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APRESENTAÇÃO 

A presente edição especial, comemorativa dos 90 anos do Tri-
bunal de Contas da Bahia (TCE/BA), lançada em parceria com o Ins-
tituto de Direito Administrativo da Bahia (IDAB), tem por objeto cen-
tral de reflexão a Gestão Pública e o Controle Externo. 

A conquista da democracia exige um novo padrão de delibera-
ção, fundamentado nos balizamentos macro-institucionais em tomo da 
qualidade e do fortalecimento do Estado, sobretudo, em momentos 
cruciais como o que ora atravessamos, de crise de valores. A exposi-
ção e a investigação de escândalos de corrupção têm ocupado, ao 
longo da última década significativo espaço na mídia. Essa ampla co-
bertura tem provocado não apenas a manifestação da insatisfação do 
cidadão com a falta de compromisso com o bem público, como tam-
bém estimulado a criação de organizações constituídas especificamen-
te para cobrar maior integridade da classe política e do gestor de re-
cursos públicos. 

É necessário, portanto, que possamos implementar uma política 
de busca pela eqüidade social e de combate à corrupção através de 
ações conetivas, focadas nas suas causas estruturais e institucionais, 
no fortalecimento do comportamento ético, na democratização do aces-
so à educação e à informação e na transparência das ações e progra-
mas de governo. 

Fruto desse processo de amadurecimento institucional, essa ini-
ciativa é mais uma ação que busca instaurar um canal de reflexão dou-
trinária sobre as questões fundamentais que hoje cercam o fazer da 
gestão pública. Em torno dessa preocupação maior, estruturou-se a 
presente publicação, de modo a permitir que, através das seções Dou-
trina, Pareceres e Auditoria, pudéssemos refletir sobre a formulação, a 
implementação e a avaliação dos aspectos mais salientes das políticas 
públicas. 
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A presente edição privilegia trabalhos doutrinários, com a parti-
cipação significativa de técnicos do Tribunal de Contas da Bahia, sina-
liza para a necessidade de uma reflexão acurada sobre a ética que 
deve permear o controle social das políticas públicas, bem como, 
descortina os novos caminhos que se vislumbram através das parceri-
as público-privadas, notadamente aquelas que se dão entre o Estado e 
as organizações sem fins lucrativos. 

Por esses motivos, é com grande satisfação que apresento esta 
edição comemorativa, fruto do esforço conjunto do Tribunal de Con-
tas da Bahia e do Instituto de Direito Administrativo da Bahia, parceiro 
da empreitada que ora se inicia e que certamente se estenderá através 
dos próximos números. Esse tipo de ação permitirá que os estudos e 
reflexões sobre a gestão pública contemporânea venham a contribuir 
de modo significativo para o aperfeiçoamento da administração públi-
ca e a efetividade das políticas governamentais. 

Manoel Figueiredo Castro 
Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
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EDITORIAL 

Estamos vivendo um momento muito dificil em nosso País. Nun-
ca foram expostas tão a nu as mazelas do poder, graças à liberdade 
de imprensa, que é o apanágio da democracia. Instituições das mais 
respeitáveis se debatem em verdadeira crise de valores. A cada dia, 
estouram novos escândalos, revela-se uma onda incontrolável de 
corrupção, que toma conta de tudo, que abala nosso ordenamento até 
os alicerces, atingindo profundamente a segurança jurídica e a confi-
ança do cidadão estarrecido. 

Crescem de ponto, pois, as preocupações dos formadores de 
opinião junto à sociedade brasileira, que encarnam a própria consci-
ência viva daNação. Voltam-se, sobretudo, para a análise, o acompa-
nhamento e o controle da efetivação das políticas públicas, em sua 
exata dimensão como realizadoras — ou não — dos luminosos princípi-
os consagrados em nossa Constituição— Cidadã. 

Unem-se, em torno dessa preocupação comum, as reflexões 
dos estudiosos de direito administrativo e dos artífices do extraordiná-
rio papel orientador e controlador que a Constituição atribuiu aos 
Tribunais de Contas. 

Este o sentido que presidiu à associação dos esforços do Insti-
tuto de Direito Administrativo da Bahia e do Tribunal de Contas do 
Estado da Bahia, para a edição desta Revista, que significativamente 
se intitula "Gestão Pública e Controle Externo". 

A tônica principal dos trabalhos aqui apresentados se volta exa-
tamente para os meios de modernização e aperfeiçoamento dos Tribu-
nais de Contas, para colocá-los em sintonia com sua missão histórica 
de vigilância na defesa da res publica, como preceituam os importan-
tes trabalhos doutrinários do Conselheiro Pedro Henrique Lino de 
Souza, do ex-Conselheiro e Presidente do TCE/BA, Adhemar Bento 
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Gomes, de José Francisco de Carvalho Neto e de Cristina Guerreiro e 
Antonio Lopo; para importantes aspectos do controle social das poli-
ticas públicas, abordados por Luciano Ferraz; bem assim, os traba-
lhos de Celso Castro, Edelamare Mello, Angélica Guimarães, Paulo 
Borba e Walter Rodrigues da Silva tratam de matérias relacionadas 
com a construção de uma Administração Pública ética, efetivamente 
voltada para a defesa dos superiores interesses da coletividade e dos 
princípios constitucionalmente consagrados em nossa Carta. Já os tra-
balhos de Paulo Modesto e de Alice Gonzalez Borges descortinam 
novos horizontes para a interpretação e aplicação da inovadora legis-
lação de parcerias público-privadas e dos consórcios públicos. Ex-
pressiva é a participação dos técnicos do Tribunal de Contas do Esta-
do, no delineamento e soluções de vários aspectos ligados à sua atua-
ção prática. 

Este primeiro número é uma edição comemorativa, de justas 
homenagens à luminosa trajetória do Tribunal de Contas do Estado, 
em seu nonagésimo aniversário de fundação, contando com a signifi-
cativa e especial colaboração da Empresa Gráfica, que a Bahia agra-
dece. 

Mas é apenas o primeiro número, ao qual se seguirá a edição de 
uma revista semestral, que continuará unindo os esforços do Instituto 
de Direito Administrativo da Bahia e do Tribunal de Contas do Estado, 
em frutuosa colaboração e associação. Os estudos, os debates que se 
debruçarão sobre vários aspectos dos graves problemas enfrentados 
pelo Estado contemporâneo, certamente darão expressiva contribui-
ção para a formação de uma cidadania responsável e atuante que irá 
construir a síntese ideal a que todos almejamos: um Estado brasileiro 
verdadeiramente democrático, próspero e socialmente justo. 

Alice Gonzalez Borges 
Presidente do Instituto de Direito Administrativo da Bahia 
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História do Tribunal de Contas do Brasil 

s primórdios do Tribunal de Contas do Brasil datam do amanhecer 

do século XIX. 
O Erário Régio ou Tesouro Real Público, criado pelo Príncipe 

Regente, D. João, através do Alvará de 28 de junho de 1808, consti-

tui a primeira noticia de que se tem conhecimento a respeito dos 

traços instituidores do Tribunal de Contas (1), em sua função fiscali-

zadora das contas públicas, 

"para a mais exata Administração. Arrecadação. Distribuição, Assentamento e 

Expediente dela, de que depende a manutenção do Trono e o bem comum do: 

meus fiéis vassalos, pois que as dilações em semelhantes negócios são de gravá. 

simas conseqüências; ... por onde única e primitivamente se expeçam todos o: 

negócios pertencentes ... da minha Real Fazenda deste Continente". (2) 

Na observação do ministro Rubem Rosa, dito Erário ou Tesouro Real Público 

com as mesmas prerrogativas, jurisdição e inspeção, autoridade, obrigações e incumbén 

is especificadas para o Real Erário de Lisboa" (3). compunha-se 

"de um Presidente que nela será meu lugar tenente, um Tesoureiro-Mor, ml 

Escrivão da sua receita e 3 Contadores Gerais". (4) 

Por sua vez, forma-se o Conselho de Fazenda, com a finalidade de administrar 

'atribuir, contabilizar todos os dados referentes ao patrimônio e fundos públicos. 

No titulo VI, referente á atividade do Conselho da Fazenda, Agenor de Rourt 

rocura "divisar as origens do Tribunal de Contas no Brasil". (5) 

Em linhas gerais, o espirito dos itens do referido diploma régio estabelece o: 

rimordios fundamentais da mais alta Corte de Contas no Brasil, criada nos primeiros dia: 

a República. 

