universal, mas não produz 
resultados unicamente pela sua ação, 
ele depende do controle oficial para 
fazer valer as suas contatações. As-
sim, o controle social deve ser consi-
derado um aliado do controle oficial, 
devendo ter uma atuação conjugada 
como Tribunal de Contas. 

O controle social deve servir, de modo prio-
ritário, como adicional e reforço às demais for-
mas de controle. Ele deve ser encarado como 
imprescindível aliado dos controles oficiais, 
mormente na seara de controle dos resultados 
qualitativos da gestão pública. Não deve existir 
disputas pelo protagonismo do controle público. 
Todas as formas de controle precisam convergir 
para o ideal supremo, que é a busca pela legítima 
e correta aplicação dos recursos públicos. Ë fun-
damental a intenção e sinergia entre as formas 
de controle, não devendo existir espaço para dis-
puta, hostilidade e vaidades. 

Enveredando por essa questão acerca da in-
tenção entre as formas de controle, luarez Frei-
tas (2009, p. 134) defende que o controle social 

não deve ser exdudente, nem pre-
tender ocupar lugar olímpico. Ca-
rece de mediações e de vitórias cons-
tantes sobre as falácias informais. 
Precisa ser continuo. Deve ser uni-
versalizável sem se reputar infalível, 
pois, como é evidente, não traduz a 
vontade geral de modo perfeito. E. 
Por outras palavras, o princípio da 
democracia direta requer que o con-
trole participativo das relações de 
administração, longe de inibir, forta-
leça os demais controles e, em últi-
ma instância, o controle sistemático 
dos atos administrativos. (Destaques 
não constantes do original) 

Também abordando a matéria, Jair Lima 
Santos (2002, p. 40) entende como absolutamen-
te positiva a integração do controle estatal com o 
social. Tem-se trecho de seu estudo: 

Contar então com o auxilio da so-
ciedade na fiscalização desse novo 
universo que se forma - de maior 
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alcance com relações internas mui-
to mais complexas — é, ao mesmo 
tempo, a garantia de um reforço 
significativo aos controles oficiais já 
existentes e a possibilidade de um 
novo marco no relacionamento do 
Estado-cidadão, fundado desta vez 
na democratização das informa-
ções, na maior difusão do poder e 
em princípios como o da eficiência 
e da moralidade pública. 

Em síntese, o controle social, embora seja 
exercido de maneira plenamente autônoma e in-
dependente, depende dos controles oficiais para 
garantir um positivo desfecho de sua atuação. Vale 
dizer, sua eficácia está interligada à atuação do Po-
der Público. O controle social realiza um funda-
mental papel indutor e inclusivo entre as demais 
formas de controle. É um forte aliado no combate 
à malversação de recursos públicos, exercendo um 
luxuoso auxilio aos órgãos de controle. Por isso, 
deve ser sempre fomentado e prestigiado e nunca 
negligenciado ou encarado como mera obrigação 
formal. Esse caráter inclusivo e complementar não 
depõe contra essa modalidade de controle popular 
Entretanto, para que venha a contribuir significa-
tivamente para o aperfeiçoamento da avaliação e 
fiscalização dos serviços prestados precisa ser mais 
atuante e incentivado pelo Poder Público. 

6. NOTAS CONCLUSIVAS 

Há muito se fala e escreve sobre o controle social 
e sua importância para a boa gestão publica. Con-
forme abordado, a Constituição Federal de 1988 
não economizou nos itens relacionados à parti-
cipação popular e controle social, outorgando ao 
particular diversificados instrumentos de ação, 
aptos a possibilitar a verificação da regularidade 
da atuação da Administração e o impedimento 
de práticas ilegítimas ou lesivas ao indivíduo ou à 
sociedade. De igual modo, a legislação infracons-
litucional, a exemplo da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF), do Estatuto da Cidade, da Lei de Fi-
cha Limpa e da Lei de Acesso à Informação (LAI), 
tiveram papel fundamental na busca da plena 
cidadania e da gestão responsável e transparente. 
Portanto, o ordenamento jurídico pátrio está re-
pleto de dispositivos que garantem e prestigiam 
o controle social. Tais normas, inequivocamente, 
enaltecem a importância da inserção da partici-
pação social no controle dos gastos públicos, vi-
sando reforçar e legitimar as ações de fiscalização 
da res publica. Deve-se ressaltar, contudo, que a 

participação social na gestão pública não se trata 
apenas de um direito constitucionalmente asse-
gurado, mas também de um dever imposto pelos 
valores e princípios imanentes da, tão bem apeli-
dada, Constituição Cidadã. 

Destarte, o controle social encontra-se ab-
solutamente prestigiado pelo ordenamento e in-
serido na ordem no dia no âmbito acadêmico e 
doutrinário. Entretanto, para que essa nova forma 
de gerir a res publica tenha êxito, é fundamental a 
existência de um maior engajamento social. Faz-
se necessário enxergá-la como um dever. Os cida-
dãos precisam passar por uma mudança cultural, 
de consciência, deixando de se ver e agir como 
meros consumidores e beneficiários e passar a se 
enxergar e agir como partícipes, co-executores, 
desfrutadores e controladores das políticas so-
ciais. Ê preciso abandonar definitivamente a pos-
tura passiva e descrente e adotar uma atitude mais 
participativa e altaneira em relação à prerrogativa 
de controlar os gastos públicos. 

Como tem-se defendido e propalado, o con-
trole social, exercido plenamente pelo cidadão, 
configura-se na maior garantia do processo de-
mocrático. A participação social é um dos gran-
des pilares da democracia material. Desse modo, 
faz-se mister despertar no cidadão brasileiro a 
consciência de sua corresponsabilidade no acom-
panhamento e na fiscalização da aplicação dos 
recursos públicos. Atualmente, já podem ser vi-
sualizados os primeiros passos desse processo de 
conscientização social, porém, não se deve olvidar 
que o percurso é muito extenso e, de certa forma, 
tortuoso. Os obstáculos são muitos, a começar 
pela falta de cultura da própria sociedade, que 
não demonstra inicies  pela coisa pública e mui-
to menos pela fiscalização dos negócios públicos. 
O controle social, embora não seja um fim em si 
mesmo, representa um legítimo elemento indutor 
da interatividade entre os órgãos de controle e um 
poderoso aliado do Poder Publico na eterna bus-
ca por uma gestão responsável. 

Induvidosamente, os controles oficiais tam-
bém precisam de mudança postural. É preci-
so fomentar e se conscientizar da importância 
fundamental do controle social. Evidentemente 
que o alto grau de passividade social é também 
reflexo da hierarquização, verticalização e cen-
tralização de muitos órgãos de controle, que ne-
cessitam se abrir e dialogar cada vez mais com 
a sociedade em busca do aprimoramento da 
gestão pública. O controle social será eficaz se 
conseguir estabelecer vínculos sistêmicos com 
os entes estatais encarregados do controle. Mas 
esse patamar, esse reconhecimento da impor- 
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tância, somente pode ser conquistado a partir da 
participação cada vez mais ativa da sociedade. 

tradição do povo brasileiro a esperança por 
dias melhores. A sociedade, via de regra, espera 
muito do Governo. Tal esperança não pode ser en-
carada como maléfica, afinal, como ensina a lenda 
de Pandora, todos os bens podem ser perdidos, 
menos a esperança_ No entanto, essa esperança 
por ações estatais precisa ser complementada por 
uma atuação participativa da sociedade nos negó-
cios públicos. A título ilustrativo, para se demons-
trar a baixa participação social na seara pública, 
tem-se a escassa produção legislativa oriunda da 
iniciativa popular. A Lex legum garantiu aos brasi-
leiros a prerrogativa de participar diretamente do 
processo legislativo. Em 25 anos de promulgação 
da CF/88, apenas quatro leis foram promulgadas 
por meio da participação direta da sociedade, a sa-
ber: a Lei Federal n.o 8.930/94, também conhecida 
como Lei Daniella Perez, que acrescentou o homi-
cídio qualificado no rol de crimes hediondos; a Lei 
Federal n.° 9.840/99, que tratou da captação ilícita 
de sufrágio e estabeleceu sanções para a compra 
de votos; Lei Federal n.° 11.124/05, que criou o 
Fundo Nacional de Habitação Popular; e a Lei 
Complementar Federal n.° 135/10, nacionalmente 
conhecida como Lei da Ficha Limpa. Em que se 
pese as dificuldades procedimentais, o fato é que 
a baixa participação popular no processo legisla-
tivo brasileiro demonstra de maneira inequívoca 
a falta de interesse e de ingerência na vida política 
e administrativa da nação. Essa realidade precisa 
mudar! Chegou a hora de virar a página e trans-
formar essa inércia num comportamento ativo. As 
ferramentas estão à disposição; cabe agora uma 
efetiva mudança cultural em prol da consolidação 
do tão propalado e defendido controle social. 
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RESUMO 

O presente artigo pretende avaliar a legalidade 
da transferência para a reserva de policial mi-
litar, submetido a processo administrativo, cri-
minal ou civil por abuso de autoridade, em face 
dos princípios basilares da Policia Militar da 
Bahia e do principio da presunção de inocência. 

As articulistas, a partir do cotejamento das 
legislações pertinentes com os precedentes do Su-
perior Tribunal de Justiça e as lições doutrinárias 
sobre o tema, defendem que a aceitabilidade do 
pedido de transferência nas circunstâncias postas 
reveste-se em ato contrário a Constituição Federal 
de 1988 e a Lei Estadual n° 7.990/2001 (Estatuto 
dos Policiais Militares do Estado da Bahia), assim 
como num estímulo perigoso a indisciplina dos 
demais membros da Corporação, o que prejudica 
a própria hig,idez da Policia Militar, que se baseia 
na hierarquia e na disciplina. 

PALAVRAS-CHAVE 

Transferência para reserva, presunção de ino-
cência, hierarquia, disciplina, cautelar. 

1. INTRODUÇÃO 

A inquietude, fonte do presente artigo, surge da 
constatação que o Estado da Bailia vêm transfe-
rindo para a reserva, a pedido, militares subme-
tidos a processo administrativo, processo civil 
por abuso de autoridade ou criminal, embora 
o Estatuto da Policia Militar, em seu art. 176, 
§ 3., alínea a, da Lei n°7.990/2001 vede tal ato. 

Assim, o presente estudo tem por objetivo 
avaliar a legalidade desse tipo de transferência 
para a reserva de policial militar, em face dos 
princípios basilares da Policia Militar da Bahia 
e do principio da presunção de inocência.  

2. A VEDAÇÃO À TRANSFERÊNCIA 
PARA RESERVA VOLUNTÁRIA NOS 
CASOS PREVISTOS NO ART. 176, 6 3°, "A", 
DA LEI N.° 7.990/2001 

A transferência para a reserva remunerada é 
uma das formas de colocação do militar na ina-
tividade, porém, com a possibilidade de retor-
no ao serviço ativo, por ato do Governador do 
Estado (art. 16, II, alínea a, arts. 18 e 32 da Lei 
n°7.990/2001 - Estatuto dos Policiais Militares 
do Estado da Bahia). 

Nos termos do citado Estatuto, o policial 
militar da reserva remunerada é aquele afas-
tado do serviço que, nessa situação, perceba 
remuneração do Estado, ficando sujeito à ação 
disciplinar da Instituição e à prestação de ser-
viços na ativa. 

Verifica-se que a reserva difere da aposen-
tadoria, visto que o militar mantêm o vínculo 
de sujeição perante a Corporação, podendo ser 
convocado para servir, quando necessário. 

De acordo com o caput do art. 176 da Lei 
n°7.990/2001, a transferência para a reserva re-
munerada a pedido será concedida ao policial 
militar, mediante requerimento escrito, quan-
do este contar, no mínimo, com trinta anos de 
serviço. Contudo, esse pedido será indeferido, 
conforme alínea a, 43' do citado artigo, se o 
miliciano estiver respondendo a processo cri-
minal, processo civil por abuso de autoridade 
ou processo administrativo. 

Nos casos de submissão a processo discipli-
nar, o Estatuto dos Policiais Militares estabelece 
que o miliciano só poderá passar, voluntaria-
mente, para a reserva, após a conclusão do pro-
cesso e o cumprimento da penalidade, acaso 
aplicada (art. 90 da Lei n°7.990/2001). 

A vedação sobre a transferência à reserva 
mantém-se intacta, mesmo após a inclusão do 
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inciso IV ao art. 52 da Lei n° 7.990/20013, intro-
duzido pelo art. 6° da Lei n°11.356/2009, que 
possibilita a cassação de proventos de inativi-
dade como sanção disciplinar. 

Registre-se que a revogação pode ocorrer 
de forma expressa ou tácita, sendo que a pri-
meira corresponde a uma ordem positivada, 
quando a lei revogadora o faz expressamente, 
e, no segundo caso, baseada no princípio da in-
compatibilidade. 

Nesse sentido, Caio Mário da Silva Pereira 
(2013, p. 108-109) aduz que: 

A incompatibilidade pode ser o re-
sultado da normativa geral instituída 
em face do que antes existia: quando 
a lei nova passa a regular inteiramen-
te a matéria versada na lei anterior, 
todas as disposições desta deixam de 
existir, vindo a lei revogadora substi-
tuir inteiramente a antiga 
E...1 
Incompatibilidade poderá surgir 
também no caso de disciplinar 
a lei nova, não toda, mas parte 
apenas da matéria, antes regulada 
por outra, apresentando o aspecto 
de uma contradição parcial. A lei 
nova contém um ou mais dispositi-
vos estatuindo diferentemente da-
quilo que era objeto de lei anterior. 

pondo-lhe o espirito e servindo de critério para 
sua compreensão, razão pela qual sua violação 
implica grave forma de ilegalidade ou de in-
constitucionalidade, dependendo do principio 
violado, porque representa insurgência contra 
todo o sistema (MELLO, 2011). 

O Estatuto da Polícia Militar da Bahia concei-
tua a hierarquia e a disciplina nos seguintes termos: 

Art. 3° - A hierarquia e a disci-
plina são a base institucional da 
Policia Militar. 
fi 1° - A hierarquia policial mili-
tar é a organização em carreira 
da autoridade em níveis diferen-
tes, dentro da estrutura da Polícia 
Militar, consubstanciada no espi-
rito de acatamento à sequência 
de autoridade. 
§ 2° - Disciplina é a rigorosa ob-
servância e o acatamento integral 
das leis, regulamentos, normas e 
disposições que fundamentam 
o organismo policial militar e 
coordenam seu funcionamento 
regular e harmônico, traduzindo-
se pelo perfeito cumprimento do 
dever por parte de todos e de cada 
um dos componentes desse orga-
nismo. (Grifo nosso) 
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No caso vertente, a inclusão do inciso IV ao 
art. 52 da Lei n°7.990/2001 não é incompatível 
com o normativo do art. 176,43°, "a", do Estatu-
to dos Militares da Bahia. Ao contrário, reforça 
a situação de sujeição dos policiais mantidos na 
reserva, que podem ser alcançados com a cas-
sação de seus proventos, como mais uma forma 
de sanção disciplinar, em homenagem aos pila-
res da Instituição, da hierarquia e da disciplina. 

3. A TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA 
EM FACE DOS PRINCÍPIOS BASILARES 
DA POLICIA MILITAR 

A Constituição Federal de 1988, em seção des-
tinada aos militares dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Territórios', estabelece que as ins-
tituições militares são organizadas com base na 
hierarquia e disciplina. 

Como arcabouço principiológico das Poli-
cias Militares, verifica-se que esses princípios 
são mandamentos nucleares de um sistema, 
que se irradiam sobre diferentes normas, com- 

Em obra dedicada ao tema, Paula Coutinho 
Bahia de Souza (2009, p. 362-363) aduz que 
"tais princípios são vetores da organização mi-
litar, de sorte que há uma grande proteção des-
tes enquanto bens jurídicos, 1.1, configurando 
as condutas que os violem como transgressões 
disciplinares e, até mesmo, crimes militares': 

Ou seja, os princípios constitucionais da car-
reira militar— hierarquia e disciplina, para outras 
atividades são instrumentais; para a atividade 
militar, são principais e fundantes, revestindo-
se de tamanha importância que não só podem 
tipificar condutas puníveis administrativamente, 
como também crimes propriamente militares. 

Em seus estudos, Paula Coutinho Souza 
(2009) afirma ser redundante falar que uma orga-
nização militar é dotada de hierarquia e discipli-
na, eis que aquela não existe sem esta, na medida 
em que o modus operandi de toda e qualquer re-
lação castrense está intimamente ligada à noção 
de confiança da tropa em seu comandante. 

Ademais, considere-se que "o agente admi-
nistrativo é responsável disciplinarmente pelo 

3. Art. 52 - São sanções 

disciplinares a que 

estão sujeitos os 

policiais militares: 

I - advertência; 

II - detenção; 

III - demissão; 

IV-cassação de 

proventos de 

inatividade. 

4. Art. 42 Os membros 

das Policias Militares e 

Corpos de Bombeiros 

Militares, instituições 

organizadas com 

base na hierarquia e 

disciplina, são militares 

dos Estados,do 

Distrito Federal e dos 

Territórios. (Redação 

dada pela Emenda 

Constitucional na 18. 

de 1998) 
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cumprimento de seus deveres. Há de proceder 
de acordo com o que eles prescrevem e de res-
ponder pelos atos que pratique, prestando con-
tas aos seus superiores" (DEZAN, 2011, p. 159). 

Desse modo, na iminência de restar evi-
denciada a indisciplina que o policial militar 
tenha praticado, por meio de um processo 
administrativo ou judicial, não é legal, muito 
menos razoável, conceder-lhe o pedido de pas-
sá-lo para reserva remunerada, pois estar-se-ia 
premiando condutas que deveriam ser desen-
corajadas pela Administração. 

Nesse diapasão, José Armando da Costa 
(2008, p. 141) traz importante esclarecimento 
acerca dos objetivos da reprimenda disciplinar: 

Quer seja pelo seu aspecto poten-
cial (preventivo) ou pelo turno da 
atuação efetiva (repressivo), a san-
ção disciplinar tem como escopo 
primordial a desenvoltura nor-
mal e regular do serviço público. 
Como também se predestina a res-
guardar o prestigio da administra-
ção pública perante a coletividade 
beneficiária dos seus serviços. 

Insta salientar que o regime disciplinar é o 
conjunto sistemático de normas substantivas 
definidoras de vedações, deveres, proibições, 
responsabilidades, transgressões, garantias e 
recompensas, cuja observância e aplicação tem 
por objeto resguardar a normalidade, a eficiên-
cia e a legalidade do desempenho funcional da 
Administração Pública (LESSA 2008). 

Assim, admitir a transferência para a re-
serva a pedido de policiais nas circunstâncias 
proibidas por lei resulta em estimulo perigoso a 
indisciplina dos demais membros da Corpora-
ção, o que prejudica a própria higidez da Policia 
Militar, baseada na hierarquia e disciplina. 

4. A NEGATIVA AO PEDIDO DE 
TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA EM 
FACE DO PRINCIPIO DA PRESUNÇÃO 
DA INOCÊNCIA 

A presunção de inocência, consagrada como 
principio no art. 5°, LVII, da Constituição Fe-
deral, impõe um dever de tratamento que atua 
na dimensão interna e externa. Quando inter-
na, dirige-se ao juiz, para que este imponha, 
inteiramente, a carga de prova ao acusador, 
decidindo, na dúvida, pela absolvição; além 
disso, imponha restrições ao uso das prisões 

cautelares. Em sendo externa, a presunção de 
inocência visa mitigar a exposição midiática do 
réu (LOPES JR, 2011). 

A orientação da Egrégia Corte Superior de 
Justiça segue no sentido de ser medida cautelar a 
negativa do pedido de transferência para a reser-
va, por não estar revestida de natureza sancio-
nadora, sendo a concessão, nesses casos, medida 
antijuridica, ante à vedação do Estatuto Militar: 

RECURSO ESPECIAL N° 1.221.088 
- RJ (2010/0208723-9) RELATOR 
MINISTRO HAMILTON CARVA-
LHIDO. RECORRENTE: UNIÃO 
RECORRIDO: OSMAN BATISTA 
DAS NEVES ADVOGADO: PE-
DRO XAVIER SOBRINHO E OU-
TRO(S). DECISÃO. 
Recurso especial interposto pela 
União, com fundamento no ar-
tigo 105, inciso III, alínea "C, da 
Constituição Federal, impugnan-
do acórdão da Quinta Turma Es-
pecializada do Tribunal Regional 
Federal da 2' região, assim emen-
tado: "MILITAR. TRANSFERÊN-
CIA PARA RESERVA REMUNE-
RADA. A PEDIDO. DENÚNCIA 
EM PROCESSO CRIMINAL 
- ARTIGO 97- PARÁGRAFO 4° - 
ALÍNEA - DA LEI N° 6.880/80 
- PRINCIPIO CONSTITUCIO-
NAL DA PRESUNÇÃO DE INO-
CÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNI-
BILIDADE. INEXISTÊNCIA DE 
PREJUÍZO A SER RESGUARDA-
DO PELA ADMINISTRAÇÃO. 
EFICÁCIA DA PORTARIA N0 
0342, DE 24/03/98, QUE DETER-
MINAVA A TRANSFERÊNCIA 
DO AUTOR PARA A RESERVA 
REMUNERADA, A PARTIR DE 
31/03/98, NA GRADUAÇÃO DE 
SUBOFICIAL COM PROVEN-
TOS DE SEGUNDO-TENENTE. 
- O militar havia requerido trans-
ferência para a reserva remunerada 
com base na Lei n° 6.880/80, por 
contar mais de trinta anos de ser-
viço prestado à Marinha do Brasil, 
o que teria sido concedido através 
da Portaria n° 0342, de 24/03/98, 
na graduação de Suboficial. 
- Tal ato foi tornado insubsisten-
tes pela Portaria 524, de 24/08/98, 

92 



REVISTA TCE - 2012 / 2073 ARTIGOS TÉCNICOS 

por ter entendido a Administra-
ção Militar que a pretensão auto-
ral contraria texto expresso de lei, 
qual seja o disposto no § 4°, do art. 
97, da Lei no 6.880/80, por estar o 
militar respondendo a processo 
criminal, por denunciado e pro-
nunciado como incurso nas penas 
do art. 121, 2°, II do Código Pe-
nal, por crime de homicídio. 
[...I 
- A administração pode anular 
seus próprios atos quando eivados 
de vícios que os tornem ilegais, 
nos termos da Súmula n0 473 do 
STF. Assim, embora o autor tenha 
completado o tempo necessário 
para reconhecimento do direito à 
transferência para a reserva remu-
nerada, constatou a Administra-
ção a existência de impedimento 
legal para concessão daquela be-
nesse, eis que o militar respondia a 
processo criminal perante o Juizo 
da Comarca de São João do Meti. 
- Não configurada a alegada vio-
lação ao principio da presunção 
de inocência, porquanto a res-
trição administrativamente im-
posta não se reveste de caráter 
punitivo, mas acautelatório, a 
fim de evitar eventual prejuízo à 
Administração. 

Pelo exposto, com fundamento no 
artigo 557, caput, do Código de 
Processo Civil, nego seguimento ao 
recurso. Publique-se. Intimem-se. 
Brasflia, 28 de março de 2011. Mi-
nistro Hamilton C.arvallfido, Relator 
(Ministro HAMILTON CARVA-
LHIDO, 06/04/2011) (Grifo nosso) 

MANDADO DE SEGURANÇA N° 
10.978- DF (2005/0147190-9) RELA-
TOR: MINISTRO FELIX FISCHER 
IMPETRANTE: ELIDIO FELIX DA 
SILVA NETO ADVOGADO: LU-
CIANA RAYBOLT DA SILVA. IM-
PETRADO: COMANDANTE DA 
AERONÁUTICA. DECISÃO. 
Trata-se de mandado de segurança 
impetrado por ELIDI° FÉLIIC DA 
SILVA NETO, contra ato pratica-
do pelo COMANDANTE GERAL 

DA AERONÁUTICA, que inde-
feriu, em 15.08.2005, o pedido de 
transferência do Impetrante para a 
reserva remunerada, 
O Impetrante, que é Tenente-Coro-
nel da Aeronáutica, informa que, em 
02.04.2002, foi instaurado inquérito 
policial militar, visando apurar su-
posto crime por ele praticado de 
atentado violento ao pudor, contra 
ex-estagiária. O Ministério Público 
Militar, na oportunidade, entendeu 
que o Impetrante praticara atos que 
configuram assédio sexual. 
Alega que, em 05.10.2004, formu-
lou pedido de transferência para a 
reserva remunerada, por já contar 
com trinta e três anos de serviço. 
O pedido foi, entretanto, indeferi-
do pela autoridade coatora, sob o 
fundamento de precisar aguardar 
o trânsito em julgado da sentença 
absolutória do Impetrante, na ação 
penal que tramita na Justiça Fede-
ral, em decorrência do assédio se-
xual por ele praticado. 
[...I 
Da análise dos autos, extrai-se 
que a pretensão, tanto da liminar, 
que, no caso, é satisfativa, quanto 
da própria ordem requerida pelo 
Impetrante corresponde à trans-
ferência para a reserva remunera-
da, mesmo na pendência de ação 
criminal, na qual é processado por 
prática de crime de assédio sexual. 
O pleito é, portanto, contrário 
ordem jurídica, eis que o Estatu-
to Militar, no seu art. 97, 9 4°, é 
expresso em inadmitir a transfe-
rência para a reserva remunera-
da de militar que estiver respon-
dendo a inquérito ou a processo 
em qualquer jurisdição. 
Por oportuno, urge ressaltar que as 
alegações do Impetrante quanto à 
inconstitucionalidade da mencio-
nada norma não podem ser objeto 
da presente ação, ante a existência 
de via própria para a aferição da 
inconstitucionalidade ou não do 
art. 97, S  4°, do Estatuto Militar. 
Na vigência do aludido digesto, 
não há que se falar em direito li-
quido e certo do Impetrante, a res- 
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paldar a concessão da ordem. 
Diante do exposto, INDEFIRO 
LIMINARMENTE o mandado 
de segurança, nos termos do art. 
34, XVIII, RISTI I. e R Brasília 
(DF), 14 de setembro de 2005. 
MINISTRO FELLX FISCHER Re-
lator (Ministro FELIX FISCH ER, 
20/09/2005) (Grifo nosso) 

Veja-se que essa orientação aduz que a me-
dida acautelatória - negativa de transferência 
para reserva remunerada a pedido - não fere o 
princípio constitucional da presunção de ino-
cência. Isso porque o pleito é contrário à ordem 
jurídica, quando o militar estiver respondendo a 
inquérito ou a processo em qualquer jurisdição. 

Revestida de natureza acautelatória, a negativa 
ao pedido de transferência para reserva se justifi-
ca nos limites legalmente impostos, desprovida de 
caráter punitivo, tendente a prevenir a ocorrência 
de dano ao Patrimônio Público. O bem jurídico a 
ser protegido se constitui na própria organização 
militar, que se baseia na hierarquia e na disciplina. 

Cassio Scarpinella Bueno (2009, p. 76) es-
clarece que: 

O que, 1...], justifica a menção às 
chamadas tutela cautelar e tutela an-
tecipada é que, em ambas, o elemen-
to constante, que legitima a pronta 
e imediata, até mesmo enérgica 
atuação do Estado-juiz, é a "urgên-
cia", isto é, a necessidade de atuação 
jurisdicional antes da consumação 
do dano. A tutela jurisdicional em 
casos como estes justifica-se para 
evitar que o tempo necessário para 
concretização dos princípios cons-
titucionais destacado no parágrafo 
anterior seja, ele próprio, fator de 
prejuízo, quiçá de total inutilidade, 
da própria atividade a ser desenvol-
vida jurisdicional mente 

As medidas cautelares, no bojo dos proces-
sos administrativos disciplinares, apresentam 
as mesmas características da categoria no pro-
cesso civil e processo penal, constituindo-se em 
ações administrativas em concreto, com vista à 
garantia do regular andamento do processo e 
do seu resultado final (DEZAN, 2011). 

Calha, no ponto, invocar trecho de relevante 
lição doutrinária a respeito do princípio da pre-
sunção de inocência, bastante pertinente à espécie: 

"o principio da presunção de inocência vem conti-
do no art. 5°, LVII da CF. Funciona esse princípio 
como uma garantia que ninguém será considera-
do culpado até o trán' sito em julgado de sentença 
penal condenatória" (MATTOS, 2003, p. 7). 

Frise-se, ademais, que a negativa de trans-
ferência para reserva remunerada a pedido, nos 
termos do art. 176 da Lei n° 7990/01, encontra 
fundamento no princípio da supremacia do in-
teresse público sobre o interesse particular, o 
qual "é o pertinente à sociedade como um todo, 
e só ele pode ser validamente objetivado, pois 
este é o interesse que a lei consagra e entrega 
compita do Estado como representante do cor-
po social" (MELLO, 2009, p. 99). 

Nesse sentido, transcrevemos as lições de 
Sandro Lúcio Dezan (2011, p. 182), in verbis: 

Na constatação de conflito de in-
teresses entre público e privado, 
a doutrina dominante entende 
sobrepor-se o interesse público 
ao interesse privado, consoante a 
premissa de que aquele representa 

interesse da coletividade a qual é 
composta de conjunto de interesses 
privados, sem, contudo, afastar-se 
dos princípios constitucionais e le-
gais orientadores do Estado Demo-
crático de Direito, sob pena de po-
sicionar a administração e seus fins 
em um patamar acima da Consti-
tuição e das leis, criando um para-
doxo de provocar a inexistência do 
próprio interesse público [...]. 

Compõe o patrimônio de direitos dos po-
liciais militares a possibilidade de ser transfe-
rido para a reserva a pedido, porém, a conces-
são dessa transferência torna-se incompatível 
com o ordenamento jurídico pátrio, quando 

miliciano encontra-se submetido a processo 
administrativo, criminal ou civil por abuso de 
autoridade. 

O direito existe na mesma medida dos de-
veres a eles correlatos, que são a sua face oculta, 
sendo constitucional, legal e razoável, dentro 
do sistema de hierarquia e disciplina da Polícia 
Militar, exigir-se o cumprimento dos deveres 
impostos a todos da classe castrense. 

5. CONCLUSÃO 

A Constituição Federal de 1988 impõe que as 
organizações militares sejam estruturadas com 
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base na hierarquia e disciplina. Dessa forma, o 
presente estudo, em torno da transferência para 
a reserva de militar submetido a processo admi-
nistrativo, processo civil por abuso de autorida-
de ou criminal em face dos princípios basilares 
da Policia Militar e do princípio da presunção de 
inocência, apresenta as seguintes conclusões: 

a Lei n° 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais 
Militares do Estado da Bahia) não permite a 
transferência para reserva a pedido de policiais 
que respondem a processo criminal, processo 
civil por abuso de autoridade ou processo ad-
ministrativo (art. 176, 43°, alínea a); 

a alteração do art. 52 da Lei n° 7.990/2001, 
empreendida pela Lei Estadual n0 11.356/2009, 
não revogou o normativo do art. 176, 43°, alí-
nea a, do Estatuto dos Policiais Militares; 

organizadas constitucionalmente com base na 
hierarquia e disciplina, tais institutos revestem-
se de tamanha importância que não só podem 
tipificar condutas puníveis administrativamente, 
como também crimes propriamente militares; 

precedentes do Superior Tribunal de Justiça 
afirmam que a negativa ao pedido para transfe-
rência para reserva tem natureza acautelatória 
e, portanto, não fere o princípio constitucional 
da presunção de inocência; 

admitir a transferência para a reserva a pedido de 
policiais nas circunstâncias proibidas por lei resul-
ta em estímulo perigoso a indisciplina dos demais 
membros da Corporação, o que prejudica a própria 
higidez da Policia Militar, que se baseia, nos termos 
da Constituição Federal de 1988 e do art 3° da Lei 
n°7.990/2001, na hierarquia e na disciplina. 
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RESUMO 

Este artigo trata da necessidade cada vez mais 
urgente de se dirimir o aparente conflito exis-
tente entre o desenvolvimento econômico e 
a preservação do meio ambiente. Ambos são 
valores que devem ser buscados pela popula-
ção mundial, porém privilegiando-se sempre 

ideal de sustentabilidade e a garantia da ple-
na realização humana. Com  efeito, toda pes-
soa humana e todos os povos do mundo estão 
habilitados a participar, colaborar, exigir o de-
senvolvimento e dele desfrutar na sua forma 
mais plena possível. Por outro lado, também 
precisam contribuir para a preservação do 
meio ambiente de forma célere e eficaz, para 
impedir que ocorram tragédias e catástrofes 
que impeçam o bem-estar. Daí a conclusão é 
que a fórmula que melhor soluciona o con-
flito impróprio existente entre os valores de-
senvolvimento, bem-estar e meio ambiente é 
a busca concreta e constante da sustentabili-
dade, o que possibilitará um desenvolvimento 
pautado em padrões razoáveis de preservação 
ambiental, que, invés de afetar negativamente, 
seja vetor para que o cidadão possa desfrutar 
do bem-estar: direito público subjetivo, ga-
rantido na Constituição Federal. Porém, para 
alcançar este objetivo, imprescindível se fará a 
participação do cidadão e do Estado. 

1. CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO 

O fenômeno desenvolvimento é de gran-
de complexidade e, segundo Edvaldo Brito 
(1982), situa-se entre os temas de difícil fixa-
ção de conceito. Entretanto, apesar do desafio 
imposto pela dificuldade de definição, ê essen-
cial conhecer a definição do vocábulo na lín-
gua portuguesa e as diversas visões de juristas 
acerca da dicotomia existente entre desenvol-
vimento e crescimento. 

Assim, partindo-se de noções vocabulares 
simples, tem-se que desenvolvimento é a ação  

ou efeito de desenvolver-se; é o aumento da 
capacidade ou das possibilidades de algo; é o 
crescimento, progresso, adiantamento (do co-
mércio, da economia, das ciências, da nação); 
é o avanço econômico, social e político de 
um pais, região ou comunidade; aumento das 
qualidades físicas (animais, plantas); aumento 
das qualidades morais, psicológicas, intelectu-
ais, de aprendizado; aprimoramento; revela-
ção gradual de alguma coisa; desenrolamento, 
evolução, prosseguimento; é sinônimo de au-
mento e antônimo de declínio, retrocesso. 