"Constituindo-se através desses dispositivos um meio pelo qual se permitiam 

em parte, o exercício e a função de controle do Poder Moderador, delineavam-st 

tão somente, ali, os primeiros indícios de um sistema de fiscalização dos gasto: 
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HISTORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA RAMA 

públicos, que só viria â luz muito tempo depois. Mesmo porque naquela época, 

ante o tremendo aescalabro financeiro dominante, as normas contidas naquele 

Alvará não tinham torça, por si mesmas, para o seu exato cumprimento. Com  

efeito, a anarquia chegara a tal ponto que o Barão do Rio Seca, conforme 

depoimento contido em uma missiva datada de 1812, adiantava, em razão da 

escassez de pagamento ás diferentes repartições, o dinheiro necessário para tal 

fim. A Corte era, por isso mesmo, corno afirma Oliveira Lima, o cancro roedor 

da nossa vitalidade econômica". (6) 

A Constituição Política do Império do Brasil, outorgada por D. Pedro I, a 25 de 

março de 1824, determinava, no Titulo VII, Capítulo III, artigos 170 e 172, as razões 

que presidiram á administração da Fazenda Nacional pela instalação de um Tribunal 

sob o nome de Tesouro Nacional, encarregado da Receita e da Despesa da Nação, 
e pela obrigatoriedade da votação anual do orçamento e da lei de tomada de contas: 

"Art..170. A receita e despesa da Fazenda Nacional será encarregada a um 

Tribunal, debaixo do nome de — Tesouro Nacional, — onde, em diversas esta-

ções, devidamente estabelecidas por lei, w regulamentará a sua administração, 

arrecadação e contabilidade, em recíproca correspondência com as tesourarias e 

autoridades das províncias do Império. 

Art. 172. O Ministro de Estado da Fazenda, havendo recebido dos outros mi-

nistros os orçamentos relativos ás despesas de suas repartições, apresentará na 

Câmara dos Deputados, anualmente, logo que esta estiver reunida, um balanço 

geral da receita e despesa do Tesouro Nacional do ano antecedente, e igual-

mente o orçamento geral de todas as despesas públicas do ano futuro, e da 

importância de todas as contribuições e rendas públicas". (7) 

Caberia á Câmara dos Deputados, na conforrnidade do disposto no art. 37 da 
mesma Carta: 

"O exame da administração passada, e reforma dos abusos nela introduzi-

dos" e "a discussão das propostas feitas pelo Poder Executivo". 

Competia ao Imperador, segundo o art. 102, item XIII: 

"Decretar a aplicação dos rendimentos destinados pela Assembléia Geral aos 
vários ramos da pública administração". 

No decorrer do Império, notáveis estadistas e jurisconsultos assinalaram a neces-

sidade da criação de um órgão fiscalizador das contas do erário, a começar pelo Visconde 

de Barbacena, Felisberto Caldeira Brant Pontes, com a apresentação, a 23 de junho de 

1826, do projeto de lei regulando o número dos Secretários de Estado e suas atribuições, 
,no qual se estipulava no art. 10: "Haverá um Tribunal de Revisão de Contas com o seu 
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História do Tribunal de Contas do Brasil 

Regimento". (8) 
O Ministro Tavares Lira, comentando tal dispositivo, em erudito voto, expres- 

sou-se: 

"se o Tribunal de Revisão de Contas que se pretende estabelecer se convertesse 

em Tribunal de Fiscalização das Despesas Públicas antes de serem feitas em 

toda e quaisquer repartições poder-se-ia colher dele proveito; mas, sendo unica-

mente destinado ao exame das contas e documentos, exame que se faz no Tesou-

ro, para nada servirá, salvo para a novidade do sistema e o aumento de despesa 

com os nele empregados". (9) 

Na sesgo de 6 de julho, após largo debate, "posta a matéria a votação venceu-se 

que ficasse adiado o art. 10— para quando se apresentar o regimento a que se refere". 

(10) 
Nessa ocasião, José Inácio Borges defendeu a instituição de um Tribunal de 

Exame de Contas, composto de homens cultos, independentes e de reconhecida probida-

de. Manuel Jacinto Nogueira da Gama sustentou que 

"um Tribunal de Contas, sem exame e registro prévios da despesa seria uma 

inutilidade dispendiosa". (II) 

Na sessão de 10 de julho de 1830, o projeto foi apresentado, com parecer favorá-

vel. Na de 25 de agosto, Bernardo Pereira de Vasconcelos, em sua fala, frisava: 

"Eu espero que esta Augusta Câmara julgue indispensável este Tribunal de 

Contas para examinar o balanço da receita e despesa do Estado: sem este Tribu-

nal a lei é nula... O que se deve fazer é um Tribunal que tome contas e quando 

achar faltas faça indenizar a Fazenda Pública". (12) 

A Paulo e Sousa parece muito 

"necessário que houvesse igualmente uni Tribunal Supremo, unicamente encarre-

gado da fiscalização". (13) 

A Lei de 4 de outubro de 1831, dando organização ao Tesouro Público Nacional 

e às Tesourarias das Províncias, extinguiu o Erário Régio e o Conselho de Fazenda, no 

conceito de Agenor de Roure, "o embrião do Tribunal de Contas". (14) 

Esta lei não cria um Tribunal de Contas (IS), mas a sua importância é ressaltada 

por Amam Cavalcânti, segundo observou Alfredo Valadão.: (16) 

"é forçoso reconhecer, que a reorganização financeira de 1831 foi um progresso 

e um melhoramento nas condições da época; e que, não obstante alterada em 
várias das suas disposições, ela subsistiu, como elemento básico, em todas as 
reorganizações posteriores até ao fim do Império, e podia-se mesmo dizer, — até 
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HISTORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA SABIA 

a presente data". (17) 

Em 1835, Manuel do Nascimento Castro e Silva insiste na criação de um Tribu-
nal de Contas: 

"Convém ao interesse nacional e boa ordem da Fazenda Nacional ... a cria-

ção de um Tribunal ou repartição especial de contas independente do Tesouro 

e só responsável ante a Assembléia Geral, ao qual seja cometida a revisão e exa-

me de rodas as contas da receita e despesa geral do Império, deixando-se ao 

Tribunal Público uma Contadoria Geral". (18) 

Na sessão de 9 de setembro de 1837, Castro e Silva encaminhou â Mesa da 

Câmara um projeto sobre a organização de um Tribunal denominado — Tesouro Públi-

co Nacional, que vai a imprimir para ser tomado em consideração. Entre outras atribui-

ções. compete-lhe 

"fazer tomar anualmente contas a todas as repartições publicas, por onde se arre-

cadam e dispendem dinheiros da Nação; mandando passar quitações quanto cor-

rentes, aos respectivos tesoureiros, recebedores, pagadores ou almoxarifes; e 

mandando proceder contra os que por eles se acharem responsáveis e em alcan-

ce". (19) 

Em 1840, Manuel Alves Branco, Ministro da Fazenda, pela segunda vez, reafir-

ma a necessidade da criação do Tribunal de Contas: 

"O verdadeiro meio de por a nossa contabilidade no pé-em que deve colocar-

se é a criação de um Tribunal de Contas, composto de homens independentes". 

Prosseguindo: "auxiliado por oficiais suficientemente preparados com princípios 

necessários a se tornarem brevemente aptos em um ramo de serviço que exige 

profundos conhecimentos de contabilidade e legislação de fazenda, que só pode-

rão ser formados por prática posterior e que jamais existirão entre nos, se pela 

criação desse Tribunal se não tomarem procurados". (20) 

Na sessão de 12 de julho de 1845, Manuel Alves Branco, um dos maiores minis-

tros do Império, apresentou um projeto de lei instituindo o Tribunal de Contas, traça-

do em moldes então assás arrojados, que mereceu de Rui Barbosa transcrição, em sua 
célebre Exposição de Motivos, (21) com a atribuição não só de julgar as contas de todos 

os responsáveis, sem distinção de Ministérios, como ainda de fazer subir consultas a S.M. 

Imperial, principalmente para abonar despesas secretas, que aparecessem em algumas 

contas, ou outros negócios que, pela sua importância devessem merecer a Imperial Resolu-
ção. 