Quanto à diferença entre desenvolvi-
mento, crescimento e expansão, Edivaldo 
Boaventura (1967) afirmou que o desenvolvi-
mento é essencialmente estrutural e consiste 
em mudanças de quantidade e qualidade no 
processo produtivo, sendo o desenvolvimento 
econômico espécie do fenômeno do desenvol-
vimento. Já o crescimento seria o incremento 
das quantidades globais em longo prazo e ex-
pansão, um crescimento em curto prazo. Eros 
Roberto Grau (1997) indicou que a ideia de 
desenvolvimento supõe mutações e importa 
em que se esteja a realizar na sociedade um 
processo de mobilidade social contínuo. Para 
ele, o processo de desenvolvimento deve levar 
a um salto de uma estrutura social para ou-
tra e estar acompanhado de elevação do nível 
econômico e cultural-intelectual comunitário. 
Daí o desenvolvimento implicar na consuma-
ção de mudanças de ordem não apenas quan-
titativas, mas, também, qualitativas. Por tais 
motivos, ele acredita que a ideia de desenvol-
vimento não pode ser confundida com a ideia 
de crescimento. 

Com efeito, parece acertada a ideia de que 
desenvolvimento agrega tanto aspectos eco-

nômicos (quantitativos), quanto aspectos so-
ciais (qualitativos). E, mais, culturais, políticos 
e jurídicos, pois o desenvolvimento, entendido 
em sua plenitude conceituai, deve visar o in-
cremento do bem-estar de todos os indivíduos 
de uma nação e do mundo. Afinal, a pessoa 
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humana é o sujeito central do processo de de-
senvolvimento e principal beneficiário deste. 

Assim, entende-se que o gênero desen-
volvimento está atrelado à ideia de mudança 
para melhor, na estrutura do Estado como 
um todo, e, não, apenas em termos econô-
micos. Ou seja, desenvolvimento é aquele 
fenômeno capaz de transformar as estruturas 
econômicas e sociais de um pais, melhorando 
quantitativa e qualitativamente tanto a eco-
nomia quanto o bem-estar dos cidadãos. O 
desenvolvimento amplo tem capacidade de 
promover tanto o aumento da renda per ca-
pita, quanto a melhoria da qualidade de vida 
dos cidadãos. 

2. DIREITO AO DESENVOLVIMENTO 

O direito ao desenvolvimento é um direito 
subjetivo, classificado como direito humano 
de terceira geração, portanto, ligado aos ideais 
de fraternidade e solidariedade. O valor pre-
conizado nesse direito humano visa satisfazer 
necessidades humanas e ambientais presentes 
e propiciar o mesmo, ou até mais, para as ge-
rações futuras. Por ser considerado um direito 
público subjetivo e por caber ao Estado criar 
as condições favoráveis para sua promoção, o 
direito ao desenvolvimento permite, inclusive, 
a tutela judicial. 

No mundo contemporâneo, o direito ao 
desenvolvimento vem adquirindo um espaço 
cada vez mais importante na agenda interna-
cional, desde o Pacto Internacional dos Direi-
tos Econômicos, Sociais e Culturais proposto 
pela ONU, em 1966, e a Declaração sobre o 
Direito ao Desenvolvimento, proclamada em 
1986 pela sua Assembleia Geral. 

A noção de desenvolvimento enquanto di-
reito humano ocupa posição central nas pre-
ocupações da ONU. No decorrer deste quase 
meio século da proclamação da Declaração 
sobre o Direito ao Desenvolvimento, a no-
ção de direito ao desenvolvimento alargou-se 
bastante, tendo sido abandonada a ideia sim-
plista de que o crescimento econômico, por si 
á, bastaria para garantir o desenvolvimento. 
Hoje, o desenvolvimento tem por objetivo a 
plena realização humana em vez de apenas a 
multiplicação de bens. 

Assim, segundo a ONU, a partir da men-
cionada Declaração, o direito ao desenvolvi-
mento deve ser reconhecido como um direito 
humano inalienável e irrenunciável, em virtu-
de do qual toda pessoa humana e todos os po- 

vos do mundo estão habilitados a participar, 
colaborar, exigir, contribuir, e dele desfrutar 
na sua forma mais plena possível. 

O direito humano ao desenvolvimento 
também implica a plena realização do direito 
de autodeterminação dos povos, que inclui o 
exercício do direito inalienável de soberania 
plena sobre todas as riquezas e recursos na-
turais, desde que este exercício não contrarie 
outros direitos humanos. Afinal, a realização 
do direito ao desenvolvimento requer a não 
violação aos princípios do direito internacio-
nal relativos às relações amistosas e à coope-
ração entre os Estados, em conformidade com 
a Carta das Nações Unidas para o Desenvolvi-
mento Humano. 

Outrossim, todos os seres humanos têm 
responsabilidade pelo desenvolvimento, le-
vando-se em conta a necessidade de pleno res-
peito aos seus direitos humanos e liberdades 
fundamentais. 

Entretanto, a responsabilidade primária 
pela criação das condições nacionais e inter-
nacionais favoráveis à realização do direito ao 
desenvolvimento cabe aos Estados Nacionais, 
que devem buscar seu próprio desenvolvi-
mento e, também sua parcela de contribuição 
para o desenvolvimento mundial, atentando 
que, como os direitos humanos são universais, 
indivisíveis e interdependentes, o direito ao 
desenvolvimento não pode estar dissociado 
da realização dos outros direitos humanos, in-
dependentemente da geração em que estejam 
classificados. 

Em razão de tal responsabilidade estatal 
são fixados diversos deveres para que os Es-
tados, individual ou coletivamente, facilitem a 
plena realização do direito ao desenvolvimen-
to, tais como: 

formular políticas nacionais adequadas 
para o desenvolvimento, que visem o cons-
tante aprimoramento do bem-estar de toda 
a população e de todos os indivíduos, com 
base em sua participação ativa, livre e signi-
ficativa no desenvolvimento e na distribui-
ção equitativa dos benefícios daí resultantes; 

promover um desenvolvimento mais rápido 
dos países em desenvolvimento, como com-
plemento dos esforços desses países, pois uma 
cooperação internacional efetiva é essencial 
para prover esses países de meios e facilidades 
apropriados para incrementar seu desenvolvi-
mento amplo; 

cooperar, uns com os outros, para assegurar 
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desenvolvimento e eliminar os obstáculos a 
este, devendo para isso tomar medidas resolu-
tas para: eliminar os obstáculos ao desenvol-
vimento resultantes da falha na observância 
dos direitos civis e políticos, assim como dos 
direitos econômicos, sociais e culturais, e para 
eliminar as violações maciças e flagrantes dos 
direitos humanos dos povos e dos seres huma-
nos afetados por formas de racismo e discrimi-
nação, colonialismo, dominação estrangeira e 
ocupação, agressão, interferência estrangeira e 
ameaças contra a soberania nacional, unidade 
nacional e integridade territorial, ameaças de 
guerra e recusas de reconhecimento do direito 
fundamental dos povos à autodeterminação; 

realizar seus direitos e cumprir suas obri-
gações, de modo tal a promover uma nova 
ordem econômica internacional, baseada na 
igualdade soberana, interdependência, inte-
resse mútuo e cooperação entre todos os Esta-
dos, assim como a encorajar a observância e a 
realização dos direitos humanos; 

promover o estabelecimento, a manutenção 
e o fortalecimento da paz e segurança interna-
cionais, e, para este fim, fazer o máximo para 
alcançar o desarmamento geral e completo 
sob efetivo controle internacional, assim como 
assegurar que os recursos liberados por me-
didas efetivas de desarmamento sejam usados 
para o desenvolvimento amplo, em particular 

dos países em via de desenvolvimento; 
É') assegurar, em nível nacional, a igualda-
de de oportunidade para que todos em seu 
acesso aos recursos básicos: educação, ser-
viços de saúde, alimentação, habitação, em-
prego e distribuição equitativa da renda; 

efetuar reformas econômicas e sociais apro-
priadas, com vistas à erradicação de todas as 
injustiças sociais; 

encorajar a participação popular em to-
das as esferas, como um fator importante no 
desenvolvimento e na plena realização de 
todos os direitos humanos. 

Dessas ações, destaca-se pelo menos três 
delas completamente engajadas com a pro-
ximidade, ou melhor, com a necessidade ou 
mesmo o imperativo de se atrelar o desenvol-
vimento ao bem-estar como binômios insepa-
ráveis, além de enaltecer-se a imprescindível 
participação dos cidadãos na efetivação desses 
dois direitos públicos subjetivos: o desenvolvi-
mento e o bem-estar. 

Com isso, a ONU pretendeu deixar claro 
que compete aos Estados assegurar o pleno  

exercício e o fortalecimento progressivo do 
direito ao desenvolvimento, por meio de for-
mulação, adoção e implementação de políticas 
públicas, nacionais e internacionais. 

Ademais, fixou que o reconhecimento do 
direito ao desenvolvimento é relevante para 
todo o mundo, mas, principalmente, para os 
países subdesenvolvidos ou em desenvolvi-
mento, que precisam alavancar seus cresci-
mentos econômico e social para diminuir sua 
pobreza e suas desigualdades sociais, distri-
buindo melhor sua renda. 

Com efeito, os países subdesenvolvidos 
ou em desenvolvimento precisam reconhecer 

direito ao desenvolvimento enquanto um 
direito humano, a fim de fortalecerem suas 
frágeis democracias e transformarem seus Es-
tados em verdadeiros Estados Democráticos e 
de Direito, que respeitem efetivamente a cida-
dania e os direitos humanos, não só para as 
maiorias, mas, também, para as suas minorias 
sociais, econômicas e culturais. 

Contudo, não basta o reconhecimento ju-
rídico-formal do direito ao desenvolvimento 
como de qualquer outro direito humano. É 
preciso promover tais direitos no plano con-
creto, ou seja, fazer respeitar o verdadeiro va-
lor contido nestes direitos-princípios, tanto por 
via legislativa e administrativa quanto por via 
judiciária. 

O Brasil, por exemplo, reconhece o direito 
ao desenvolvimento colocando-o, inclusive, 
no plano jurídico-constitucional como prin-
cipio fundamental da República Federativa. 
O problema reside na falta de efetividade das 
normas por conta, não só da ausência ou insu-
ficiência de algumas políticas públicas, quanto 
pela frágil fiscalização e punição do descum-
primento daquelas existentes. 

De fato, há uma enorme distância entre 
as promessas fixadas pelo constituinte e a re-
alidade vivida pelo povo brasileiro, do ponto 
de vista da efetividade de direitos. E é esse 
deficit que se pretende corrigir, ao menos no 
plano jurisdicional, com a inserção de deci-
sões na trilha da realização material do bem-
-estar e do desenvolvimento, ainda que se 
esteja diante de um longo caminho de trans-
formação e luta a ser percorrido, o qual inclui 
a adoção e implantação de políticas públicas 
em direção ao desenvolvimento equilibrado 
e sustentável. 

3. ESTADO DO BEM-ESTAR E DO 
DESENVOLVIMENTO NO BRASIL 
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Para analisar os moldes do desenvolvimento 
do Estado brasileiro e entender suas caracte-
rísticas e as limitações das políticas públicas 
que gravitaram neste sentido pelo menos nos 
últimos 70 anos, é preciso fazer uma sucinta 
digressão histórica para contextualizar a dis-
cussão e de compreender qual a postura que 

Estado Brasileiro, por meio inclusive de sua 
jurisdição, pode ter para garantir o desenvol-
vimento de forma global, contemplando o 
bem-estar e a proteção ao meio ambiente. 

Pois bem, em 1929, o mundo viveu uma 
verdadeira crise do capitalismo liberal, e, em 
seguida, como resultado das reformas estatais 
e das medidas políticas, econômicas e sociais, 
foi concebido o Estado do Bem-estar Social. 

Em países não desenvolvidos, porém, 
onde havia atraso econômico, social e de im-
plantação do regime democrático, a crise fa-
cilitou a ascensão de governos autoritários e 
ditatoriais. O Brasil foi um bom exemplo dis-
so. Enquanto na Suécia e nos EUA consolida-
va-se, após 29, o Estado do Bem-estar Social, 
no Brasil, ainda era necessário ampliar as dire-
trizes econômicas e sociais, desenvolver o pais 
e inaugurar o Estado social brasileiro. 

Assim, após a crise da República Velha, 
foi promulgada a Constituição Brasileira de 
19342, que foi tida como a primeira constitui-
ção económica e social do Brasil, pois havia 
regulamentação da economia e legislação re-
ferente à questão social do trabalhador. Mas, 
na verdade, tratando-se de um país ainda co-
lonial, monocultor e estritamente dependente 
do mercado externo (importava-se de tudo), a 
regulação da economia privilegiava apenas as 
oligarquias e o surgimento da legislação traba-
lhista se dava muito mais pela preocupação de 
controlar e frear a formação de movimentos 
sociais e operários, que pela preocupação com 

bem-estar dos cidadãos'. Com efeito, mes-
mo com a República Nova, o desenvolvimento 
ainda não havia chegado no Brasil, apesar de 
ele ter lucrado muito com a eclosão da Segun-
da Guerra'. 

Com o fim da Segunda Guerra, começa-
ram as agitações pela democratização, en-
quanto Vargas tentava manobras para con-
tinuar no poder como a lei malaia - como 
ficou conhecida a lei antitruste, que tinha um 
caráter nitidamente nacionalista e anti-impe-
rialista. Mas não resistiu, foi obrigado a aban-
donar o poder, transmitindo-o ao Judiciário, 
nas mãos do Presidente do STF, que convocou 
eleições, ganhas por Dutra, que, em seguida,  

por meio da Assembleia Constituinte, outor-
gou a Constituição Brasileira de 1946, am-
pliando, na perspectiva liberal, as diretrizes 
econômicas da Carta anterior e mantendo os 
direitos trabalhistas incorporados em 34. 

Em 1951, iniciou-se novo governo de Var-
gas com uma política marcadamente naciona-
lista, que se chocava com a política imperia-
lista, sobretudo dos EUA, na reconquista do 
mercado brasileiro e, por isso, incomodava 
muito o mercado externo, mas fazia o pais 
voltar a desenvolver-se. A mais significativa 
decisão desse governo em prol do desenvolvi-
mento econômico do pais foi a nacionalização 
do petróleo', com a criação da Petrobrás, em 
1953, estabelecendo o monopólio estatal. 

Nas eleições de 1955, foi eleito Juscelino 
Kubitschek, que alavancou um plano de metas 
para o desenvolvimento econômico brasileiro 
e operou transformações, sobretudo, na área 
econômica, enfatizando o desenvolvimento 
industrial. 

A nova política desenvolvimentista de 
estado baseava-se na utilização do aparelho 
estatal como instrumento coordenador do 
desenvolvimento, estimulando o empresaria-
do nacional, mas também criando um clima 
favorável para entrada de capital estrangeiro, 
quer na forma de empréstimo, quer na forma 
de investimento direto. 

Em 1959, o governo JK criou a Superin-
tendência para o Desenvolvimento do Nor-
deste (SUDENE), que visava desenvolver a re-
gião Nordeste e integrá-la economicamente ao 
mercado nacional. O país vivia anos dourados 
como relatado no livro Juscelino Kubitschek: o 
presidente bossa-nova, vejamos: 

Ricos e pobres tinham a sensação de que o 
Brasil ia dar certo. [.4  Até hoje, JK é sinônimo 
de empreendedorismo, desenvolvimento eco-
nômico e explosão cultural. Não existiu outro 
presidente que realizou tanto em tão pouco 
tempo. E...] Lançou o Brasil no rumo da mo-
dernidade, melhorou a qualidade de vida de 
uma parcela importante da população e, com 
Brasília, incentivou a ocupação do interior do 
país. [...] Ficou muito mais fácil para a classe 
média, comprar os eletrodomésticos que, an-
tes, só os ricos podiam ter - televisão, geladei-
ra, enceradeira. [...1 Era, de fato, uma época de 
muito otimismo: o Brasil ganhou a Copa de 
1958, e o sonho de ter um automóvel e a casa 
própria foi se tornando cada vez mais viável. 
(COHEN, 2005) 

De fato, a euforia tomou conta da popu- 

2.A Constituição de 1934 

preservava o federalismo, 

presidencialismo e 

a Independência dos 

poderes. 

3.Em 1937, essa 

preocupação de 

neutralizar e anular 

a Influência dos 

trabalhadores 

aumentou, fazendo-os 

ligarem-se a sindicatos 

que eram entidades 

dependentes do Estado 

e, portanto, facilmente 

manipuláveis por ele. 

Essa política trabalhista 

foi uma concepção 

importada do facismo, 

que consistia na negação 

da luta de classes. 

(KOSHIBA, 1987, p.313). 

4.Durante a Segunda 

Guerra,o Brasil teve 

que criar a infra-

estrutura necessária a 

esse desenvolvimento, 

Incrementou os 

transportes terrestres, 

mentimos e aêreos. 

Instalou a Companhia 

Siderúrgica Nacional 

(CSN),criou a Companhia 

Vale do Rio Doce, criou 

Conselho Nacional 

de Petróleo, o Código 

Nacional de Aguas, etc. 

5.Em oposição ao capital 

estrangeiro, surgiu no 

Brasil, em 1948, um 

maciço movimento 

de nacionalização sob 

lema:0 petróleo E 

nosso! 
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6. Por volta de 1950,75% das 

famílias norte-americanas 

possuíam automóvel, telefone 

e aparelho de televisão; 90% 

possuíam rádio e refrigerador. 

(ARRUDA,1996, p.411) 

7.A televisão foi a vedete do 

consumo nos anos 50. Era a 

rainha do lar brasileiro.Em 1950, 

eram 3,1 milhões de aparelhos; 

em 1955,mais de 32 milhões 

(COHEN, 2005, p.28). 

&Sinteticamente, a proposta da 

reforma de base visava ampliar o 

mercado interno, pelo aumento 

do número de consumidores 

- este era o principal objetivo 

da reforma agrária, a que mais 

mobilizou paixões e levou 

milhares de fazendeiros a se 

an-narem.Alêm da reforma 

agrária, em perspectiva 

nacionalista, defendia-se o 

controle do capital estrangeiro 

e da remessa de lucro- a lei a 

respeito,aprovada em 1963, 

aumentou a mobilização 

do governo americano que, 

em 1962.financiara a eleição 

de democratas e, em 1964, 

disponibilizou esquadra para 

apoiar os rebeldes contra o 

governo de lango.As demais 

reformas: bancária, urbana, 

universitária, visavam à 

democratização do acesso, e, 

assim este poderia se dar, ao 

modo brasileiro, pela ampliação 

dos beneficiários, antes do que 

pela universalização, no sentido 

do Estado do Bem-estar. A 

alternativa liberal-conservadora, 

também,visava a retomada do 

crescimento,mas o baseava 

nos produtos de consumo 

duráveis (automóveis, aparelhos 

de ar condicionado, aparelhos 

de som etc.),o que supunha 

a concentração de renda nas 

parcelas mais altas da população 

Ao lado disso,apostava na 

abertura do capital estrangeiro, 

no estimulo de exportações, 

no apoio decorrente de 

afinidades ideológicas, na luta 

contra o movimento comunista 

internacional (MCI), 

lação brasileira, embora as bases desse de-

senvolvimento desenfreado fossem frágeis, 
todos passaram a ter como meta de vida a 

aquisição de bens de consumo: televisões, 

rádios, telefones, eletrodomésticos em ge-

ral, automóveis... Tudo isso gerava uma falsa 

aparência de bem-estar e de desenvolvimen-
to no Brasil, consolidada no padrão do modo 
de vida americano (american way of life)6, 

e poucos imaginavam o custo desse desen-
volvimento frágil: o aumento impensável da 
dívida externa brasileira com os EUA, que, 

em plena guerra fria, para defender o mundo 

capitalista do perigo vermelho, prestava ajuda 

militar e econômica às nações que repeliam a 

expansão comunista, inclusive com persegui-
ção de supostos simpatizantes, e insuflava a 

consolidação de ditaduras militares na Amé-
rica Latina. 

Portanto, esta era de desenvolvimento e 

sensação de prosperidade do Brasil, inspirada 
na ideologia capitalista americana do consu-
mo em massa?, deixou como legado: o anti-

comunismo, a inflação, o endividamento, o 

desemprego e a instabilidade política. 
Com o fim do curto governo de Jânio 

Quadros, sucessor de JK, que tentou combi-

nar uma política liberal de favorecimento ao 

capital estrangeiro, com uma política externa 

mais independente e uma postura autoritária, 
Brasil se dividiu: de um lado, os partidários 

da reforma de base, proposta pelo Governo de 

João Goulart e radicalizada no discurso dos 

partidos e movimentos esquerdistas; de outro, 
a conspiração e mobilização dos partidos libe-
rais e conservadores, apelando para o combate 

à subversão comunista e à corrupção que atri-

buía ao governo de Jangos. 

Esta segunda alternativa venceu, e che-

gou ao poder uma aliança cujo núcleo era 
composto pelas grandes empresas tecno-bu-
rocratas e militares, sob o comando ostensivo 
dos últimos. 

Os governos militares se excluíram ou 
procuraram limitar a participação popular, 

continuaram investindo na infraestrutura e 
na base industrial brasileira. Visando à cons-

trução do Brasil potência: criaram-se estatais; 

retomou-se a substituição de importações, 

agora na área de máquinas e equipamentos; 

ampliou-se a Petrobrás para as áreas petroquí-

micas e de fertilizantes; expandiu-se a oferta 

de energias pela construção de ltaipu e Tucu-
ruí; criou-se a Telebrás, que unificou a rede 

telefônica nacional, especialmente, através do  

apoio à Rede Globo, praticamente se unificou 
a mídia televisiva no Brasil. 

Depois da queda do Regime Militar, 

ocorreu um processo de expansão da partici-
pação popular, que teve seu auge no período 

1986 a 1988; e de instabilidade econômica, 

cujo sintoma mais evidente foi a espiral in-
flacionária que o governo Sarney tentou inu-
tilmente domar. 

O governo de Fernando Collor e, especial-

mente, o de Fernando Henrique Cardoso, en-
frentaram a crise, adotando políticas neolibe-

rais, que implicaram em maior abertura para 

capital estrangeiro; privatização de empresas 

públicas e desnacionalização de empresas pú-
blicas e privadas; diminuição do Estado pela 

extinção ou enxugamento de órgãos públicos 

e não reposição de funcionários; flexibilização 
de direitos trabalhistas; ampliação do tempo 
para aposentadoria, e transferência de ativi-

dades sociais para organizações não governa-
mentais ou para a responsabilidade individual. 

O governo Lula desacelerou o processo de 
privatização, mas não o reverteu; apoiou as ex-

portações e o agronegócio, mas, também, am-

pliou o financiamento da agricultura familiar. 

Iniciou o processo de remontagem da máqui-
na pública, promovendo concursos e reajus-

tes salariais, que repuseram, parcialmente, o 

quadro e o poder aquisitivo dos funcionários; 

ao tempo em que prometeu entregar (com a 
reforma da Previdência, em 2003), a parcela 
mais atraente da previdência pública para as 

empresas privadas, unificou e expandiu a as-

sistência social para os mais pobres através 
do Bolsa Família. Melhorou, lentamente, o 

valor de compra do salário mínimo; ampliou 

ou estendeu o sistema de crédito, incluindo, 
por meio de consignações em folha, milhões 

de pequenos mutuários. Com  essas medidas, 
estimulou um crescimento moderado, inferior 

ao de outros países emergentes, apoiado, cada 
vez mais, no mercado interno, o que recoloca 
em questão o modelo de desenvolvimento. 

Com efeito, o caráter do desenvolvimento 

continua em disputa na sociedade brasileira. 
Pergunta-se, qual o Estado do desenvolvimen-
to desejado? 

Será que um Estado desenvolvido é aquele 
pautado no consumo exagerado, na sedução 

hipnotizante do consumidor pela publicidade 

ostensiva e da exaltação pela mídia dos pa-

drões de consumo, moda e beleza dos países 
desenvolvidos? 

Será que um Estado desenvolvido é aquele 
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onde a palavra de ordem é rejubilar-se? É pro-
var de tudo um pouco? É desfrutar da vida in-
tensamente só porque se tem acesso a um bom 
eletrodoméstico ou a aparelhos eletrônicos de 
última geração? 

Será que desenvolver um país é lançar mão 
de Planos de Aceleração do Crescimento (PA-

comênfase em obras de infraestrutura° 
ou viabilizar, "na marra", a vinda da Copa? 

As respostas a essas questões podem ser 
negativas se se compreender, como se quis fa-
zer neste estudo, que o Estado do desenvolvi-
mento, embora seja oriundo da transformação 
da nação pelo progresso, é, também, um Es-
tado que deve: a) promover a distribuição de 
renda, b) incentivar a produção de bens mais 
competitivos e de maior valor agregado, c) 
aproveitar o potencial criativo da população, 
d) desenvolver a economia primária, e) en-
frentar o desemprego e do subemprego, f) re-
provar a atuação abusiva do agente econômico 
privado, g) proteger o consumidor e o meio 
ambiente, e, h) realizar o bem-estar social. 

Aliás, como já se demonstrou, a Declara-
ção da Assembleia Geral da ONU, realizada 
em dezembro de 1986, já dispunha que o de-
senvolvimento é um processo económico, so-
cial, cultural e político abrangente, que visa o 
constante incremento do bem-estar de toda a 
população e de todos os indivíduos, com base 
em sua participação ativa, livre e significativa 
no desenvolvimento e na distribuição justa 
dos benefícios dai resultantes. 

4. CONCLUSÃO 

Dessa forma, o desenvolvimento deve ser en-
tendido não como meio nem como fim para o 
bem-estar, mas para sua realização contínua. 
O desenvolvimento autêntico, pleno, total de 
um país deve permitir que seus cidadãos ven-
çam adas dificuldades materiais, o que se al-
cançará por meio da distribuição equitativa de 
renda e supressão dos entraves à promoção do 
bem-estar. O desenvolvimento deve ser como 
uma mola propulsora do tão sonhado e, hoje, 
tão ameaçado, Estado do Bem-estar. 

Como dizia Orlando Gomes (1961), o 
direito é um grande fator de influência no 
processo de desenvolvimento, porque regula 
a conduta dos homens na sociedade. O com-
portamento dos indivíduos em relação aos fe-
nômenos de produção e consumo dos bens é 
regrado pelo direito, por isso o fator jurídico 
pode ser impulsionador do desenvolvimento,  

mas, também, dificultador, se não acompa-
nhar as mudanças ocorridas na sociedade, fi-
cando para trás dos fatos. 

O direito influencia os fatores econômi-
cos, mas também deve ser influenciado, modi-
ficando-se para adaptar-se às novas realidades 
trazidas com o desenvolvimento. É a abertura 
dinâmica do direito que permite essa adapta-
ção, essa mudança. E foi essa capacidade de 
evolução do direito, adaptando-se aos novos 
anseios e rumos da sociedade que justificou a 
promulgação da Constituição de 1988, após o 
fim do regime militar. 

Com efeito, passados os anos negros de 
violência, intolerância, censura e silêncio da 
ditadura, o Brasil navegou em direção à demo-
cratização e o ordenamento jurídico foi atuali-
zado para conceber essa nova feição de Estado 
e de sociedade, que via o direito ao desenvol-
vimento como um instrumento para a realiza-
ção contínua do bem-estar da população. 

Assim, o desenvolvimento na CF/88 é, 
ao mesmo tempo, objetivo fundamental (art. 
3°, 11), princípio geral da atividade econômica 
(art. 174, 41°) e diretriz do sistema financeiro 
nacional (art. 192). A Constituição estimula e 
facilita o desenvolvimento total, fornecendo 
bases para coibir abusos à ordem econômica; 
evitar a dominação de mercados, a eliminação 
de concorrência e o aumento arbitrário dos 
preços; impor a proteção ambiental como di-
reito humano e determinar a redução das de-
sigualdades sociais e regionais. 

O regime jurídico-constitucional brasilei-
ro propõe um desenvolvimento voltado para 
uma mudança na estrutura da sociedade, não 
só com o aumento de índices e estatísticas de 
natureza econômica, mas, também, com a pre-
ocupação com os direitos humanos e o bem-
-estar social. 

Ao lado do desenvolvimento, a Constitui-
ção assegura que o Estado brasileiro pretende 
construir uma sociedade livre, justa e solidá-
ria; erradicar a pobreza e a marginalização; 
reduzir as desigualdades sociais e regionais; e 
promover o bem de todos, sem preconceitos 
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação. Esse é o mo-
delo de desenvolvimento proposto. 

Porém, apesar de ciente das dificuldades 
naturais de se conciliar todas essas metas, 
como valores supremos da sociedade brasi-
leira, o constituinte não disse expressamente 
como isso seria possível. Por outro lado, ele 
também não previa que a globalização con- 

9. No Brasil estão em 

curso os seguintes 

programas em prol 

do desenvolvimento: 

Programa Brasil 

Exportador, Apoio às Ações 

de Crédito e Microcrédito, 

Plano Agrícola e Pecuário, 

Plano Safra para a 

Agricultura Familiar, 

Programa Nacional para 

Reforma Agrária PNRA), 
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centraria tanto o poder econômico a ponto 
de aumentar ainda mais as desigualdades e a 
marginalização social. E, muito menos, que a 
questão ambiental se destacasse tanto, vindo a 
ser compreendida, hoje, como um verdadeiro 
imperativo. 

Daí a dificuldade de o Estado, por meio 
de sua jurisdição, atuar em caso de violação 
do direito ao desenvolvimento e do direito ao 
bem-estar, tanto por ação quanto por omissão 
do Poder Público, e de promover a tutela des-
ses valores, diante de um panorama mundial 
de globalização, atualmente sob o controle dos 
grandes interesses empresariais (transnacio-
nais), especialmente financeiros, e da neces-
sidade de garantir, também, o meio ambiente 
sadio - bem de uso comum do povo, e o bem-
-estar social - direito público subjetivo. 

Então a solução proposta é a de se reinven-
tar um Estado e um Poder Judiciário novos, 
com novas ideias e posturas Mas a ideia do 
novo aqui mencionada não pode estar somen-
te ligada à novidade. Isso não seria capaz de 
mudar o quadro existente. Têm de ser ideias 
realmente comprometidas com o coletivo, 
com o social, com o democrático. E como con-
seguir e legitimar isso? Com o dialogo, com 
a busca pelo consenso como indica Habermas 
(1989), e, com a conscientização do indivíduo 
e sua inserção no grupo como ensinava Paulo 
Freire (1981), porque somente em grupo pode 
ser dado início ao processo de libertação, de 
exercício livre da liberdade. Afinal, ninguém 
se liberta sozinho; todos nos libertamos juntos. 
Por isso, o caminho para se construir um Bra-
sil e um mundo sustentáveis deve passar não 
só pelo indivíduo, mas pelo grupo. 
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EXPERIËNCIAS DE AUDITORIA DE 
DESEMPENHO: UMA CONTRIBUIÇÃO 
DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE 
AUDITORIA OPERACIONAL' 

Maria Teresa Ramos da Silva2  

    

INTRODUÇÃO 

O Seminário Internacional de Auditoria 
Operacional, realizado em Salvador no dia 26 
de novembro de 2012, foi uma iniciativa do 
Tribunal de Contas do Estado da Bahia que 
buscou trazer a público algumas experiências 
consideradas referência mundial na trajetó-
ria de construção e consolidação da auditoria 
operacional. 

Financiado pelo Banco Mundial, e inte-
grando o Projeto de Fortalecimento da Audi-
toria Subnacional Brasileira (Profort), o even-
to teve como finalidade compartilhar e refletir 
sobre as experiências de auditoria de desem-
penho em curso no Brasil, Canadá, Argentina, 
Noruega e Dinamarca, cuja diversidade e sis-
tematização podem contribuir para o apren-
dizado deste tipo de auditoria relativamente 
recente nas instituições brasileiras.. 

As experiências do Canadá, Dinamarca e 
Noruega enfatizam aspectos relativos à estru-
tura necessária para funcionamento das audi-
torias operacionais e os processos adotados 
para implementar a fiscalização do desempe-
nho de políticas. A experiência da Argentina 
aborda aspectos relativos a escolha e inves-
tigação de temas complexos e transversais, 
como a questão ambiental. As duas experi-
ências brasileiras tratam respectivamente das 
condições de sustentabilidade da auditoria de 
desempenho e da importância da cooperação 
e articulação das EFS na implementação de 
auditorias de políticas que extrapolam frontei-
ras nacionais. 

Apresenta-se aqui uma síntese destas seis 
experiências, cujo registro tal como apresenta-
do pelos expositores se encontra no Relatório 
do Seminário, também disponível para con-
sulta no site do TCE-BA. 

1. EXPERIÊNCIA DE AUDITORIA 
OPERACIONAL NO CANADÁ 

A prática de auditoria operacional no Canadá 
teve inicio em 1978, quando se modificaram 
as disposições legais de fiscalização daquele 
pais., incluindo-se desde então a exigência de 
verificar a eficiência e eficácia do uso e apli-
cação dos recursos públicos nos programas 
governamentais. 

Para atender às novas exigências legais o 
Escritório de Auditoria Geral do Canadá' pre-
cisou desenvolver a competência de investigar 
os programas e de traduzir os resultados des-
tas investigações em relatórios precisos que 
fossem apresentados ao Parlamento, que por 
sua vez, os apresentaria ao Governo. 

Algumas medidas foram tomadas neste 
sentido: a) criação de uma equipe de me-
todologia que pudesse orientar os procedi-
mentos das auditorias de desempenho; b) 
escolha cuidadosa dos temas a ser audita-
dos; c) seleção, recrutamento e formação de 
auditores; d) controle de qualidade da audi-
toria; e) exatidão dos relatórios e. e) comu-
nicação com a mídia. 