Na sessão de 3 desetembro apareceu em plenário com parecer favorável, ekpres-

so em poucas linhas: 
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"Sendo presente à Comissão de Fazenda a proposta do Governo, em que cria 

um Tribunal de Revisão de Contas, tem a honra de apresentar o seguinte proje-

to de lei em que converte a referida proposta, com a emenda que oferece o 

art. 29". (22) 

Mandado a imprimir, jamais é dado para a ordem do dia. (23) 

No ano seguinte, Alves Branco já não era mais Ministro da Fazenda. O seu pro-

jeto, observa Rui: 

"Mas, como não é de estranhar, atenta a importância do assunto, a idéia 

adormeceu, na mesa da Cámara, desse bom sono de que raramente acordavam as 

idéias úteis, especialmente as que podiam criar incómodos à liberdade de politi-

cagem eleitoral. E quarenta e cinco anos deixou a monarquia entregue o grande 

pensamento ao pó protetor dos arquivos parlamentares". (24) 

Em 1857, José António Pimenta Bueno, jurista de nomeada, escreve: 

"É de suma necessidade a criação de um Tribunal de Contas, devidamente 

organizado, que examine e compare a fidelidade das despesas com os créditos 

votados, as receitas com as leis do imposto, que perscruta e siga pelos testemu-

nhos e documentos auténticos em todos os seus movimentos a aplicação e em-

prego dos valores do Estado, e que enfim possa assegurar a realidade e legalidade 

das contas. Sem esse poderoso auxiliar nada conseguirão as Câmaras". (25) 

Em 1878, Gaspar da Silveira Martins, titular dos negócios da Fazenda, manifesta: 

"É, pois, de necessidade imprescindível, para a regeneração das finanças, criar 

um Tribunal de Contas, composto de homens de ambos os partidos políticos 

para cotejarem com a lei de créditos as ordens e documentos, que originarem as 

despesas ordenadas pelos Ministros, a fim do Corpo Legislativo aprová-las por lei, 

como por lei decreta os créditos". (26) 

Em 1879, o Visconde de Ouro Preto, Afonso Celso de Assis Figueiredo, pro-

clamou ser "urgentíssima e reclamada pelos mais importantes interesses públicos" a 

instituição de um Tribunal de Contas, que examinando, em face das autorizações legis-

lativas, as despesas ordenadas pelos Ministros de Estado, forneça ao Parlamento base 

segura para exercer a fiscalização, que lhe incumbe, da aplicação dos dinheiros públicos. 

Inteiramente alheio às conveniências políticas, esse Tribunal só corresponderá aos fins da 

ma criação, compondo-se de representantes de todas as opiniões existentes no País. (27) 

"Da realização desta idéia depende essencialmente a regulamentação de suas 

finanças. A tomada de contas em relação à despesa pública deve atender à orde-

nação e à execução. Até aqui, pode dizer-se, sem medo de errar, só se tem aten-

dido á execução das despesas, ficando a ordenação fora do alcance fiscal; e 
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entretanto é esta parte principal. É na ordenação que se podem dar os maiores e 

mais graves abusos. Entre nós, a necessidade de urre semelhante Tribunal tem 

sido reconhecida por muitos dos nossos homens mais eminentes; mas à sua 

criação m tem oposto diversas razões, até mesmo a da inconstitucionahdade. 

Este argumento, porém, não tem valor algum... Dado que a criação de que me 

ocupo exigisse mais alguma despesa... os resultados a esperar de tão útil reforma 

justificariam tão pequeno sacrifício". (28) 

Tão vigoroso defensor, entretanto, anos depois, em obra de caráter político, 

como que se mostra desiludido de sua primitiva pregação: 

"Não possuimos, é certo, um Tribunal de Contas funcionando como repar-

tição autónoma, mas o verdadeiro Tribunal de Contas está nas comissões dos 

dois ramos do Poder Legislativo: — na censura da tribuna, na demissão dos mi-

nistros, imposta pelo voto das maiorias, e na efetividade da sanção penal, que as 

leis definem. Um Tribunal de Contas, em que tenham assento sumidades polí-

ticas, é rêmora para alta administração: composto de empregados de carreira. 

dependentes de acesso ou aposentadoria, nao passa de desdobramento das sec-

ções do Tesouro, tão subordinadas ao governo como quaisquer outras, oferecen-

do o incoveniente de ordenados e gratificações, que podiam poupar". (29) 

Em 1889,0 conselheiro João Alfredo Correia de Oliveira, detentor da pasta das 

Finanças, no Gabinete de 10 de março de 1888, último titulai da Fazenda que apresen-

tou relatório á Assembléia Geral, considerou uma necessidade urgente a criação de um 

Tribunal de Contas. 

"Será ele o único que, conhecendo de toda a contabilidade do Estado, pos-

sua meios para assegurar às Câmaras e à Nação que os balanços demonstram fiel 

e perfeitamente o movimento dos dinheiros públicos". (30) 

Finalmente, no regime republicano, o projeto de lei do financista Manuel Alves 

Branco (31), instituindo um Tribunal de Contas no Brasil pelo exemplo francês ou belga 

(32), transcrito, na íntegra, justifica o Decreto-Lei n. 966-A, de 7 de novembro de 1880, 

que 

"cria um Tribunal de Contas para exame, revisão e julgamento dos atos concer-

nentes à receita e despesa da República". 

A regulamentação prometida nesse diploma chegou a ser elaborada (33), mas não 

foi decretada. 

"Acompanhando de perto, desde a última década da Monarquia, a nossa situa-

ção economico-financeira, Rui Barbosa, membro do Governo Provisório em 89, á 

frente da pasta da Fazenda, conhecia bem a herança que o novo regime recebera. 
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RUI BARBOSA, patrono dos Tribunais de Contas do Brasil Tela do pintor Prescillano 

Silva, 1927 - (Galeria do Paço Municipal). 
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MANUEL ALVES BRANCO, Ii Marques de Caravelas, autor do pruneav projeto de lei 
criando o Tribunal de Contas da Unira. Tela do pintor Claudio José Burandier, 1854. 
— (Galeria do Medo da Associaplo Comercial da Bahia). 
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Acreditava que o liberalismo nascente assentaria preceitos sensatos de admi-

nistração das finanças públicas, mas, de logo, compreendeu o estadista que em-

bora o governo democrático pudesse dispor de uru excelente corpo de leis e nor-

mas orçamentárias e contábeis, não poderia impedir que todo esse conjunto de 

disposições sofresse as influências da pollticalha, enfraquecendo-lhe ou anulan-

do-lhe os resultados benéficos. 
Cuidou, por isso, de firmar as resistências que deveriam opor-se aquelas influ-

éncias perniciosas". (34) 

Em traços gerais, eis aias razões que levaram Rui a propor a criação do Tribunal 

de Contas no Brasil. 

Na Exposição de Motivos que legitima o citado decreto, define: 

'Lm Tribunal de Contas, como de magistratura intermediária à administração e 

à legislatura, que, colocado em posição autónoma, com atribuições de revisão e 

julgamento, cercado de garantias contra quaisquer ameaças, possa exercer as suas 

funções vitais no organismo constitucional, sem risco de converter-se em insti-

tuição de ornato aparatoso e inútil. 
Sé assim o orçamento, passando, em sua execução, por esse cadinho, tornar-

se-á verdadeiramente essa verdade, de que se faia entre nós, em vão, desde que 

neste País se inauguraram assembléias parlamentares". (35) 

A Constituição Republicana, de 24 de fevereiro de 1891, consagrou-o entre os 

institutos fundamentais do novo regime político implantado a 15 de novembro de 1889: 

"Art. 89. É instituído um Tribunal de Contas para liqüidar as contas da re-

ceita e despesa e verificar a sua legalidade, antes de serem prestadas ao Con-

gresso. 

Os membros deste Tribunal serão nomeados pelo Presidente da República, 

com aprovação do Senado, e somente perderão os seus lugares por sentença". 

No ano imediato, o Regulamento anexo ao Decreto ti. 1.166, de 17 de dezem-

bro de 1892, efetivou a criação da mais alta Corte de Contas no Brasil, definindo-lhe 

atribuições. 
Encontrava-se à frente da pasta da Fazenda Inocencio Seuedelo Corrêa. Minis-

tro da Fazenda do governo de Floriano Peixoto, veio a solicitar, meses após, a sua exone-

ração do cargo, em luta para defender as atribuições e privilégios legais da nova institui-

ção. Endereçou, neste sentido, longa carta ao Presidente-da República, em 27 de abril de 

1893. (36) 
Instituído por ato do Governo Provisório em 1890, o Tribunal de Contas adqui-

riu "caráter de estabilidade permanente". (37) 

No conceito do ministro Rubem Rosa, 
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"Substituem-se os regimes, sucedem-se os governos, renovam-se os parla-

mentos, e ele vai silenciosamente, patrioticamente, com independencia, com 

elevação, com espírito público, desempenhando sua delicada e árdua função fis-

calizadora". (38) 

Sediado na _capital federal, o Tribunal de Contas da União, estruturado pelo 

génio multiforme de Rui Barbosa com fundamento nas diretrizes configuradas por Manuel 

Alves Branco, implantado pela firmeza cívica do ministro Serzedelo Canja, constitui o 

embrião e o paradigma dos Tribunais de Contas estaduais. 
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NOTAS AO CAPITULO I 

( 1)— Tribunal de Contas ou Corte de Contas. "Órgão de controle, sem depen-

dência direta de qualquer dos poderes constitucionais, com sede na Capital da República 

e nas Capitais dos Estados e jurisdição, respectivamente, em todo o território de cada 
Estado, a quem compete acompanhar e fiscalizar a execução do orçamento, julgar as 
contas dos responsáveis por dinheiros e outros bens públicos e julgar da legalidade de cer-

tos ator. — (NAUFEL, José. Novo Dicionário Jurídico Brasileiro, vol. III. Rio de 

Janeiro, s/d, p365). 
— Coleção das Leis do Brasil de 1808, pp. 74 e 78. 