A formação de uma equipe de metodo-
logia se deveu ao reconhecimento de que os 
métodos de investigação e registro da audito-
ria de desempenho diferem em muito dos mé-
todos utilizados para a auditoria financeira, e 
que os procedimentos metodológicos da au-
ditoria operacional podem ser diferentes para 
cada caso, a depender do tema a ser auditado. 
Cabe à equipe de metodologia elaborar o de-
senho metodológico da auditoria, selecionar e 
formar a equipe de auditores, acompanhar o 
trabalho dos mesmos, controlar a qualidade 
da informação produzida e a fidedignidade 
dos relatórios. Atualmente, a equipe de meto-
dologia do escritório é composta por quatro 
pessoas coordenadas por. Sharon Clarke, que 
apresentou o relato durante o Seminário, 

Na experiência desta equipe "realizar as 
auditorias corretas é tão importante quanto re-
alizar as auditorias corretamente", entendendo 
que a "auditoria correta" se refere à escolha 

Essa experiência foi 

apresentada no Seminário 

peia Sra.Sharon Garke,diretora 

principal da metodologia de 

auditoria de desempenho no 

Escritório de Auditoria Geral 

do Canadá, onde atua desde 

, respondendo pela 

auditoria de desempenho 

em áreas corno Transporte, 

Agricultura, Recursos 

Naturais.Realizou auditorias 

na Agencia Canadense 

de Desenvolvimento 

Internacional, na Agenda de 

Segurança Aérea Canadense 

dosTransportes, e da Galeria 

Nadonal do Canadá. Antes de 

seu ingresso no Governo do 

CanadrhSharon Clarice atuou 

corno consultora de Gestão da 

Princevratherhouse Coopera. 

Tem MBA da Universidade 

McGill, em MontreaLe 

Bacharelado em Gência 

Política pela Universidade 

Hebraica de Jerusalém. 

Mestre em Sociologia, 

Especialista em Políticas 

Públicas e Gestão 

Governamental, consultora 

durante 15 anos do Programa 

das Nações Unidas para o 

desenvolvimento (PNUD) 

em processos de cooperação 

técnica em programas de 

desenvolvimento local em 

vários estados do nordeste, 

atuando nos últimos 10 anos 

em diversas organizações 

públicas baianas como 

SETRAS,CONDER,EMBASA. 

SEPLAN e SAEB. 
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3.0 Escrito 'o de 

Auditoria Geral do 

Canadá foi criado em 

1878 e atualmente 

possui mais de 

seiscentos funcionários 

realizando auditoria 

das contas públicas do 

Governo Federal e dos 

Governos Estaduais. 

A prática de auditoria 

de desempenho foi 

estabelecida cem 

anos depois, em 1978. 

E hoje conta com 

160 auditores que 

realizam entre 25 a 

30 auditorias por ano, 

atuando em todos os 

órgãos e programas. 

Atualmente„ 60% das 

auditorias realizadas 

pelo escritório são 

auditorias financeiras 

e 40% auditorias de 

desempenho, mas 

esta última tem maior 

visibilidade. Ate 

2011,a Presidente do 

Escritório era Sheila 

Fraser, primeira mulher 

a ocupar este posto. 

adequada do tema a ser auditado. 
O tema é decidido pelo Parlamento - não 

pela equipe - e pode recair sobre qualquer 
questão considerada importante para aquele 
ou para a sociedade, em que haja participação 
do Governo Federal, incluindo-se ai as de-
nuncias que são encaminhadas ao Parlamen-
to. Embora o Escritório de Auditoria possa 
sugerir temas, a relação de fiscalização entre a 
Sociedade e o Governo é mediada pelo Parla-
mento - e não pelo Escritório - e àquele cabe a 
decisão sobre o que deve ser auditado. 

Os procedimentos relativos aos inves-
timentos públicos seguem a seguinte lógica 
sequencial : a) O Parlamento autoriza o Go-
verno a operar determinado programa; b) O 
Governo presta contas ao Parlamento dos re-
cursos gastos com o programa; 3) O Escritó-
rio audita o órgão responsável pelo programa 
ou o programa em si; 4) O Escritório apre-
senta o relatório da auditoria ao Parlamento; 
5) O Parlamento pede explicações efou autua 
o Governo. 

O Escritório Geral de Auditoria, no entan-
to, tem um papel relevante na escolha do tema: 
pode apresentar um tema ao Parlamento para 
ajudá-lo a tomar decisões e pode, dentro de 
um tema já definido, escolher aqueles aspectos 
que estão sendo questionados ou que consti-
tuem áreas de risco. 

Cada auditoria é diferente em função do 
tema ou programa escolhido e isso requer 
uma escolha cuidadosa de quem vai realizar 
a auditoria operacional. A experiência do Ca-
nadá destaca, nesse sentido, a importância do 
processo de seleção, recrutamento e formação 
de auditores. 

Na experiência deste pais, o modelo de 
recrutamento, seleção e formação dos audi-
tores começa com estudantes em fase final de 
mestrado que são recrutados pelo Escritório 
como aprendizes, para só depois atuarem 
efetivamente como auditores. Na experiência 
canadense, é possível que alguns destes pro-
fissionais recém-recrutados já sejam auditores 
de desempenho experientes, mas essa experi-
ência precisa ser demonstrada. 

O Escritório considera que todos os audi-
tores necessitam estar alinhados e entender o 
assunto a ser auditado para tornar a auditoria 
mais eficiente. Disso decorre sua preocupação 
com a metodologia de formação destes audito-
res, que inclui cursos de curta duração, ensino 
à distância, leitura, workshops com todas as 
equipes que trabalham. Nestes cursos, os es- 

tudantes e novos auditores podem discutir os 
desafios e as ferramentas da auditoria de de-
sempenho. São oferecidos, cursos diferencia-
dos para cada nível de formação (estudantes, 
novos auditores, auditores experientes), mas o 
modelo de capacitação adotado está sofrendo 
modificações para se adequar às novas neces-
sidades da auditoria de desempenho. 

As equipes de auditoria reúnem quadros 
internos (contrato de exclusividade) e exter-
nos em sua estrutura de trabalho. Os quadros 
externos são formados por auditores de alto 
nível que atuam como consultores, apresen-
tando sugestões ao Escritório, e que atuam 
principalmente na fase de auditoria. Os qua-
dros internos são constituídos pelos auditores 
responsáveis pela investigação e por equipes 
que analisam os relatórios para verificar a con-
sistência da relação entre dados e conclusões. 

Os auditores do quadro permanente que 
fazem auditoria de desempenho no Canadá 
se dedicam exclusivamente a esse tipo de 
atividade. Na experiência canadense consi-
dera-se difícil atuar simultaneamente com 
auditoria financeira e de desempenho, em 
função do tempo necessário para realização 
de cada uma e, consequentemente, do tempo 
de contrato dos auditores. No Canadá, o tem-
po necessário ao exercício de uma auditoria 
financeira é menor do que o necessário à au-
ditoria de desempenho, e como os contratos 
são temporários, mesmo que alguns audito-
res ainda permanecessem no Escritório au-
xiliando a auditoria operacional, isso não se 
estenderia por muito tempo. 

Uma responsabilidade importante das 
equipes internas é o controle de qualidade das 
informações e a fidedignidade dos dados do 
relatório. 

A preocupação com o controle de quali-
dade começa com a contratação de bons au-
ditores, mesclando contadores com outros 
profissionais experientes em auditoria de de-
sempenho. Cada auditor deve ser indepen-
dente do Ministério que está sendo auditado, 
para evitar conflito de interesses, e assina um 
documento em que declara não receber pre-
sentes ou similares. 

Para assegurar que estes auditores com-
preendam corretamente as informações que 
vão investigar o escritório disponibiliza uma 
ampla gama de materiais acerca dos progra-
mas, e também solicita auxilio de especialistas 
que capacitam os auditores na matéria especi-
fica que está sendo auditada. 
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Antes de iniciar a auditoria propriamente 
dita, a equipe de metodologia e os auditores 
buscam informações sobre o órgão e anali-
sam auditorias anteriores. Analisam se estão 
fazendo a "boa pergunta", isto é, aquela per-
gunta que possibilite realmente obter infor-
mações que atendam ao objetivo da investi-
gação e a partir disso definem os objetos que 
serão investigados. 

Durante a fase de coleta, fazem muitas 
entrevistas, mantendo o cuidado de, quando 
não existem em outras fontes que corroborem 
a informação prestada, o entrevistado assine 

depoimento, que então pode ser utilizado 
como informação comprobatória. 

Para garantir a exatidão das informações, 
os auditores seguem normas estabelecidas pe-
los escritórios de contabilidade e utilizam uma 
série de procedimentos, trâmites, ferramentas 
e controles, de forma que a metodologia não 
possa ser questionada. 8 utilizado um sof-
tware para organizar as informações e, para 
auxiliar a análise de consistência entre dados 
obtidos e a conclusão deles extraída, são ela-
boradas planilhas e realizadas reuniões com 
outras equipes para validação. 

No relato da experiência do Canadá, o 
processo de elaboração do relatório de audito-
ria também requer atenção, uma vez que este 
é o produto que será enviado às instituições 
auditadas e ao Parlamento para análise e de-
liberação. 

Os relatórios devem descrever com clareza 
em que consiste a auditoria e o que revelam. 
Devem ser simples e ter limite de palavras. 
Para isso, o Escritório dispõe de especialistas 
de comunicação que os ajudam a produzir re-
sumos, e especialistas que produzem gráficos. 

Antes de sua publicação, o relatório é en-
viado ao Governo para que verifique a exati-
dão dos fatos relatados e faça as contestações 
cabíveis. Na experiência canadense normal-
mente as instituições governamentais não es-
tão de acordo com o conteúdo dos relatórios, 
mas não apresentam informações comprova-
das que justifiquem sua contestação. Caso o 
façam, o novo dado é incorporado e o relató-
rio modificado. Quando a equipe está segura 
de que todas as informações contidas no rela-
tório estão corretas e devidamente comprova-
das, o documento é publicado. 

Após a apresentação do relatório ao Go-
verno, é solicitada aos Ministérios uma res-
posta sobre o modo como as recomendações 
da auditoria serão aplicadas. 

Segue-se a isso uma audiência no Parla-
mento, que torna público o relatório. O Parla-
mento se compromete como acompanhamen-
to e depois de um determinado tempo é feita 
outra auditoria. O Escritório audita posterior-
mente o órgão para verificar se as recomen-
dações foram implementadas, mas não tem 
poder de sanção sobre a não implementação 
das recomendações. 

O controle é exercido porque o relatório é 
divulgado pelos meios midiáticos e isso gera 
uma grande pressão social. 

Há grande participação da mídia durante 
processo e quando os resultados são nega-

tivos há uma grande pressão sobre o Parla-
mento e o Governo, resultando muitas vezes 
em mudanças de política ou à demissão de 
gestores. Quando o relatório está pronto, o 
Escritório chama uma coletiva de imprensa e 
responde perguntas. Depois os jornalistas es-
crevem suas reportagens. Às vezes os achados 
da Auditoria são positivos, mas neste caso o 
interesse da imprensa é menor. 

Fruto de todo esse processo, no Canadá a 
auditoria tem provocado a adoção de medidas 
corretivas por parte dos ministérios e, em al-
guns casos, a queda do Governo. Os canaden-
ses sabem quem é o Auditor Geral e falam dos 
achados da auditoria. 

A prática de auditoria de desempenho foi 
estabelecida em 1978, um século depois da 
criação do Escritório, mas sua importância 
vem crescendo a passos largos. Atualmente 
realizam cerca de 25 a 30 auditorias opera-
cionais por ano, atuando em todos os órgãos 
e programas, e embora esse número constitua 
apenas 40% das auditorias realizadas pelo Es-
critório (60% são auditorias financeiras), são 
estas que apresentam maior visibilidade. 

A margem de tudo isso, os ministérios tem 
obrigação de prestar contas dos resultados de 
sua administração. O Escritório de Auditoria 
Geral é só uma parte da estrutura de auditoria, 
e cada ministério tem também um escritório 
funcionando dentro de sua estrutura. Este 
Comitê de Auditoria de cada ministério é res-
ponsável por fazer continuamente a auditoria 
interna, de modo que o Escritório não está so-
zinho nessa tarefa: "-Existe uma estrutura que 
nos ajuda a realizar nosso trabalho." 

2. EXPERIÊNCIAS E DESAFIOS 
RELACIONADOS COM AUDITORIAS 
DE GESTÃO AMBIENTAL: O CASO DA 
ARGENTINA' 

4. Experiência 

apresentada por Julio 

César Guarido, Chefe 

do Departamento 

de Controle e 

Gestão Ambiental 

da Universidad de 

Buenos Aires, professor 

de Geografia, e sob 

sua direção já foram 

realizadas mais de 

90 auditorias nesta 

área. Recentemente 

realizou auditoria 

operacional nas Bases 

Antárticas Argentinas 

e em 2011 participou 

da Consolidação de 

Auditorias Conjuntas 

Argentina, Brasil, 

Bolivia,Chile,Colombia, 

Costa Rica, El Salvador, 

Paraguai, Peru). 

Destaca-se também 

pela apresentação de 

trabalhos variados em 

fóruns como os da 

Olacets e COTEMA. 

105 



ARTIGOS TÉCNICOS REVISTA TCE - 20; 2 / 2073 

5. Principies do enfoque 

ecossistémico adotado no 

tratamento dos recursos 

hdricos:a) eqüidade b) 

eficiencia; c) sustentabi !idade; 

dl legitimidade; e)prestação 

de contas; t) subsidiaridade; g) 

participação. 

6.0 órgão de Auditoria Geral 

da Nação Argentina depende 

do Congresso e é formado 

por um Comitê Gestor com 7 

(sete) auditores gerais, todos 

parlamentares,presididos por 

um auditor da oposição. Metade 

dos 7 são senadores metade 

são deputados e o presidente 

da oposiçãaOs auditores gerais 

tem um mandato de 8 anos, 

reelegiveis dentro desse período. 

O govemo tem maioria nas duas 

câmaras, e por isso o número 

de auditores da oposição 

menor. Eles são escolhidos 

pela Comissão Parlamentar 

Mista e cada cámara propõe 

três, dois dos quais são dos 

partidos que tenham maioria 

de votos. A independência 

do auditor é relativa, porque 

estão dentro do Legislativo,e 

embora tenham independência 

em relação ao Executivo, 

dependem financekamente 

derte.Quando se decide uma 

auditoria, o órgão é avisado, e 

relatório é comunicado ao 

Legislativo e ao auditado, que 

pode contestar o resultado e 

propor correções. As vezes é 

feito um acompanhamento 

depois de 2 anos para ver se 

os auditados cumpriram as 

recomendações.Alêm deste 

Comitê Gestor da Auditoria,a 

AGN possui 40 profissionais 

entre técnicos, estagiários, e 

administrativaTrabalham com 

informações dos órgãos e dos 

auditores, que são contratados 

temporariansente.A auditoria 

depende do Congresso e audita 

Executivo, com independência 

dos MinistériosOs auditores vão 

ao local ver a obra e auditam 

órgão que tem ascendência 

sobre a mesma. 

A experiência argentina com auditoria opera-

cional apresenta uma contribuição importante 

para o desenvolvimento de metodologias vol-

tadas para a auditoria de temas complexos e 

multidisciplinares, como é o caso da gestão 
dos recursos hídricos. 

O esforço que este pais tem feito no cam-
po das auditorias ambientais, em particular 

no caso dos recursos hídricos, se justifica 

não só pelos altos investimentos que tem 
sido feito pelo Governo neste campo, mui-

tos dos quais com financiamentos externos, 
mas sobretudo pela importância vital da 

água como condição de sobrevivência e bem 

estar da população. 
A necessidade humana deste recurso e seu 

caráter limitado o tornam objeto de respon-

sabilidade pública, tanto no que diz respeito 

à capacidade de gerar usos pessoais responsá-
veis quanto no que diz respeito à capacidade 

dos governos de garantirem a disponibilidade 
dos recursos hidricos de maneira sustentável 

às gerações presentes e futuras. 
No entanto, a realização de auditoria ope-

racional em temas dessa natureza, marcados 
por um elevado grau de complexidade, exigem 

uma mudança de perspectiva na análise e ava-
liação do desempenho, substituindo a lógica 

linear, especializada e fragmentária caracte-
rística dos programas governamentais e da 

divisão das ciências por uma lógica sistêmica 
e transdisciplinar. 

Como exemplo, pode-se apontar o tra-
tamento usual que tem sido dado à questão 

ambiental: é comum que os programas e as 

estruturas institucionais se organizem li-
nearmente por partes do sistema: recursos 

hídricos, florestas, rios, biodiversidade, etc. 

Os investimentos e as ações decorrentes são 
tratados por partes, sem considerar que uma 

ação relativa à floresta terá impacto sobre a 

biodiversidade, assim como uma ação sobre 
rio terá impacto na floresta, e assim por 

diante. A auditoria de um programa, neste 
caso, não tem como verificar o impacto posi-

tivo ou negativo do mesmo em outras partes 
do sistema. 

Além disto, a fragmentação das diferen-

tes perspectivas deixa lacunas que dificultam 

planejamento das estratégias ambientais, 
provocando sobreposições e vazios de infor-

mação que prejudicam a tomada de decisões. 

A experiência da Argentina aponta que, 
para auditar políticas hídricas, de natureza 

complexa, é necessário adotar uma perspecti- 

va transdisciplinar, na qual é possível enxergar 

diferentes níveis de análise: 

o nível dos valores, que é a política ambien-

tal, fundamentalmente; 
o nível normativo, que diz respeito ao pla-

nejamento urbano,às leis de uso do solo; 

o nível da intervenção, que envolve diversas 
engenharias; 

o nível empírico ou físico, que é a geologia, 

a geografia, etc. 

Quando analisadas em separado, cada 

perspectiva dessas indica uma abordagem do 

que deve ser feito. É necessário buscar uma 

complementariedade entre estes níveis, obser-
vando e descrevendo como pode ser superada 

a perspectiva fragmentária sem perda da pro-

fundidade dos conhecimentos específicos que 
a mesma comporta. 

Na Argentina, no caso da realidade hídri-

ca, a superação do paradigma linear se deu 
pela adoção do enfoque ecossistêmicos de 

bacia como objeto de investigação e pela for-

mação de equipes multidisciplinares de audi-

tores, integradas por diferentes profissionais. 
Buscando a construção de metodologias 

eficazes para auditar temas ambientais e lidar 

com ecossistemas, a primeira pergunta meto-

dológica feita pela equipe foi "o quê" e "como" 
auditar? 

No que diz respeito ao "o quê?", o esfor-
ço inicial para compreender os elementos 

intervenientes e suas relações permitiu que a 
escolha do recorte da auditoria fosse mais efi-

ciente e permitisse chegar a conclusões úteis. 

A utilização de critérios como bioética, saúde 
e epidemiologia como indicadores de prio-

ridades também ajudou a definir o objeto de 

investigação. 

A partir destas considerações, o Depar-
tamento de Controle Ambiental, órgão da 
Auditoria Geral da Nação Argentina/AGW, 

escolheu os recursos hídricos como o recurso 
natural estratégico, estabelecendo três eixos 

de controle: proteção dos recursos hídricos; 
manejo de bacias; e saneamento. Como havia 
sobreposição entre os três nas auditorias, foca-

lizaram bacias, nascentes, zonas úmidas e vias 

navegáveis para análise de como estava sendo 

feita a gestão dos recursos. 

Com base nos eixos de proteção dos re-
cursos hídricos, manejo de bacias e sanea-

mento, realizaram auditorias na Bacia do Rio 

Pilcomayo, na Bacia do Tucuman, no Aquífero 
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Guarani e nas li Bases da Antártida. 
Como o setor hidrico está organizado de 

diferentes formas, com universidades, órgãos 
e entidades não governamentais, foram utili-
zadas as informações prévias destas organiza-
ções e com base nelas o Poder Executivo foi 
auditado. 

Os resultados efetivos da auditoria de re-
cursos hídricos realizada foram maiores do 
que imaginados a princípio, intervindo no 
planejamento estratégico das instituições, 
incorporando a população nas ações correti-
vas, fazendo pactos em torno dos temas com 
organizações não governamentais que busca-
ram a auditoria operacional. A imprensa teve 
acesso aos resultados e as questões começa-
ram a aparecer. 

A repercussão dos achados pressiona os 
gestores, sobretudo a partir da colocação dos 
assuntos na miclia. Como as auditorias de ges-

tão ambiental tocam muito a opinião pública, 
isso otimiza os resultados, gerando obras e 
acompanhamento no judiciário. Os três po-
deres estão trabalhando juntos e isso também 
aumenta o crédito internacional. 

Diferentemente do que ocorre em outros 
temas ambientais, não existe um tratado glo-
bal internacional para a Gestão das Águas que 
marque os aspectos gerais e bioéticos para seu 
uso e preservação. 

A experiencia argentina oferece subsi-
dios para que as EFS explorem os paradigmas 
transdisciplinares como referencia para pro-
ver criterios, métodos e formas de organização 
da informação técnica que facilitem o moni-
toramento e a avaliação de programas e que 
permitam sugerir as ações corretivas que se 
apresentem necessárias. 

3. EXPERIÊNCIA: SUSTENTABILIDADE 
DAS AUDITORIAS OPERACIONAIS NOS 
TRIBUNAIS DE CONTAS7  

A experiência brasileira com auditoria opera-
cional é bastante recente e sua consolidação 
se deve, em grande parte, ao desenvolvimento 
do PromoEx. Antes do inicio desse Progra-
ma apenas 30% dos Tribunais de Contas já 
haviam realizado algum tipo de auditoria de 
desempenho e atualmente, após sua imple-
mentação, este índice chega a 90%. 

Cabe questionar se as iniciativas imple-
mentadas pelos Tribunais de Contas brasi-
leiros a partir do PromoEx são sustentáveis, 
isto é, se apresentam condições de manuten- 

ção sem o aporte do Programa. A resposta a 
essa pergunta remete à análise das condições 
de sustentabflidade da auditoria operacional, 
tema abordado pelo representante do Tribunal 
de Contas da União/TCU. 

Na experiência do TCU, a sustentabilidade 
deste tipo de auditoria depende de uma série 
de fatores entre os quais se destacam a capaci-
dade institucional, o apoio externo, os resul-
tados e a comunicação. 

Em relação à Capacidade Institucional, 
o TCU reconhece que a auditoria operacional 
necessita de um ambiente institucional para se 
desenvolver. Este ambiente envolve duas con-
dições intimamente relacionadas: a condição 
de legitimidade e a condição de estrutura. 

Como condição de Legitimidade entende-
se a aceitação do processo por parte da socie-
dade. A legitimidade é uma questão variável, 
coisas que antes eram consideradas ilegítimas 
hoje são consideradas exigências, e vice-versa. 
O conceito de legitimidade muda ao longo do 
tempo, relacionando-se com as expectativas 
da sociedade e seu sistema de crenças em da-
dos momentos históricos de seu desenvolvi-
mento, e no caso da auditoria operacional não 

diferente. 
No começo dos anos 80, antes que a Cons-

tituição estabelecesse a avaliação das políticas 
públicas como requisito de controle no mar-
co legal brasileiro, a auditoria operacional era 
novidade e, naquele momento, sua prática era 
muito questionadas. Essa mesma abordagem, 
no entanto, pode vir a ser considerada nor-
mal e mesmo necessária num outro contexto 
histórico. Essa legitimidade, tão almejada pe-
los defensores da auditoria operacional, pode 
construída. 

A legitimidade, que é externa, se constrói 
inicialmente com o desenvolvimento de Es-
trutura, isto é das condições internas de capa-
cidade, liderança, organização. 

A condição de Capacidade diz respeito à 
possibilidade de materializar a ideia da audi-
toria operacional em coisas concretas. Se hoje 
os Tribunais de Contas possuem um mandato 
institucional para auditoria operacional isso 
decorreu da construção anterior de capaci-
dades nos tribunais para implementar e dar 
visibilidade a esta ideia, influenciando no es-
tabelecimento do mandato. 

Deste mandato, por sua vez, decorrem as 
sucessivas capacitações e o desenvolvimento 
de competências necessário para que os audi-
tores apliquem estes conhecimentos e que esta 

7.A experiência doTribunal de 

Contas da União fia apresentada 

pelo SzCarlos Alberto de Sampaio, 

atual Secretário de Fiscalização 

e Avaliação de Programas de 

Governo doTribunal de Contas 

da União -TCU.E Mestre em 

Administração pela Universidade 

Federal de Brasília (UnB) e 

Especialista em Avaliação de 

Políticas Públicas pela Universidade 

Federal do Rio de laneiro.Atuou 

no TCU corno Direta Técnico de 

Metodologia de Fiscalização e 

corno Professor-colaborador do 

Departamento de Administração 

da UnB.Atua como Professor 

Convidado em cursos de 

especialização na área de auditoria 

pela Fundação GetúlioVargas (FGV), 

na Especialização oferecida pelo 

Instituto Seaedelo Corea (ISC), no 

Centro de Forrnação,Treinamento 

e Aperfeiçoamento da câmara dos 

Deputados,e na Universidade do 

Legislativo Brasileiro (Unilegis). 

8. Existem ainda muitos 

guestionamentos sobre a relação 

entre a auditoria de desempenho 

e a auditoria de conformidade, 

mas e preciso compreender que 

os problemas da gestão não são 

apenas de legalidade, existem 

problemas gravíssimos de 

desempenho,gue matam pessoas 

que geram desperdicio,etcAs duas 

abordagens são importantesí 

necessário que se veja o processo 

de legalidade e ode desempenha 

A questão é saber guando aplicar 

e guando aplicar o outro.As 

auditorias operacionais podem 

contribuir inclusive para uma 

melhor análise das contasm nesse 

sentido o TCU junta os resultados 

da auditoria operacional nas contas 

de Governo que são apreciadas 

pelo Congresso, embora isso não 

seja considerado para análise da 

prestação de contas ordinárias. 

Esse é um tema bastante político, 

mas não constitui exatamente um 

problema. Não se quer acabar com 

a auditoria de conformidade, mas 

há um filão a ser explorado em 

relação ao desempenho.NoTCU as 

auditorias operacionais são apenas 

109f) do total de auditorias. 
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prática ganhasse legitimidade. A capacidade 
se constrói a partir de um continuo e estrutu-
rado processo de aprendizagem. 

Outro fator importante da condição estru-
tural é a Liderança, imprescindível no proces-
so de introdução de algo novo. A importância 
da liderança se mostra desde a alta direção, 
cujo compromisso de longo prazo é essen-
cial para a sustentabilidade da iniciativa, até 
a gerência intermediária empreendedora, que 
se apaixona pelo tema e o difunde na institui-
ção. É condição estrutural de sustentabilidade 
da auditoria operacional a existência de bons 
coordenadores de equipes, e que não necessa-
riamente precisam ser os melhores técnicos. 
Estas as pessoas precisam ser treinadas nesta 
função, para que potencializam o desempenho 
de suas equipes. 

Outra variável de estrutura relevante para 
a construção da legitimidade é a Organização, 
que diz respeito à forma como se organiza a 
atividade de auditoria, de modo a alcançar 
resultados que demonstrem à sociedade sua 
importância. 

Na experiência apresentada pelo TCU su-
gere-se iniciar a prática de auditoria operacio-
nal em escala reduzida, com projetos pilotos 
em temas específicos, porque a mesma requer 
dedicação integral tanto do gestor operacio-
nal, quanto do auditor. 

Na mesma variável Organização, outro fa-
tor importante destacado pela experiência do 
TCU é a definição de uma unidade responsá-
vel específica, uma unidade com a responsa-
bilidade de orientar, impulsionar e organizar 
todos os processos de auditoria operacional 
do TC. Esta unidade não precisa ser grande - 
o INTOSAI sugere 15 pessoas - mas é possível 
realizar um bom trabalho com uma unidade 
de 5 pessoas que se dediquem exclusivamente 
a isso. Na maior parte dos Tribunais de Contas 
estaduais não há, em suas estruturas, equipes 
voltadas exclusivamente para trabalhos de au-
ditoria operacional e o principal risco disso é 
descontinuidade. 

Como parte da variável Organização e tão 
importante quanto os aspectos já menciona-
dos relativos à mesma - unidade específica e 
projeto piloto - está o processo, a tramitação, o 
fluxo de procedimentos, para que as regras do 
jogo sejam claras e os diferentes papéis sejam 
conhecidos. 

Até este ponto as variáveis elencadas dis-
seram respeito Capacidade Institucional, 
isto é, às condições internas de sustentabili- 

dade, mas na experiência do TCU a auditoria 
operacional depende também de condicio-
nantes externos. 

O Apoio Externo é uma variável signifi-
cativa de sucesso das auditorias operacionais 
e se materializa em: empréstimos ou doações 
que assegurem recursos para continuidade 
dos programas; projetos conjuntos com outras 
instituições; documentos de outras Entidades 
Nacionais e Internacionais que contribuam 
com normas e diretrizes e formação de opi-
nião; depoimentos dos próprios gestores do 
Executivo sobre os benefícios da auditoria 
operacional em seus processos de trabalho. 

Em relação ao apoio externo, o TCU des-
taca a importância dos documentos de outras 
Entidades nacionais e internacionais que aju-
dam a garantir legitimidade interna, uma vez 
que um traço forte da cultura institucional 
brasileira é que "santo de casa não faz mila-
gre" e que as próprias normas internacionais e 
nacionais da auditoria operacional são impor-
tantes para sua legitimidade. 

Na experiência do TCU merece destaque 
a importância dos depoimentos de gestores, que 
podem mostrar a utilidade da auditoria opera-
cional, colocando na agenda política questões 
que de outra forma o gestor não conseguiria, 
gerando resultados para a população. 

O Resultado constitui a terceira condição 
fundamental de sustentabilidade da auditoria 
operacional. Para legitimar a auditoria opera-
cional é preciso de trabalhos relevantes e con-
sequentemente resultados relevantes, entendi-
dos como significativos pela população9. 

Foi citado pelo TCU o resultado da re-
cente auditoria sobre o tratamento do câncer, 
que resultou na publicação de uma norma le-
gal que estabelece o prazo máximo de espera 
entre o diagnóstico e o tratamento da doença 
para pacientes dos hospitais públicos, e que foi 
recentemente divulgada pela mídia. 

Para tornar o trabalho relevante o TCU 
destaca a importância de quantificar os resul-
tados, trazer números financeiros, ainda que, 
às vezes, seja necessário fazer alguns trabalhos 
que não gerem resultados tão visíveis, mas que 
são úteis para aprimorar a administração°. 

Igualmente importante para a sustenta-
bilidade da auditoria operacional é a variável 
da Comunicação, destacando-se a importân-
cia de apresentar os resultados gerados com 
uma linguagem que todos entendam. Na ex-
periência do TCU, é necessária uma assessoria 
de imprensa e uma estratégia de comunicação 

Ainda ha o problema da 

responsabilização, que 

uma questão complicada. 

Segundo o TCU há uma 

estrada jurfdica para 

a responsabilização 

dos gestores. Em sua 

experiência, na maioria dos 

casos, isso não ê necessário: 

atuando-se na prevenção 

já se consegue produzir um 

resultado. E mesmo que 

haja responsabilização, isso 

dura um processo juridico 

de dois a três anos, ao passo 

que o problema tem que ser 

corrigido logo. 

De modo geral, as 

atividades de auditotia 

operacional têm contribuído 

para o fortalecimento da 

accountability no Brasil, 

mas isso ainda é pouco 

no que diz respeito ao 

combate a corrupção, 

que é uma questão mais 

complexa.Auditar a gestão 

importante parque uma 

boa organização dificulta a 

corrupção. 

11.A experiência da 

Dinamarca foi apresentada 

por Inge Laustsen ,mestre 

em Ciência Política e 

membro do Subcomitê de 

Auditoria de Desempenho da 

INTOSALInge trabalha com 

auditoria operacional desde 

1999,e ê responsável pelo 

planejamento e execução 

de relatórios de auditoria 

operacional nas áreas de 

educação, emprego e cultura. 

É Membro do Subcomité 

de auditoria operadonal 

desde 2038 e tem trabalhado 

também com outros 

países, como a india, onde 

participou em uma revisão 

por pares da função de 

auditoria operacional. 
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que potencialize os resultados da auditoria. 
A divulgação dos resultados da auditoria 

nos meios de comunicação - no Jornal Nacio-
nal e em primeira página da imprensa - gera 
visibilidade e capital político para o tribunal, 
contribuindo para sua sobrevivência enquan-
to organização. 

Apesar de reconhecer que essa relação 
com a midia é importante, o TCU considera 
que a mesma requer cuidados, atentando que 
é possível que ela influencie na escolha dos te-
mas a ser auditados e sugerindo que é possível 
pautar a auditoria da própria mídia. 

Finalmente, o relato da experiência do 
TCU concluiu destacando a importância da 
motivação da equipe de auditoria, e o quan-
to os resultados produzidos por este trabalho 
podem fornecer àquela um senso de reconhe-
cimento e uma fonte de motivação. 

Embora não mencionada como condição 
de sustentabilidade da auditoria operacional, a 
motivação da equipe de auditores se encontra 
na raiz mesma de todas as variáveis mencio-
nadas, possibilitando a coragem para atraves-
sar as dificuldades do período de conquista de 
legitimidade, determinação para impulsionar 
a criação de estrutura, empolgação para anga-
riar apoio externo e compromisso para gerar 
resultados úteis à sociedade. 

4. EXPERIÊNCIA DE AUDITORIA 
OPERACIONAL NA DINAMARCA" 

A experiência dinamarquesa enfatiza aspectos 
relativos ao processo de implantação e estru-
turação da auditoria operacional naquele pais, 
e pode servir de guia para os Tribunais de 
Conta que ainda não desenvolvem este tipo de 
prática, mas que desejam fazê-lo. 

A Dinamarca começou a trabalhar com 
auditoria em 1975, focando principalmente 
tópicos relacionados com a auditoria financei-
ra, e só a partir de 1998 iniciou um processo 
de implementação da auditoria operacional 
de forma mais independente, separando-se da 
auditoria financeira a partir da virada do mi-
lênio, no ano 2000. 