— ROSA, Rubem. Os antecedentes do Tribunal de Contas no Brasil. In: 

"Rev. do Inst. Geográfico e Histórico da Bahia", n. 69 (1943), p. 65. 

— Idem, lbidem 
— COELHO, Jurandir. Do Tribunal de Contas como Tribunal de Justiça. 

D.A.S.P. — Serviço de Documentação. Rio de Janeiro, 1958, p. 6. 

— Apud, COELHO, Mande', ibid. 
Constituição Política do Império do Brasil, seguida do Ato Adicional, da 

Lei da sua interpretação e de outras, analisada por um jurisconsulto e novamente anotada 
com as leis regulamentares, decretos, avisos, ordens, e portarias que lhe são relativas, por 

José Carlos Rodrigues. Rio de Janeiro, 1863, pp. 135-136. 
Anais do Senado, tomo 11, 1826, pp. 121 e 124. 

( 9) — Apud, COELHO, Jurandir, p. 7. 

(10)— Anais do Senado, tomo III, 1826, pp. 45 e 49. 

— LIRA, Augusto Tavares de. O Conselho de Estado. Rio de Janeiro, 1934. 

p.75; ROSA, Rubem, p. 67. 
— Anais da Cirnam dos Deputados,tomo II, 1830, pp. 155.161,242. 

— Coleção de Decisões do Governo, 1833, p. 502. 

— ROURE, Agenor de. Formação do Direito Orçamentário Brasileiro. 

Rio de Janeiro, 1916,p. 15; Apud, ROSA, Rubem, p. 65. 
— De acordo com o art. 7, ao ministro da Fazenda, na qualidade de presi-

dente do Tribunal do Tesouro, cumpria "assinar e apresentar anualmente até o dia 8 
de maio à Assembléia Geral Legislativa, juntamente com o seu relatório, a conta geral da 

receita e despesa do Tesouro Nacional no ano findo, e orçamento da receita e despesa para 

o ano futuro, como determina o art. 9, § 2° da dita lei". — (Constitui* Política do Im- 

pério do Brasil, nota 1, p. 136). 
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— VALADÃO, Alfredo. Da Aclamação a Matoridade. 2 ed., S. Paulo, 1939, 
p. 147. 

— CAVALCANTI, Amaro. Elementos de Finanças. Rio de Janeiro, 1896, 
p.457. 

(18)— Relatório do Ministro da Fazenda, 1835, p47. 
(19) — Anais da Cámam dos Deputados, tomo 11,1837, pp. 484,490 a 508. 
(20): Relatório do Ministro da Fazenda, 1840, p. 22. 

BARBOSA, Rui. Exposição de Motivos. In: Decretos do Governo Provi- 
sório, 1891, pp. 3431 a 3433; ROSA, Rubem, p. 73. 

Anais da Camara dos Deputados, 845, tomo II, pp. 157 e 848. 
(23) — ROSA, Rubem, p. 73. 
(34) — Obras Completas de Rui Barbosa, vol. XVIII. 1891, tomo 111, Relatório 

do Ministro da Fazenda. Rio de Janeiro, 1949, p. 368. 
(25) — BUENO, José Antônio Pimenta, Direito Público Brasileiro e Análise da 

Constituição do Império. Rio de Janeiro, 1857, p. 90. 
Relatório do Ministro da Fazenda, 1878, p. 17. 
ROSA, Rubem, p. 77. 
Rebtorio do Ministro da Fazenda, 1879, pp. 32-33. 
Apud, ROSA, Rubem, p. 77. 
Idem, Ibklent, p. 78. 

(31) — Manuel Alves Branco, filho de Joao Alves Branco e Ana Joaquina de &To 
Silvestre, nasceu a 7 de junho de 1797 em Maragojipe, Bailia, e faleceu a lide julho de 
1855, em Niterói, Rio de Janeiro. Bacharel, Universidade de Coimbra, 9 de julho de 1823. 
Antes de estudar leis, fez o curso de matemática e de filosofia. 

Sacramento Blake (Dicionário Bibliognifico), e António Bulcão Sobrinho (Tim-
bres Baktnos), in "Rev. do Inst. Genealógico da Rabie", n. 2, 1946), dto como nascido 
em Salvador. Na relação dos estudantes da Universidade de Coimbra nascidos no Brasil, 
suplemento ao volume IV, Brasília, revista do Instituto de Estudos Brasileiros da Facul-
dade de Letras de Coimbra, edição comemorativa do IV Centenário da Cidade do Salva-
dor, lá-se á página 404: "N. em Maragojipe — Bahia, 1797". 

Começou a vida pública como juiz de fora de Santo Amaro, Bahia, de onde foi 
removido para a cidade do Rio de Janeiro. Deputado pela primeira vez em 1830 e senador 
em 1837 pela Bahia. Ministro da Justiça e Estrangeiros, em 1835; da Fazenda e do Impé-
rio, em 1837; da Fazenda, em 1839; da Fazenda e da Justiça, em 1844; do Império e da 
Fazenda, em 1845, e novamente em 1847, quando foi nomeado primeiro presidente do 
Conselho. 

Na Câmara dos Deputados relatou o projeto do Código de Processo, apresentado 
na sessão anterior pelo ministro da Justiça Lúcio Soares Teixeira de Gouveia. "O Código 
de Processo Criminal de 1832 é, em grande parte, trabalho seu". Em 1831 formulou pro-
jetos sobre o Poder Judiciário e o sistema eleitoral; e, com Ferreira França, assinou um 
relativo — à completa liberdade de consciência e á federação monárquica. Contador do 
Tesouro em 1837, "se distinguiu pela ma aplaudida competência, devendo-se-lhe impor-
tantes regulamentos de contabilidade e as primeiras instmções para a escrituração por 
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partidas dobradas. São dessa época os seus estudos especiais sobre economia política 

e finanças". 
Em 1839, "pensou na constituição de um fundo de garantia em ouro, ao lado do 

fundo de resgate, para a valorização do meio circulante, idéia realizada em 1899 por 
Joaquim Murtinho". Lançou em 1845 as bases do novo sistema monetário, propondo os 

meios de manter o papel ao par do ouro. 
É de sua autoria, ainda em 1845, o projeto instituindo no Brasil um Tribunal de 

Contas, que foi criado em 1890. 
Conselheiro de Estado em 1842, 29 Visconde de Caravelas a 2 de dezembro de 

1854 e Oficial da Ordem do Cruzeiro. 
"Inteligência esmeradamente cultivada, Alves Branco honrou o Brasil nas letras, 

na magistratura, no parlamento, na administração e no governo". 
Foi um dos maiores estadistas e oradores do Brasil. Escreve J.M. de Macedo: "a 

par de sua sabedoria, de sua eloqüência, de sua grande prática administrativa e de sua 
grandiosa inteligência, resplandeciam a pureza dos costumes, a integridade, honra, desin-
teresse inexcedível, doçura de caráter, modéstia e raras virtudes". — (Veja-se FLE1USS, 

Max. História Administrativa do Brasil. São Paulo, pp. 253-254; BLAKE, Sacramento. 

Dicionário Bibliográfico Brasileiro. VI vol. Rio de Janeiro, 1900, pp. 7,8). 

— BARBOSA, Rui. O Tribunal de Contas. In: "A Imprensa", 10.12.1900. 
— ARARTE, J. de Alencar. In: "Relatório do Ministro da Fazenda". Anexo 

C, 1891, p. 52; BARBOSA, Rui. Comentários á Constituição Federal Brasileira, coligidos 

por Homero Pires, vol. VI, Rio de Janeiro, 1934, p. 443; ROSA, Rubem, p.78. 
— ROSA, Rubem. Oração proferida na sessão especial comemorativa do Cen-

tenário de Rui Barbosa. In: "Rui Barbosa e o Tribunal de Contas". Rio de Janeiro, 1949, 

pp. 11-12. 
— BARBOSA, Rui. Obras Completas, vol. cit., p. 363. 

— BARATA, Mário. Tribunais de Contas e Serzedello Corrêa. In 'A 

Tarde", 13.01.1983. 
— ROSA, Rubem, p. 79. 
— Idem, in Orago, pp, 15-16. 
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administração financeira e orçamentária da Bahia tem o Tribunal 2, de Contas do Estado como seu órgão de controle. E a entidade que 

acompanha as despesas da administração baiana, verificando se são 

as mesmas efetuadas conforme as autorizações legais e se se fizeram 

em obediência aos dispositivos de lei que regulam os gastos públicos. 

Tem, pois, papel da maior importancia, exercendo função pnmordial 

no quadro das instituições administrativas. 

Os maus administradores abominam os Tribunais de Contas, porque não querem 

ser fiscalizados ou submetidos as boas normas administrativas. 

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia, apesar das interferências políticas que 

em todas as épocas tentam. sem êxito, perturbar a sua nobre missão, de vigilante do erário 

e do património público, apresenta um carnudain vitae admirável, exaltado por Rui Bar-

bosa em urna de suas memoráveis campanhas políticas na Bahia. 

A história do Tribunal de Contas da Bahia compreende dois períodos. O primei-

ro começa em 1915 e termina em 1942, com a sua extinção, pelo interventor Renato 

Onofre Pinto Aleixo. O segundo período principia em 1949, ano em que foi reaberto pelo 

governador Otávio Mangabeira, depois de um interregno de seis anos e cinco meses. (1) 

1. 	Em decorrência da Reforma Constitucional de 24 de maio de 1915, à Constitui- 

ção de 1891, concebeu-se o Tribunal de Contas da Bahia, instituído pela Lei n. 1.120, de 

21 de agosto de 1915, sancionada pelo governador José Joaquim Seabra, em substituição 

ao Tribunal de Conflitos e Administrativo. 

"Art. 19 O Tribunal de Contas, criado pelo art. 71, da Constituição, fica 

composto de cinco membros vitalícios, com aprovação do Senado, dentre dou-

tores e bacharéis de Direito, maiores de 30 anos e de reconhecida competência. 

§ 19 Os membros do Tribunal de Contas, depois de confirmada a nomeação, 

só podem perder o lugar por sentença Ou por incapacidade física ou mental, 

caso este em que lhes serão mantidos os vencimentos em proporção ao tempo de 

serviço. (2) 

§ 29 Se a nomeação se der no intervalo das sessões da Assembléia Legislativa, 

o nomeado entrará em exercício, sendo considerado em comissão até a delibera- 
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ção do Senado. 

§ 39 A aprovação do Senado deverá ser solicitada nos primeiros 15 dias da 
reunião da Assembléia Legislativa. 

§ 49 Esgotado esse prazo, o Senado poderá, independente de mensagem, 
conhecer da nomeação pela publicação feita no Diário Oficial. 

§ 59 Os membros deste Tribunal, nos seus impedimentos e nos casos de vaga, 

enquanto não for preenchida, serão substituídos pelos juízes de Direito da Capi-
tal, na ordem da sua antigiiidade. 

§ 69 Os membros do Tribunal de Contas não podem exercer outra qualquer 

função pública ou comissão, sob pena de peida do cargo". 

Os artigos seguintes determinam: 

"Art. 29 O Tribunal de Contas tem jurisdição própria e privativa sobre as 

pessoas e as matérias sujeitas á sua competência; abrange todos os responsáveis 

por dinheiros, valores e material pertencentes ao Estado; como juiz, as suas atri-
buições definitivas têm força de sentença judicial". (3) 

Art. 39 O Tribunal de Contas funciona como fiscal da administração finan-
ceira e como juiz do contencioso administrativo". 

A 6 de setembro de 1915, realizou-se a sessão de instalação, sob a presidência 

de José Joaquim Landulfo Medrado, membro do extinto Tribunal de Conflitos e Admi-

nistrativo. Procedida a eleição para presidente e vice-presidente, recaiu a escolha nos 
bacharéis Carlos Chenaud e José Carlos Junqueira Aires, respectivamente. Dois magistra-
dos que dignificaram a cultura jurídica da Bahia. 

Integraram a primeira Corte de Contas do Estado: Carlos Chenaud, José Carlos 

Junqueira Aires, José Joaquim Landulfo Medrado, Antônio José Seabra e Ariston Henri-

que Martineli, todos com passagens nos quadros da magistratura e do Ministério Público. 
Os parágrafos 8, 9 e 10, do art. 19 da citada Lei, definem a representação do 

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. 

Na organização do Tribunal de Contas foram aproveitados os funcionários admi-

nistrativos do extinto Tribunal de Conflitos e Administrativo. (4) A secretaria ficou sob a 
direção do bacharel Manuel Pimentel. 

Em observáncia ao art. 34, 

"instalado o Tribunal, na primeira sessão, seu presidente marcará uma comissão 

para elaborar o Regimento Interno, o qual discutido, aprovado e publicado na 
folha oficial entrará em vigor". 

Concluiria o trabalho da comissão encarregada de elaborar o Regimento Inter-

no, foi o ante-projeto encaminhado ao plenário e relatado. Havendo divergência por 
tratar-sede matéria nova, deixou de ser aprovado. 

A Lei n. 1.182, de 22 de agosto de 1916, concedeu aos membros do Tribunal 
de Contas o tratamento de conselheiros. 
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Tribunal de Concas do Estado da 8aliii 

JOSE JOAQUIM SEABRA, criador da Tribunal de antas do Estada da Bahia. 
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Tribunal de Contas do Estado da Bania 

A 17 de outubro de 1916, foi baixada instrução definindo os cargos das três 

seções encarregadas dos serviços administrativos do Tribunal: Secretaria, Registro de 

Tomada de Contas e Contabilidade. O Tribunal é dividido em dois departamentos: Secre-

taria e Repartição de Contabilidade, chefiada por João Paulo de Melo Barreto, que con-

tava com dois contadores, insuficientes para o exame do orçamento de 134 municí-

pios, 
Em 1915,0 presidente Carlos Chenaud já defendia a criação de agentes, nomea-

dos pelo Tribunal, para examinar in loco as contas municipais e apresentar os resultados 

das investigações para ulterior deliberação do Tribunal de Contas. 

Cabia ao Tribunal fixar normas administrativas, através de resoluções emana-

das do plenário. A primeira foi editada em 1918. por indicação dos conselheiros José 

Carlos Junqueira Aires e Antônio José Seara, determinando a divulgação das decisões e 

que chegassem ao conhecimento dos interessados e não somente dos intendentes que rece-

biam as respectivas cópias. 

A 21 de abril de 1920, faleceu o Conselheiro Carlos Chenaud, primeiro presiden. 

te do Tribunal de Contas, cujo cargo vinha desempenhando por eleições sucessivas. 

A 29 de março de 1924, o governador Francisco Marques de Góis Calmon con-

siderou vaga o cargo do Conselheiro António José Seabra, por haver ocupado a função 

de Secretário da Policia e Segurança Pública do governador Jose Joaquim Seabra. Com  

base no art. 70 da Constituição Estadual, a Lei n. 1.120, de 21 de agosto de 1915, vedava 

os membros do Tribunal de Contas exercerem qualquer função pública ou comissão sob 

pena de perda do cargo. 

A opinião pública condenou, com veemência, o ato do Executivo Estadual. A 

vilma era sobrinho de Seabra, adversário político da situação dominante. 

Góis Calmo em depoimento prestado ao Delegado Milita, da Bahia, ao ser vito-

riosa a Revolução de 1930, referindo-se à sua conduta no governo do Estado, de 1924 a 

1928, justifica: 

"Muitos desses meus atos haviam de me criar desafeições e odiosidades. Entre-

tanto, no meu governo, jamais vi pessoas, orientando-me sempre pelas normas de 

moralidade e economia. Como testemunho da impessoalidade com que me con• 

dual, devo exemplificar com o caso do Conselheiro António Seabra. Sendo ele 

membro do Tribunal de Contas, nomeado em virtude da disponibilidade de 

outro Conselheiro, foi convidado para ocupar a Chefia de Policia e, inconstitu-

cionalmente, aceitou esse posto, conservando o seu lugar de membro do Tri-

bunal de Contas que ele ocupava, fundamentando, inespondivetmente esse meu 

ato. Podia parecer que eu estava a exercer uma represália sobre .um adversário 

que acabava de deixar a administração do Estado, mas os que assim porventura 

julgaram essa minha conduta tiveram de, poucos dias depois, testemunhar que, 

ocorrendo uma vaga naquele Tribunal, eu norimei para o mesmo cargo aquele 

meu adversário, colocando-o legal e generosamente na posição que ele antes 

ocupava". (5) 

Onze anos depois de sua instituição, o Tribunal de Contas é reorganizado, atra- 
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HISTORIADO TRIBUNAL DE CONTAS DA RAMA 

vás da Lei n. 1.939, de 15 de setembro de 1926, sancionada pelo governador Francisco 
Marques de Góis Calmon. 