A partir de então conseguiram um melhor 
controle da produção de relatórios, aperfeiço-
aram o planejamento estratégico, criaram di-
retrizes e procedimentos de apoio ao proces-
so, melhoraram a habilidade de comunicação. 
Como consequência, as entidades passaram a 
ter um entendimento melhor acerca do traba-
lho desenvolvido pela auditoria operacional. 

Em 2008 o Gabinete Nacional de Audito-
ria da Dinamarca" solicitou uma avaliação da 
auditoria operacional aos parceiros e pares, 
identificando que o foco de trabalho ainda es-
tava muito voltado para a conformidade, com 
pouca análise em eficiência e eficácia: "Os ob-
jetivos do NAOD (Gabinete Nacional de Audi-
toria da Dinamarca) de auditoria operacional 
tendem a ter foco na conformidade e, em uma 
extensão menor, alcançar áreas como econo-
mia, eficiência e eficácia. Este foco na conformi-
dade pode influenciar a habilidade do NAOD 
de contribuir com a modernização e mudança 
no serviço público." 

O resultado desta avaliação foi decisivo 
para a reorientação não só da auditoria opera-
cional, mas do próprio Gabinete de Auditoria, 
que estabeleceu mudanças em três aspectos 
fundamentais: 

na redefinição da missão do Gabinete, que 
passou a ter como propósito "promover quali-
dade, eficácia, eficiência e economia na admi-
nistração pública", auditando contas do Estado 
em nome do Parlamento e apoiando o desen-
volvimento de uma administração eficiente, 
com o propósito de maximizar o retorno para 
os cidadãos"; 

no exame da execução, por parte da Ad-
ministração, de decisões definidas pelo Parla-
mento, levando em consideração a qualidade e 
a economia em áreas significativas onde o ris-
co de baixa eficácia fosse alto, como por exem-
plo áreas envolvendo muitos atores ou áreas 
onde muitos projetos de porte são lançados"; 

no estabelecimento de metas de desempe-
nho na análise de eficiência, eficácia e geren-
ciamento financeiro, definindo que 75% dos 
estudos preliminares estivesse voltado para 
estas três áreas foco. 

Estas mudanças tiveram como resultado 
a melhoria do planejamento e seleção dos tó-
picos da auditoria, passando a atuar onde pu-
dessem ter melhores resultados e um trabalho 
compartilhado. 

Frente aos novos desafios, o Gabinete per-
cebeu ser necessário desenvolver normas pró-
prias para inspirar e conduzir estudos, assim 
como dispor de manual, ferramentas e mé-
todos que tornassem possível a análise áreas 
foco. 

Dentre estas ferramentas, as mais avança-
das eram os ensaios controlados, com grupos 
de controle. Em dois anos lançaram três estu- 

12.0 Gabinete Nacional 

de Auditoria da Dinamarca 

funciona no centro de 

Copenhague, atuando com 

auditoria desde 1975,e com 

auditoria de desempenho 

desde 1998. Em 2004 foi criado 

um setor responsável pelo 

planejamento e execução 

de relatórios de auditoria 

operadonal nas áreas de 

Educação,Ciência, Emprego 

e Cultura, com uma equipe 

de cerca 10 auditores. Este 

setor é responsável pela 

produção de 03 relatórios 

de auditoria operacional 

todo ano,assim como pelo 

acompanhamento de 

estudos prévios. O Gabinete 

Nacional de Auditoria 

emprega aproximadamente 

270 pessoas. Destas, cerca 

de 70 estão envolvidas em 

tempo integral com auditoria 

operacional, e são formadas 

em áreas ligadas às ciências 

sociais. Produzem por ano, em 

média, 17 ou 18 relatórios de 

auditoria operacional que são 

apresentados no Legislativo a 

um Comité de Contas Públicas 

que se reúne mensalmente. 

13.A norma 155A 3100 define 

a auditoria operacional como 

"exame independente e 

objetivo dos compromissos, 

sistemas, programas e 

organizações de governo, 

com respeito a um ou 

mais dos trés aspectos da 

economia, efidéncia e eficácia, 

com o objetivo de alcançar 

aperfeiçoamentos"e, na 

Dinamarca, essa prática a 

auditoria de desempenho é 

considerada muito importante, 

porque seu objetivo é 

focalizar na melhoria da 

gestão. Auditam contas do 

Estado e contas públicas 

para melhorar os custos e 

os gastos para aqueles que 

pagam os impostos. Uma 

tarefa da auditoria operacional 

também obter melhores 

resultados, 
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14.0 Gabinete de Auditoria 

opera como radodnio 

dos três 'E': Economia 

(gastar menos), Eficiência 

(gastar bem) e Eficácia 

(gastar com resultados). 

Para isso considera ser 

necessário que se analise 

não apenas a legalidade 

mas que se verifique se o 

gasto foi empregado de 

forma saudável, se deu os 

resultados esperados. Para 

avaliar estes resultados, é 

importante saber qual era 

inicialmente a intenção do 

emprego daquele dinheiro 

e isso é difícil porque nem 

sempre os objetivos são 

muito claros e os políticos 

também não se interessam 

por isso, dedicando-se 

apenas a atrair projetos e 

Manos. 

15.7oda auditoria na 

Dinamarca é composta 

uma equipe de três 

pessoas. 

16.A experiência da 

Noruega foi apresentada 

por Jan Roar Beckstron, 

mestre em Sociologia 

e atual Diretor Geral de 

Metodologia da Auditoria 

Geral da Noruegaià 

exerceu cargos de assessor 

sénior do Ministro da 

Cultura e de pesquisador 

do National Institute for 

Consume Research. 

17.0 órgão de auditoria 

na Noruega tem um 

mandato estabelecido 

da Constituição e 

seu orçamento 

independente do 

Governo. Realiza 

auditorias financeiras e 

de desempenho,e possui 

uma unidade determinada 

para atuar com a avaliação 

operacional e outra para 

atuar com a financeira. 

dos de "fiagship" ("ter os melhores na frente, 
liderando"): estudo sobre o efeito da produção 
industrial; estudo da pequena produção; e es-
tudo de imigrantes recém-chegados. 

Com base nestes estudos, sistematiza-
ram uma proposta metodológica em tipos 
de análise: 

análise dos objetivos (metas e resultados), 
observando seu alcance e relevância; 

análise da causalidade de determinados 
resultados, destacando como fragilidades nes-
te campo o medo em relação à mudança e os 
indicadores que a organização usou quando 
da elaboração do projeto, e explicando que 
esta é uma análise difícil porque as organiza-
ções não têm metas e dados para fazer compa-
rativos de melhoria; 

análise de economicidade, verificando 
quanto custou para chegar a este resultado, e 
a relação custo-beneficio. 

Foi apresentado como exemplo dessa me-
todologia o relato de duas investigações rea-
lizadas pelo Gabinete de Auditoria no setor 
de educação: a auditoria do programa de pós-
graduação, realizada em 2011, e a auditoria de 
um programa de nível secundário. 

A auditoria realizada em 2011 foi reporta-
da como boa prática por relacionar educação 
com IDH. O estudo girou em torno do inves-
timento realizado pelo Governo na educação 
em nível de PhD (doutorado). As universida-
des tinham estabelecido dobrar gradualmente 

ingresso de estudantes no doutorado, entre 
2005 e 2012, afim de aumentar a capacidade 
nacional de pesquisa e prover as bases para o 
crescimento continuado e para o bem-estar da 
Dinamarca, e isso era muito caro. Definiram 
como problema o tamanho do investimento e 
as implicações educacionais, entre as quais in-
cluíam grandes mudanças organizacionais nas 
universidades. 

O objetivo inicial da auditoria era veri-
ficar o progresso da implementação do in-
vestimento no oferecimento de estudos em 
nível PhD e a investigação apontava que este 
objetivo tinha sido atingido, que as univer-
sidades haviam alcançado suas metas e im-
plementado as mudanças organizacionais. 
Mas os auditores notaram que apenas o ob-
jetivo de implementação havia sido defini-
do, nenhum objetivo final ou de resultado 
havia sido considerado. 

Questões como: "de onde vieram estes  

candidatos?", "depois do doutorado eles con-
seguiram emprego?", "esta formação gerou 
um aumento nas pesquisas?" não haviam sido 
analisadas. Era preciso discutir que metodolo-
gia usar para esta auditoria. 

O Gabinete de Auditoria pôde verificar 
que na Dinamarca não havia tantas pessoas 
com condições de fazer o doutorado, e que 
estas vagas estavam sendo preenchidas por 
estrangeiros que não permaneciam no pais. 
Concluíram que eles deviam ter analisado 
melhor o projeto e à medida que avançaram 
na análise descobriram que a Administração 
considerava que seu trabalho era obter este 
investimento, mas que não percebia que este 
poderia ser um dinheiro desperdiçado. 

No segundo caso, o objetivo do programa 
era ter 95% dos jovens completando o secun-
dário através de grande número de iniciativas 
de entidades parceiras, com um custo muito 
alto. Também neste caso, a grande maioria das 
instituições considerava as informações sobre 
a implementação, sem preocupação em verifi-
car os resultados. Neste exemplo, a equipe de 
auditoria" verificou que a meta foi alcançada 
por alunos que não estavam nas ações educa-
cionais previstas na proposta inicial, e que não 
havia objetivos claros, nem linhas de medida, 
nem monitoramento das ações. O sindicato 
responsável pelo programa não conseguia di-
zer ao Parlamento quais iniciativas eram boas, 
quais não eram. 

Nesse novo desenho, o Gabinete de Au-
ditoria passou a ter um papel de estimulador 
da Administração, provocando as organiza-
ções auditadas em direção à mudança e aos 
resultados. 

Os fatos do relatório da auditoria de de-
sempenho são organizados em torno de uma 
pergunta principal e três perguntas menores, 
e o tempo médio de uma auditoria demora 
cerca de um ano. Focalizam os resultados e a 
adequação da aplicação dos fundos, e para isso 
possuem um painel de profissionais que ana-
lisa as informações produzidas pela auditoria. 
Em seguida, o memorando e o relatório são 
entregues ao Comitê de Contas Públicas, úni-
co que pode solicitar auditorias ao Gabinete. 

Depois que o Comitê discute e comenta 
relatório apresentado, o relatório é torna-

do público e entregue ao Governo, para que o 
mesmo se posicione sobre o teor das conside-
rações e sobre o que pretende fazer a respeito. 
Este Comitê de Contas Públicas é o único que 
pode solicitar auditorias ao Gabinete. 
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Há uma pressão do Parlamento para que 
este tempo seja menor, mas na experiência di-
namarquesa poucos processos conseguem re-
duzir este prazo. Na experiência da Dinamar-
ca, o resultado da auditoria não é tão rápido, 
porque é necessário estabelecer que perguntas 
devem ser feitas e que indicadores podem for-
necer a relação causa-efeito. 

Com base nos dois exemplos apresentados 
e, de modo geral, na experiência desenvolvida 
na Dinamarca, o Gabinete segue algumas re-
comendações: 

Escolha e compromisso estratégico: as prin-
cipais iniciativas, as mais custosas ou mais im-
portantes devem ser acompanhadas de perto; 

Compreensão comum sobre o que se quer 
alcançar, quando e como. Definir objetivos, 
ser específico sobre a teoria da mudança; 

Foco no resultado em áreas nas quais este 
é necessário e possível, utilizando indicadores 
que permitam verificar a adequação das ini-
ciativas e a relação causa-efeito; 

Fazer isso de forma simples; 
Explicar a importância da auditoria, e o 

porquê de focar nos resultados, no interesse 
do parlamento, da administração e do con-
tribuinte, comunicando isso de forma clara e 
simples. 

O relato finalizou chamando atenção para 
o fato de que, mesmo com todo o processo de 
reorganização da prática de auditoria opera-
cional, a experiência da Dinamarca registra 
que nem sempre é possível fazer um estudo do 
efeito e que muitos dos estudos que realizam 
ainda se voltam para os dados financeiros. 

5. CONSTRUINDO CAPACIDADE 
NA CONDUÇÃO DA AUDITORIA 
OPERACIONAL - O CASO DA 
NORUEGA" 

A experiência do Gabinete de Auditoria 
Geral da Noruega" apresenta uma importan-
te contribuição do ponto de vista da cultura 
organizacional e seu impacto no exercício da 
auditoria de desempenho, abordando aspectos 
que vão da preocupação com o perfil do audi-
tor ao desenvolvimento das competências de 
auditoria de desempenho. 

A experiência norueguesa enfatiza a im-
portância de se contar com a pessoa certa. O 
requisito de perfil pode ser diferente para cada 
tipo de auditoria, priorizando sua especiali- 

dade ora pelo critério de conhecimento, ora 
por tipo de auditoria, ora ainda por tipo de 
organização. Nos três casos, a pergunta "Que 
tipo de auditor queremos/precisamos?" deve 
orientar os processos de contratação e forma-
ção de equipes. 

Como a auditoria de desempenho requer 
competências específicas, além de experiên-
cia sólida em um trabalho analítico, de pes-
quisa e avaliação, a Diretoria de Metodologia 
do Gabinete de Auditoria Geral da Noruega / 
GAGN sugere que sejam consideradas quatro 
tipos de habilidades: habilidades profissionais, 
habilidades metodológicas, habilidades comu-
nicativas e habilidades pessoais. 

As habilidades profissionais incluem ques-
tões como graduação relevante, formação em 
temas específicos, experiência. As habilidades 
metodológicas dizem respeito à capacidade 
de entrevistar, elaborar e analisar pesquisas, 
organizar informações. As habilidades comu-
nicativas envolvem a capacidade de expressão 
oral e escrita, assim como a capacidade de es-
cuta. E as habilidades pessoais se relacionam 
com ser criativo, flexível, com comprometi-
mento, motivação e espirito de cooperação. 

Na experiência norueguesa, os proces-
sos de recrutamento e seleção são ferramen-
tas importantes para identificar estas habi-
lidades, mas não suficientes, mesmo que as 
técnicas utilizadas para os mesmos sejam 
variadas e participativas." E como ninguém 
tem todas estas habilidades e competências, 
a Diretoria de Metodologia do GAGN consi-
dera que a auditoria precisa ser feita por um 
grupo de trabalho. 

A necessidade de atuar em equipe apre-
senta outros desafios relacionados ao ambien-
te organizacional, em especial o da aprendi-
zagem e do compartilhamento do saber. Na 
experiência do GAGN os processos de capa-
citação são relevantes nesse sentido, possibi-
litando desenvolver habilidades de comunica-
ção tanto internas quanto aquelas necessárias 
à conversação com os outros atores sobre o 
objeto da auditoria. 

O GAGN possui um programa interno 
de qualidade que se destina a todo auditor ou 
pessoal contratado, e que contempla diversos 
tipos de treinamento: a) treinamento inicial 
em auditoria de desempenho, para o pessoal 
contratado; b) treinamento em funcionamen-
to de agências do governo e processos parla-
mentares; c) treinamentos metodológicos; e d) 
suporte metodológico, após o treinamento." 

18.Em sua experiência 

com processos seletivos 

de auditores,a Diretoria 

de Metodologia considera 

que a entrevista não 

suficiente para uma 

seleção eficaz, destacando 

que,em grande medida,o 

auditor ê alguém que deve 

ser capaz de escrever. No 

processo de seleção que 

desenvolvem colocam as 

pessoas numa sala,e eles 

devem redigir as respostas. 

O GAGN (Gabinete 

de Auditoria Geral da 

Noruega) usa contrato 

temporário quando 

contrata alguém para a 

auditoria de desempenho 

e observa como os 

candidatos se comportam 

submetidos a um 

ambiente de alta pressão, 

definindo tarefas para que 

eles desempenhem. Para 

escolher entre candidatos 

de perfil semelhante pode-

se recorrer a diferença 

de titulação,experiências 

anteriores e utilização 

de metodologias das 

ciências sociais.E por fim, 

recomenda-se, como 

critérios complementares, 

observar as habilidades 

pessoais referentes à 

dedicação, iniciativa, 

apresentação oral e escrita, 

desejo de melhoria. 

19.0utras perguntas 

dizem respeito ao 

ambiente organizacional: 

quando as pessoas 

acordam de manhã, elas 

querem ir trabalhar? 

Pessoas muito 

competentes estão 

sem motivação para o 

trabalho? Para o GAGN, 

estas questões interferem 

nos resultados das 

auditorias e a organização 

deve proporcionar opções 

de desenvolvimento para 

esse tipo de busca. 
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20.0 Gabinete de Auditoria 

Geral possui 90 pessoas 

atuando com auditoria 

de desempenho, e existe 

uma seção de metodologia 

com 9 pessoas, que cuida 

do acompanhamento 

metodológico destas 

auditorias, 

21.A Auditoria Geral da 

Noruega tem auditorias em 

várias áreas e isso requer mais 

pessoas.A especialização tem 

finda-lado, mas é possível que 

se quebrarem este ambiente 

talvez não funcione tão bem. 

A equipe de metodologia 

coordena diferentes tipos 

de auditoria no mesmo 

departamento, e se reúne 

com liberdade em tomo de 

fronteiras organizacionais para 

desenhar auditorias,definir 

projetos. 