Com a edição do Decreto ri. 8.997, de 13 de junho de 1934, os conselheiros 
passaram a ter férias anuais de sessenta dias. 

Em face da Constituição do Estado, promulgada a 20 de agosto de 1935, o 
número de conselheiros foi elevado para sete, sendo nomeados para os cargos recém-
criados, os bacharéis Jogo Pedro dos Santos e Genaro de Lima Pedreira. 

O Decreto n. 10.463, de 20 de dezembro de 1937, do interventor AntõriM Fer-
nandes Dantas, reorganizou o quadro do pessoal da Diretoria do Tribunal de Contas. 
Foram nomeados os bacharéis Altino Teixeira, Artur loviniano da Silva e João Gomes 
Veiga, respectivamente, diretor, chefe de sessão e eSetiVal). Nessa época, trabalhavam 18 
funcionários. 

A? de abril de 1938, foi publicado o primeiro Regimento Interno do Tribunal 
de Contas, determinando as atribuições dos seus membros e funcionários. 

A 12 de julho de 1938, surge o Decreto n. 10.848, do interventor Landulfo 
Alves de Almeida, denominando Ministros os membros do Tribunal de Contas do Estado. 
Aos conselheiros em exercido, seriam "expedidos os respectivos títulos", isentos de selos, 
taxas ou emolumentos". (6) 

Através do Decreto-lei n. 12.611, de 16 de dezembro de 1942, o interventor 
Renato Onofre Pinto Alento extinguiu o Tribunal de Contas. As suas atribuições passaram 
para o Conselho de Fazenda do Estado. Os ministros e o sub-procurador foram postos 
em disponibilidade e os funcionários lotados por outras repartições. 

Compunham o Tribunal, na época de sua extinção, os ministros: Ariston Henri-
que Martineli, presidente; Alossiolienrique de Barros Porto, vice-presidente; Lafaiete de 
Azevedo Ponde, Genaro de Lima Pedreira, Pedro de Azevedo Gordilho, Urbano Pedral 
Sampaio e Raul Batista de Almeida. 

Da data de sua criação até a extinção, funcionaram no Tribunal de Contas, na 
condição de suplentes dos seus membros: Afonso Carlos de Amorim, José da Rocha Leal, 
Augusto César Cardoso, Francisco Borges de Barros, Domingos Alves Vasconcelos, 
Afonso de Castro Rebelo Filho, Guilherme Antônio Freire de Andrade Filho e Antonio 
Augusto Machado. 

2. 	Com a volta do Pais á legalidade democrática, inicia-se o segundo período histó- 
rico do Tribunal de Contas, sendo reaberto pelo governador Otávio Mangabeira. 

A Constituição do Estado da Bebia, de 2 de agosto de 1947, em seu art. 89, 
restabelece o Tribunal de Contas, 

"composto de sete vitalícios e inamovíveis, com vencimentos irredutíveis, 
nomeados pelo Governador, com aprovação prévia do Poder Legislativo, dentre 
cidadãos de reconhecida idoneidade moral e que tenham notório saber jurídico 
ou comprovada experiência nos negócios públicos, maiores de 30 anos de idade e 
domiciliados no Estado da Bahia, ha mais de três anos". 
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Tsibunal de Contat do Estado da Balda 

OTAVIO MANGABEIRA, em rujo gorem° foi restabelecido o Tribunal de antas da 

Raiva, solenemente inaugurado a 2 de julho de 1949. - (Gentileza de A Tarde). 
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A matéria que ilustra as páginas 17 a 36 desta 
Edição Comemorativa dos 90 anos do Tribunal 
de Contas do Estado da Bahia foi reproduzida 
da obra História do Tribunal de Contas do Es-
tado da Bahia, de Waldemar Mattos, lançada 
em comemoração aos 70 anos do Tribunal de 
Contas do Estado da Bahia, em 1985. 
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O PROVIMENTO DAS VAGAS DE CONSELHEIRO DO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO BABARIA 

Denilze Alencar Sacramento* 

Ao longo destes 90 anos de história, 50 pessoas, além das sete 
que atualmente compõem o Plenário, foram empossadas no cargo de 
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. 

O propósito dessas breves linhas é identificar o fundador de cada 
uma das cadeiras que são ocupadas pelos Conselheiros em exercício. 

Inicialmente, cumpre registrar que nem sempre o plenário do Tribu-
nal de Contas do Estado da Bahia foi composto por sete Conselheiros. 

De sua instituição em 1915, até o ano de 1935, o Tribunal foi 
composto por cinco Conselheiros. 

Em 1935,0 número de Conselheiros foi ampliado para sete, 
quadro que vigorou até 1967, quando, por força de Emenda Constitu-
cional, passou a nove o número de integrantes da Corte de Contas. A 
composição com nove conselheiros teve, porém, curta duração, e já 
em 1969 foi revogada, voltando a vigorar o número máximo de Sete 
Conselheiros. 

Feitas essas considerações, e como o quadro seguinte mostrará 
com mais detalhe, tem-se a correlação entre os Conselheiros funda-
dores e a atual composição do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, 
no ano em que este comemora os seus 90 anos de fundação. 

' Bibliotecária do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. 
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FUNDADORES CONSELHEIROS EM EXERCÍCIO 

Carlos Chenaud Pedro Henrique Uno de Souza 

José Carlos Junqueira Ayres de Almeida Antonio Honorato de Castro Neto 

José Joaquim Landulpho Medrado Ridalva Correa de Melo Figueiredo 

Antônio José Seabra Ursicino Pinto de Queiroz 

Ariston Henrique Martinelb Filemon Neto Matos 

João Pedro dos Santos Manoel Figueiredo Castro 

Genaro de Lima Pedreira Antonio França Teixeira 

CONSELHEIROS - CRONOLOGIA 

CARLOS CRENAUD (1915 -1920) 

1-0-  PEDRO DOS REIS GORDILHO (1920 -1922) 
AFONSO GLICÉRIO DA CUNHA MACIEL FILHO (1922 -1939) 
RAUL BATISTA DE ALMEIDA (1939-1963) 
ULISSES ANTÔNIO DE BRITO (1963-1979) 
HEITOR DIAS PEREIRA (1979 -1980) 
BERNARDO SPECTOR (1980 -1999) 
PEDRO HENRIQUE LINO DE SOUZA (1999 - ...) 

JOSÉ CARLOS JUNQUE1RAAYRES DE ALMEIDA (1915 -1932) 

Lo- ALOÍSIO HENRIQUE DE BARROS PORTO (1932-1954) 
OSVALDO VELLOSO GORDILHO (1955 -1966) 
LEÔNIDES SPINOLA DEANDRADE (1966-1980) 
KLEBERPACHECO DE OLIVEIRA (1981-1982) 
MENANDRO JOSÉ MINAHIM (1983-1987) 
JOSÉ BORBA PEDREIRA LAPA (1987 -1994) 
ELIEL SILVA MARTINS (1994-2000) 
ANTONIO HONORATO DE CASTRO NETO (2000 - ...) 
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JOSÉ JOAQUIM LANDULPHO MEDRADO (1915-1919) 

MANUEL MATOS CORREADE MENEZES (1919-1934) 
TEC/FILO BORGES FALCÃO (1934-1937) 
JOÃO ROCHA FERREIRA BASTOS (1937-1940) 
LAFAYETTEDEAZEVEDO PONDE (1940-194711949-1957) 
RAIIVIUNDOACIOLI BORGES (1958-1959) 
NATHAN COMINHO DO ROSÁRIO (1959-1981) 
ORLANDO FERREIRA SPINOLA ( 1982-1982) 
RENAN RODRIGUES BALEEIRO (1983-2000) 
RIDALVA CORREA DE MELO FIGUEIREDO (2001 - ...) 

ANTÓNIO JOSÉ SEABRA (1915- 1920) 

L. MANUEL PEDRO DE REZENDE FILHO (1924) 
ANTÔNIO JOSÉ SEABRA (1924-1937) 
MANUEL VAZ VIE1RADOS SANTOS (1937-1942) 
PEDRO DEAZEVEDO GORDILHO (1942-1953) 
JOSÉ WANDERLEY DEARAUJO PINHO (1953-1955) 
ADHEMAR MARTINELLI BRAGA(1955-1961) 
ÉDSON TENÓRIO DEALBUQUERQUE (1962 -1977) 
JOÃO CARLOS TOURINHO DANTAS (1977-1981) 
ADHEMAR MARTINS BENTO GOMES (1981- 2002) 
URSICINO PINTO DE QUEIROZ (2002 - ...) 

ARLSTON HENRIQUE MARTINELLI (1915-1944) 

Le• EPAMINONDAS BERBERT DE CASTRO (1949-1956) 
RENATO B1ÃO DE CERQUERA E SOUSA (1956-1976) 
JOAQUIM BATISTA NEVES (1976-1988) 
FILEMON NETO MATOS (1988 - ...) 
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JOÃO PEDRO DOS SANTOS (1935 -1937) 

MÁRIO FERREIRA BARBOSA (1937-1941) 
URBANO PEDRAL SAMPAIO (1941-1955) 
CARLOS ANIBAL CORREIA (1955-1965/1969-1973)* 
JOEL DE SOUZA MUNIZ FERREIRA (1965-1984) 
AUGUSTO MATHIAS DA SILVA (1984-1985) 
HORÁCIO MATOS JÚNIOR (1985-1986) 
FAUSTINO DIAS LIMA (1986-2000) 
MANOEL FIGUEIREDO CASTRO (2000 - ...) 

GENARO DE LIMA PEDREIRA (1935-1955) 

ALTAMIRANDOALVES REQUIÃO (1956-1963) 
JAYME BAL.EEIRO (1963-1971) 
JOSÉ MEDRADO VAZ SANTOS (1971-1989) 
ANTONIO FRANÇA TEIXEIRA (1989 - ...) 

Jorge Calmon Moniz de Bittencourt (1967 -1969)** 
José Medrado Voz Santos (1967-1969) ** 

' A primeira aposentadoria, ocorrida em 1965, foi tornada sem efeito em 1969, sendo o 
Conselheiro colocado em disponibilidade. Aposentou-se, definitivamente, em 1973. 

" Ambos ficaram em disponibilidade a partir de 28 de novembro de 1969, sendo que o 
Conselheiro Jorge Calrnon Moniz de Bittencourt aposentou-se em 1971 e o Conselheiro 
José Medrado Vaz Santos retomou ao TCE/BA em 1971, ocupando a vaga do Conselhei-
ro Jayme Baleeiro. 
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SEDES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA 

Os solares e os palacetes que abrigaram o Tribunal de Contas, 
ao longo de sua trajetória, assinalam passagens inéditas da vida social 
e urbana de Salvador. Traduzem acontecimentos de épocas remotas, 
refletidas através dos seus proprietários e inquilinos. 

As atividades do Tribunal de Contas da Bahia começaram no 
antigo solar da Rua Chile, n. 19, outrora habitado por figuras conspí-
cuas da sociedade soteropolitana. Alugado pelo Governo Imperial para 

A matéria transcrita foi publicada originalmente no livro "História do Tribunal de 
Contas do Estado da Bahia", com o titulo "As Sedes do Tribunal de Contas", de Waldemar 
Manos, lançado em comemoração aos 70 anos do Tribunal de Contas do Estado da 
Bahia, em 1985. 

Não fosse o incêndio que destruiu as intalações do Tribunal em 2 de janeiro de 1999, o 
Capitulo IV, que ocupa as páginas 77 a 86 daquela obra, permaneceria irretocável e atual. 

A tragédia, felizmente sem vitimas, porque ocorreu num sábado, levou o Tribunal de 
Contas a buscar uma sede provisória. A escolha recaiu sobre o prédio do antigo 1APSEB, 
também situado no Centro Administrativo da Bahia, e que, no momento encontrava-se 
desativado. 

Dignos de nota, naquela circunstância triste, os esforços de Conselheiros e servidores 
para que as atividades do Tribunal não parassem. Todo período de recesso foi consumido 
em adaptações do prédio emprestado, o que redundou numa realização marcante. No 
primeiro dia útil do mês de fevereiro de 1999, em obediência ao seu Regimento Interno, 
o Tribunal de Contas do Estado da Sabia realizou a primeira sessão ordinária do exerci-
cio, julgando contas e apreciando as demais matérias de sua competência, como se já 
estivesse instalado naquele edifício emprestado há muito mais tempo. 

Somente em 27 de abril de 2001, após reforma que atualizou o parque de informática e 
dotou o prédio de avançados sistemas de segurança contra incêndio, é que o Tribunal de 
Contas retornou a sua sede na Quarta Avenida do Centro Administrativo da Bahia, para 
onde fôra transferido em novembro de 1981, conforme narrado nesta matéria transcrita 
sobre as sedes do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. 
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sede do Tribunal de Apelação e Revista2, ali, instalou-se a primeira 
Corte de Contas da Bahia, no segundo andar do extinto Tribunal de 
Conflitos e Administrativo.' 

Decorridos alguns meses, mudou-se para o segundo andar do 
Palacete Gordilho, edificado pelo bacharel Pedro Veloso Gordilho, 
no local da casa nobre do Barão de Itapuat, entre a Rua Chile e a Rua 
da Ajuda, com entrada pela travessa da Ajuda, posteriormente, deno-
minada Rua Bonifácio Costa. 

Alguns anos depois, quando a Rua Chile se transformou em um 
dos principais centros comerciais da Cidade, freqüentado pela elite, o 
Palacete Gordilho acolheu a Casa Alberto, especialista em artigos de 
modas e tecidos.' 

AMARAL, José Álvares do. Resumo Cronológico e Noticioso da Provincia da Bahia 
desde o seu descobrimento em 1500. 2° ed., revista e consideravelmente anotada por J. 
Teixeira Barros. Bahia, 1922, p. 375. 

Segundo Afonso Rui, quando se deu a queda do Império, a Relação da Bahia, na República, 
Tribunal de Apelação e Revista, posteriormente Tribunal de Justiça, funcionava na casa 
da Rua Chile, "atualmente Loja Duas Américas". — (RUI, Afonso. A Relação da Bahia 
(Contribuição para a História Judiciária do Brasil). Bahia, 1968, p. 14). No local da Loja 
Duas Américas, cujo prédio pertencera ao capitalista português Armando Almendra, 
devorado por um incêndio, funciona a Insinuante Magazine. 

Almanaque do Estado da Bahia 1904-1905. Organizado por Alexandre Borges dos 
Reis. Bahia, 1904, pp. 363-364. 
Sobressaía dentre os solares mais importantes da antiga Rua Direita de Palácio. Residên-
cia e consultório do Dr. Adriano Alves de Lima Gordilho, notável professor da Faculdade 
de Medicina da Bahia. Cidadão de alto coturno na sociedade coetânea, nasceu a 13 de 
agosto de 1830 no Engenho Mapele, freguesia de Cotejipe, Salvador. Filho do tenente-
coronel João Pedro Alves de Lima Gordilho e Adriana Sofia Alves de Lima Gordilho. 
Doutor pela Faculdade de Medicina em 1854. Segundo Barão de Itapuã a 27 de março de 
1872. Faleceu a 18 de outubro de 1892 em Salvador. — (Veja-se AMARAL, Brás do. 
Biografia do Bairro de Itapuã. In: Formulário Prático. Edição de Santal Medy, 1917). 

5  O Palacete Gordilho, do bacharel Pedro Veloso Gordilho, casado com sua prima, Maria 
Margarida Gordilho, filha do Barão de Itapuã, passou para o comendador Bernardo 
Martins Catharino. Na década de 70, foi demolido e em seu local, ergue-se o imponente 
"Edifício Martins Catharino". 
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Da travessa da Ajuda, o Tribunal de Contas mudou-se para o 
edifício da Secretaria da Fazenda, de linhas renascentistas, inaugurado 
a 6 de julho de 1923, no segundo governo de José Joaquim Seabra. 
Agasalhou-se, magnificamente, no quarto andar, pela Rua Rui Barbo-
sa, terceiro pelo nível da Rua do Pão-de-ló.' 

O recinto das sessões era provido do que havia de mais moder-
no em móveis, "elevando-se uma mesa semicircular toda feita de peroba 
rosa entalhada, semelhante à do Tribunal de Contas da União".' 

Defronte do edificio do Tesouro, ergue-se o prédio daAssistén-
cia Pública, de forma trapezoidal, construído pelo arquiteto Júlio Con-
te, ao lado da nova Igreja da Ajuda, no ângulo formado pelas ruas do 
Pão-de-ló e da Ajuda. 