22-Esta experiência do 

TCU foi apresentada por 

Luciano dos Santos Danni, 

Mestre em Economia e em 

Engenharia Mecánica pela 

UnB e Especialista em Direito 

Internacional Fiscal e Integração 

Econômica pela Universidade 

de Lisboa e de BrasIlia. 

Auditor Federal de Controle 

Externo do TCU,atualmente 

ocupa o cargo de Chefe da 

Assessoria Internacional 

nesta instituição.Entre 2007 

e 2010 exerceu cargos de 

Secretario de Fiscalização 

e Avaliação de Programas 

de Govemo, de Assessor de 

Ministro e de Assessor do 

Secretário de Macroavaliaçâo 

Govemamental, tendo 

coordenado os trabalhos 

técnicos do Subcomité de 

Auditoria de Desempenho 

do INTOSAI e do projeto 

Pitágoras, de desenvolvimento 

de capacidades em torno da 

avaliação de impacto no TCU.E 

também professor no Instituto 

Serzedelo Correa (ISC) em 

cursos de pós-graduação e 

extensão. 

a Diretoria de Metodologia" que cuida 
da capacitação, respondendo pelo grande nú-
mero de cursos oferecidos, e pelo desenvol-
vimento de metodologias de auditoria, ma-
nuais, métodos de análise. Os treinamentos 
internos abordam aspectos metodológicos 
como critérios, técnicas, elaboração de rela-
tórios, análises estatísticas, estatística avan-
çada, entre outros. 

Faz parte das atribuições desta Direto-
ria" subsidiar os projetos de auditoria de de-
sempenho, designando para cada projeto um 
consultor metodológico interno que presta 
assessoria sobre como proceder, como ana-
lisar os dados, fazendo às áreas perguntas 
centrais como: por quê desta auditoria? O 
que pensa que vai encontrar? Como acha que 
pode saber disso? 

Os consultores metodológicos são da 
Diretoria de Metodologia e estão disponí-
veis todo o tempo para os projetos, mas não 
são subordinados a estes nem fazem parte 
das equipes de auditoria. Essa condição lhes 
permite passear por todas as equipes de au-
ditoria, identificando práticas e processos 
comuns e promovendo o compartilhamento 
das práticas. A Diretoria de Metodologia do 
GAGN considera que este compartilhamento 
é muito importante, sugerindo que as infor-
mações sejam abertas para que possam ser 
usadas por todos. 

Na experiência da Noruega, considera-se 
importante promover uma cultura de qualida-
de, pautada pelo comprometimento, pelo or-
gulho profissional e pela liberdade de solucio-
nar problemas, sugerindo-se que as definições 
sejam menos completas para deixar margem 
para a criação. 

E, com relação à cultura organizacional 
propõem a utilização de dez regras básicas 
como condição de desenvolvimento da capa-
cidade interna para analisar o desempenho 
das políticas governamentais: 

Is) Crítica em relação às verdades estabeleci-
das. 
2') Inovação e criatividade nas formas de atu-
ar. Naquilo em que se pode ter autonomia ou-
sar coisas diferentes; 
3.) Correr riscos, chamando atenção para o 
fato de que auditores são pouco abertos ao 
risco, mas sem risco não há melhoria nem 
inovação; 
4') Abertura à própria criatividade e ás idéias 
que chegam, sem censuras a priori. 

5.) Iniciativa e responsabilidade pessoal pela 
auditoria. O líder não sabe tudo, ele está ali 
para uma discussão. Idéias brilhantes podem 
vir dos lugares mais estranhos. 
6°) Defesa das próprias opiniões, mas sem ri-
gidez; 
2') Confiança e esperança, reconhecendo que 
problemas existem para ser resolvidos; 
8') Aprendizagem a partir dos erros, conside-
rando-os como parte do processo; 
9°) Entendimento de diretrizes como diretri-
zes, não como camisas de força. 
10.) Lealdade a estas regras. As pessoas se tor-
nam melhores se assumem responsabilidades; 

As considerações apresentadas pela expe-
riência da Noruega podem auxiliar em grande 
medida os processos de formação e desenvol-
vimento de equipes desenvolvidos pelos Tri-
bunais de Contas e ajudar a rever as bases da 
cultura organizacional destas instituições. 

6. EXPERIÊNCIA: AUDITORIAS 
COORDENADAS COMO ESTRATÉGIA 
PARA O FORTALECIMENTO DE 
INICIATIVAS DE TREINAMENTO 
MULTILATERALn 

Inserindo-se num contexto de fortalecimen-
to internacional" dos processos de auditoria 
de desempenho, a experiência brasileira de 
auditoria coordenada tem como finalidade 
discutir a importância desta prática no for-
talecimento de processos de aprendizagem 
compartilhados, partindo da premissa de um 
mundo no qual as questões estão interliga-
das, com consequências que transbordam as 
fronteiras dos países. 

Considera-se auditoria coordenada aquela 
que, por abordar temas fronteiriços, a exem-
plo das questões ambientais, busca integrar 
experiências realizadas simultaneamente nos 
vários países envolvidos, a partir de algumas 
diretrizes conjuntas. 

São condições necessárias para a realiza-
ção de um processo de auditoria coordena-
da algumas fases: a) identificação de temas 
prioritários; 2) planejamento coordenado 
e preparação da auditoria; 3) realização das 
auditorias em cada país, considerando as es-
pecificidades de cada um; 4) reunião técnica 
para discutir os resultados; 5) divulgação do 
relatório consolidado; e 6) monitoramento 
das recomendações. 

Na proposta brasileira esse arcabouço é 
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inserido em uma estratégia de capacitação, 
combinando conhecimento com prática, está-
gio e intercâmbio, de modo que seus resulta-
dos permitam substituir a lógica de interven-
ção esporádica em um determinado tema pela 
lógica de uma cooperação continuada entre 
os países envolvidos em torno do desenvolvi-
mento de capacidades. 

Entendendo a auditoria coordenada 
como oportunidade de aplicação prática do 
conhecimento no paradigma da auditoria, a 
proposta brasileira adotou como estratégias 
de capacitação a abordagem ferramental, a 
construção de redes internacionais de con-
sultores - auditores e especialistas - e a es-
colha de temas transversais. A proposta de 
capacitação incluiu: 

I) Uma primeira formação ferramental sobre 
as ISSAFs, com um curso virtual sobre audito-
ria de desempenho; 

Um workshop presencial de consolidação 
do trabalho virtualmente; 

Capacitação em temáticas especificas (edu-
cação, saúde, meio ambiente, etc), de caráter 
virtual, com a participação de especialistas e 
envolvimento de stakeholders; 

Planejamento conjunto, utilizando matrizes 
e compartilhando melhores práticas, conside-
rando que é preciso consolidar nos auditores a 
ideia de que o planejamento é uma fase critica 
da auditoria; 

Compartilhamento de aprendizagem du-
rante a execução da auditoria. Na auditoria 
coordenada se ganha em escala e em redes de 
cooperação, compartilhando consultores e co-
nhecimentos; 

Reunião de consolidação, com comparti-
lhamento e exploração dos resultados da au-
ditoria e da aprendizagem gerada; 

Elaboração dos relatórios, com a realização 
de um sumário executivo comum, que possa 
ser compreendido por qualquer pessoa. 

Com relação ao conteúdo da capacitação 
especifica, a experiência brasileira destaca a 
importância de conhecer a política pública 
que vai ser auditada não só em seus aspectos 
gerais, mas também nos aspectos específicos 
e setoriais que lhe são inerentes. Tomando 
um processo de compras como exemplo des-
sa abordagem, além de propor um conheci-
mento do processo geral de compras públicas 
é necessário compreender a especificidade 
da compra de um determinado objeto - por  

exemplo um helicóptero - cujos requisitos 
são distintos de outros objetos, como por 
exemplo a compra de melicamentos, e que 
podem apresentar diferenças também em re-
lação aos esquemas de corrupção. 

Outro aspecto relevante destacado pela 
experiência brasileira diz respeito à impor-
tância da escolha do objeto da auditoria, cha-
mando-se atenção para a necessidade de con-
vergência de interesse, não só das EFS como 
tanidém das agencias financiadoras, e para a 
necessidade de atuar em áreas estruturantes. 
Os ministros também podem deliberar sobre 
as áreas de interesse e relevância, resultando 
na necessidade de ser aberta uma agenda de 
diálogo com aqueles. 

O Tribunal de Contas brasileiro apresen-
tou como exemplo da relação entre capacita-
ção e auditoria coordenada a experiência do 
MERCOSUL" em torno da auditoria da po-
lítica de combate à febre aftosa, que envolveu 
quatro países - Argentina, Paraguai, Bolívia 
e Venezuela, uma vez que o foco da doença ê 
trans-fronteiriço. 

Para executar esta auditoria foi monta-
do um curso de 60 horas com duração de 
três meses, que, em três anos, preparou mais 
de 100 auditores no uso de ferramentas e na 
orientação para resultados. A capacitação dos 
auditores incluiu ainda um Seminário de 40 
horas sobre a doença, as formas de aplicar essa 
auditoria de forma conjunta e o significado 
político dessa prática, tendo como resultado, 
ao seu término, um planejamento conjunto da 
auditoria, com definição dos compromissos 
de cada instituição e o comprometimento de 
cada uma com a entrega do relatório. 

Em que pese a importância do planeja-
mento e das definições conjuntas, a coopera-
ção não deve ser considerada uma camisa de 
força, traduzindo-se as definições adotadas 
em matrizes de possibilidades que funcionam 
como apoio para tratar as questões específicas 
de cada país. 

Com relação â auditoria coordenada do 
Mercosul sobre o combate à febre aftosa, o su-
mário executivo do relatório" publicado em 
várias línguas, comprova o potencial do mo-
delo. Considera-se que a estratégia adotada foi 
mais do que uma ferramenta de capacitação, 
agregando valor em vários aspectos e ajudan-
do a pensar em como fortalecer o sistema de 
controle no Brasil. 

O Brasil e os outros países da América 
Latina possuem políticas institucionalizadas 

23. Destaca-se a esse 

respeito:o reconhecimento 

da Importância das Entidades 

de Fiscalização Superior 

(EFS) na promoção da 

eficiência, accountability, 

eficácia e transparência 

da administração pública 

a partir da Resolução 

A/66/209 das Nações 

Unidas; o fortalecimento 

da cooperação na INTOSAI 

- com a criação do Comité 

Intosai-Doadores, a chamada 

global por projetos, a 

definição da estrutura 

padrão de referencia para 

auditorias de desempenho, e 

fortalecimento da relação 

com organizações regionais; 

fortalecimento da 

OLACEFS a partir do sistema 

de desenvolvimento de 

capacidades, com modelo de 

aprendizagem de impacto e 

projetos de desenvolvimento 

continuado; o fortalecimento 

das organizações regionais, 

buscando as melhores 

práticas de auditoria no 

mundo. 

24. Existem duas experiências 

recentes no ambito do 

Premo& de auditoria 

coordenada e uma delas ê 

a experiência do Mercosul. 

O MERCOSUL tem um 

orçamento conjunto de 

quase um milhão de dólares 

(dos quais 75% são do Brasil) 

e a utilização deste fundo 

segue o caminho inverso do 

doador, isto é, a distribuição 

do recurso é inversamente 

proporcional a alocação do 
recurso, de modo que quem 

contribui menos recebe mais. 

Como o orçamento transcende 
fronteiras,o programa também 

deve transcender, e um dos 

objetos escolhidospara 

auditoria foi a política de 

combate à febre anosa. 

Esse trabalho foi feito pelo 

Brasil com Argentina, Bolívia, 

Paraguai e Venezuela. 

O Uruguai não participou. 
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que acontecem de forma descentralizada", e 
que precisam ser auditadas de forma coor-
denada. Há interesse de outras organizações 
em investir nesses temas conjuntos. A audi-
toria coordenada fortalece a cooperação e 
a articulação interinstitucional, com com-
partilhamento de bônus (benefícios) e ônus 
(custos), contribuindo para um relatório fi-
nal mais completo. 

Nesse sentido, as perspectivas de futuro 
para as EFS envolvem auditar intervenções 
públicas cada vez mais complexas, dinâmicas 
e interconectadas, implementar programas in-
ternacionais de treinamento e adotar padrões 
internacionais de qualidade. É nesse contexto 
que cabe falar de auditorias coordenadas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: DESAFIOS 
DA AUDITORIA DE DESEMPENHO 

Em que pese o grande número de experiên-
cias no campo da auditoria operacional ou de 
desempenho, esta prática ainda é relativamen-
te recente no âmbito dos tribunais de conta 
e quase desconhecida pela maior parte dos 
gestores públicos estaduais. Como tudo o que 
ê novo, seu desenvolvimento e consolidação 
exigem das estruturas de fiscalização alguns 
desafios significativos. 

O primeiro destes diz respeito à necessida-
de de rever o papel do Tribunal de Contas no 
âmbito do controle, substituindo a lógica de 
ameaça ou punição que tradicionalmente tem 
caracterizado suas relações com o Executivo 
por uma lógica centrada na aprendizagem e 
apoio ao desenvolvimento. Nessa nova pers-
pectiva, a experiência da auditoria operacio-
nal pode contribuir significativamente para a 
construção de modelos de avaliação de polí-
ticas que sejam implementados pela própria 
Administração. 

Nessa reflexão sobre o papel dos TC's é 
importante também buscar um entendimento 
mais abrangente do significado de sua com-
petência regimental de julgar as contas do 
Estado, compreendendo julgamento de contas 
como algo capaz de transcender a análise fi-
nanceira e legal dadas pela auditoria de con-
formidade, articulando-a à análise de eficácia 
e eficiência das ações em que o recurso é apli-
cado, objeto da auditoria de desempenho. 

Um segundo desafio diz respeito ao cará-
ter político da auditoria operacional, pouco 
refletido nas experiências apresentadas. Na 
perspectiva política cabe ao auditor indagar a  

quem deve servir a auditoria de desempenho, 
numa perspectiva investigativa mais profunda 
que possibilite compreender as agendas ocul-
tas que permeiam a escolha dos objetos e o 
tratamento dado a seus resultados. O recente 
processo de exposição pública relativo ao jul-
gamento do mensalão, e sua associação implí-
cita aos processos políticos eleitorais devem 
servir como alerta sobre os riscos de manipu-
lação política dos resultados da investigação 
das políticas. 

É importante que a escolha do objeto 
da auditoria sirva ao interesse público e à 
sociedade, incluindo áreas sensíveis de in-
teresse dos movimentos sociais que em ge-
ral não encontram expressão nos meios de 
comunicação e que, por essa mesma razão, 
podem não ser áreas identificadas pela opi-
nião pública, embora apontem aspectos im-
portantes de investigação para o desenvolvi-
mento da sociedade. 

Um terceiro desafio, bastante presente 
nos relatos, é o de consolidação dos aspectos 
técnicos da auditoria operacional, em relação: 
ao desenvolvimento de capacidades, bastan-
te enfatizado nas experiências da Noruega e 
do TCU; ao desenvolvimento de estruturas 
operacionais e condições de sustentabilidade, 
destacado pelo TCU; e ao desenvolvimento de 
ferramentas e métodos capazes de assegurar a 
exatidão das informações produzidas, indica-
dos pela experiência do Canadá. 

Um quarto desafio diz respeito à neces-
sidade de aprender novas formas de pensar 
e agir, investigando e intervindo no modelo 
mental predominante nas organizações na-
queles aspectos referentes: ao entendimento e 
intervenção em sistemas complexos, aborda-
dos pela experiência da Argentina; à capaci-
dade de auto-revisão continua e de investiga-
ção de pressupostos, presente na experiência 
da Dinamarca; e à capacidade de operar em 
redes de cooperação, característica da experi-
ência de auditorias coordenadas apresentada 
pelo TCU. 

Entendida na perspectiva colocada por es-
tes desafios, a Auditoria Operacional se apre-
senta como uma possibilidade que extrapola 
em muito a perspectiva de controle de polí-
ticas, contribuindo para uma outra forma de 
pensar o Estado tanto internamente quanto 
em sua relação com a Sociedade, e uma outra 
lógica de Gestão Pública, centrada na apren-
dizagem, na cooperação e na investigação pro-
funda das agendas. 

25.0s resultados da 

auditoria coordenada 

são encaminhados aos 

gestores nacionais e 

ao gestor regional do 

programa, que acompanha 

as fronteiras.Os relatórios 

também são destinados à 

sociedade, de modo a gerar 

responsabilização, ainda 

que não seja possível gerar 

sanções. 

26. É possível estender 

a lógica das auditorias 

coordenadas a instituições 

como controladorias e 

secretarias de planejamento, 

a depender de como 

elas foram moldadas, se 

podem atuar como equipes 

conjuntas ou não. Em tese é 

possível organizar "redes de 

controle". Existe um grande 

potencial de melhoria da 

gestão de políticas numa 

auditoria coordenada 

entre as Unidades 

Federativas, no sentido 

de identificar problemas 

comuns e desencadear 

medidas coordenadas 

e compartilhadas de 

correção de rumos e busca 

de resultados.A auditoria 

coordenada permite 

aglutinar interesses numa 

relação ganha-ganha, mas 

esta cooperação não pode 

ser imposta pelo TCU, 

cabendo a este apresentar 

ideias e ajudar a coordenar. 
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