Na época em que o Tribunal de Contas encetou suas atividades, 
a sede do Poder Executivo do Estado permanecia na Praça Munici-
pal', centro de convergência do distrito da Sé. A Rua Direita de Palá-
cio', via de acesso para o sul da Cidade, constituía a principal artéria 
do bairro da Ajuda, formado de ruas curtas e travessas, sinuosas, cal-
çadas de pedra tipo "coração de negro". Nos velhos casarões, 
enegrecidos pela ação do tempo, de dois e três andares, com suas 
portadas e janelas de pedra lavrada, no primeiro pavimento, exibindo 
gradil de ferro, até o último quartel do século XIX, residiram magistra- 

Chamava-se. em priscas eras, Rua do Padre Gonçalo, Rua do Tesouro, Rua Padre Vieira, 
a partir de 1932. 
Indicador e Guia Prático da Cidade do Salvador — Bahia. Organizado por Lauro 
Sampaio. Bahia, 1928, p. 207. 

8  Praça do Palácio, Praça da Feira, Praça da Parada, Praça do Conselho, Praça da Assem-
bléia, Praça Rio Branco, Praça Tomé de Sousa. 
Nomes primitivos em ordem cronológica: Rua Direita das Portas de Santa Luzia, Rua 
Direita das Portas de São Bento, Rua Direita de Palácio, Rua Chile, por determinação da 
Lei Municipal n. 577, de 16 de julho de 1902, em homenagem ao povo chileno, quando 
estiveram em Salvador altas patentes da Marinha de Guerra do Chile. 
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dos, professores da Faculdade de Medicina, funcionários públicos, 
comerciantes, e militares encarregados do sistema de defesa da Capi-
tal, tradição que vinha da Colônia. 

À semelhança da Rua Rui Barbosa, descrita por Silva Campos, 
no bairro da Ajuda, até a década de 40, viam-se, em profusão, 
edificações de 

fachadas integralmente desornadas, rematando em 
telhado de beira e subeira, portas e janelas quase 
quadradas, guarnecidas de ombreiras, vergas, solei-
ras e peitoris de cantaria, sacadas que se apóiam em 
bacias de pedra, descansando algumas delas, por sua 
vez, sobre cachorros ou consolos do mesmo materi-
al, portas pesadonas, almofadadas, e essas são as 
mais antigas, do século XVIII; até as dos princípios 
e do último quartel da centúria de oitocentos, aque-
las mais carregadas e de bossagens, portas e janelas 
ornadas ao alto de frontais, e varandas de ferro, lar-
gos beirais com a indispensável bica, "olhos-de-boi" 
na altura do porão; e estas caracterizadas pela 
platibanda.'° 

Da paisagem residencial da época em que o Tribunal de Contas 
adaptou-se no bairro daAjuda, totalmente descaracterizado, existem, 
apenas, três casas no fim da Rua do Tesouro. Antiga do Pão-de-ló: o 
prédio número 35, esguio, de dois pavimentos, com seu mirante graci-
oso; o sobrado de número 39, fazendo esquina para a travessa que 
desemboca na Rua dos Capitães, de linhas pombalinas, do começo de 
oitocentos; e a Casa brasonada dos Sete Candeeiros. 

"CAMPOS, J. da Silva. Rua Rui Barbosa. In: "Jornal de Ala". N. IV. Bahia, s/d, p. 15. 
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II 

A rua que parte do "sopé da colina daAjuda", das imediações 
do adro da igreja que deu origem ao nome do bairro, denominada 
Visconde de Itaparica, outrora Rua do Berquó, via de acesso para a 
Barroquinha, e o trecho final da Rua Rui Barbosa, são os últimos ves-
tígios ambientais da era colonial que ainda perduram do bairro daAju-
da, ocupado por edifícios pesadões, de concreto, construídos, 
desordenadamente, para fins comerciais. 

A degradação do bairro começou em fins do primeiro governo 
de Seabra, com o alargamento da Rua Chile pelo lado esquerdo, e a 
derrubada da Igreja da Ajuda, e terminou com as demolições do lado 
esquerdo da Rua do Pão-de-ló e a destruição da travessa do Ximenes. 

Na Casa do Ximenes ou dos Sete Candeeiros", morou o Dr. 
Luís Antônio Barbosa de Oliveira, tio-avô de Rui Barbosa, Juiz do 
Crime, Provedor de Capelas nesta Cidade, posteriormente Juiz de 
Fora de Penedo, Alagoas, desembargador da Relação da Bahia, e 
mais tarde da do Rio de Janeiro e conselheiro da Coroa. Na dita casa 

A Casa dos Sete Candeeiros fica na Rua do Tesouro. Construção seiscentista, "de grossas 
paredes, de solidez inverossímil, com raríssimas portas e esguias janelas, que são mais 
seteiras que postigos". No andar térreo ficavam acomodações mal arejadas. Abrigavam, 
provavelmente, os escravos ou famulagem. Do átrio parte a escada, "antigamente de 
azulejos de tapete". Salas de grandes dimensões com ângulos floridos e "portais sober-
bos" constituem a parte nobre do edificio. Há nesse andar uma pequena capela. Uma 
larga urupema permitia assistir à missa de um salão contíguo. Segue-se o amplo sótão. — 
(OIVEIRA, Cons. José Barbosa de. Memórias de um Magistrado do Império. Revistas e 

anotadas por Américo Jacobina Lacombe. Rio de Janeiro, 1943, pp. 53-54). 

Na larga padieira da porta principal foi aposto o Brasão de Armas concedido a 26 de abril 
de 1768 ao capitão de cavalaria auxiliar da Capitania de Pernambuco, Antônio Elias da 
Fonseca Gaivão, armador de navios que trafegavam desta Capital para a Costa d'África. 

"Leiloado os bens imóveis fiscados aos proscritos jesuítas, por certo arrematou ele a 
Casa do Ximenes, que pertencia aos ditos padres segundo ficou dito". — CAMPOS, João 

da Silva. Tempo Antigo. Publicação do Museu da Bahia. Bahia, 1942, p. 103). 
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faleceu em 1824 seu pai, cônego Dr. José Barbosa de Oliveira, 
desembargador da Relação Eclesiástica, vigário capitular e governa-
dor do Arcebispado em sede vacante, o qual, tendo enviuvado, tomou 
ordens sacras. Ambos baianos.12  

Na "rua Debaixo da Ajuda"" nasceu Rui Barbosa, a 5 de no-
vembro de 1849, numa casinha térrea, na esquina da Rua da Assem-
bléia' e encostada à Casa dos Sete Candeeiros, correndo a tradição, 
porém, de que o ninho do Águia de Haia fôra a casa da esquina opos-
ta, no outro lado da via pública:5  

Percebe-se, através desses apontamentos históricos, a coinci-
dência de, no bairro em que nasceu Rui Barbosa, criador do Tribunal 
de Contas da União, onde residiram seus antepassados pela linha pa-
tema, haver funcionado, por quase três décadas, desde sua instalação, 
a Corte de Contas da Bahia. 

O Tribunal de Contas, depois de 27 anos de permanência no 
bairro da Ajuda, foi extinto a 16 de dezembro de 1942, pelo interventor 
Renato Onofre Pinto Aleixo. 

Restabelecido pelo governador Otávio Mangabeira, instalou-
se, solenemente, a 2 de julho de 1949, em confortável solar, de dois 
andares, situado na Avenida 7 de Setembro, n. 221, atual 964, no 
trecho das Mercês. 

SILVA CAMPOS, ob. cit., p. 101 
13  Rua dos Capitães, "por morarem no começo dela e parte do baluarte de Santa Luzia os 

capitães que o comandavam". — (MELO MORAIS, Dr. A. J. de. Brasil Histórico, 2' serie 
— 1866. Tomo I. Rio de Janeiro, 1866). No primeiro trecho. paralela à Rua Padre Vieira. 

14  Remotamente Rua do Tira-Chapéu. Informa Melo Morais: -sendo ela mais próximo ao 
palácio dos governadores, todo aquele que tinha de passar por ele, tirava desde ai o 
chapéu, em sinal de grande respeito que se tinha, não só ao palácio de El-Rei, como o 
Governador do Estado". Outrora, Rua do Carvoeiro, foi conhecida em dias passados pelo 
nome de Travessa dos Sete Candeeiros. — (SILVA CAMPOS, ob. cir., p. 98). 	• 

15  SILVA CAMPOS, Jornal de Ala, p. 16. 
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Morada nobre, destaca-se a fachada, revestida de azulejos bran-
cos, com seis janelas rasgadas por inteiro, gradil de ferro apoiado por 
bacias de cantaria, sendo as do primeiro andar com acesso para a 
sacada corrida, apoiadas sobre cachorros ou consolos, de efeito de-
corativo. 

Em época pretérita, habitado por figuras respeitáveis da aristo-
cracia, presenciou momentos palpitantes da vida social da Bahia, no 
último quartel do século XIX e começo do século atual. 

Recorda passagens inéditas da existência de dois capitalistas, 
Manuel Alves Feneira e JoséAlves Ferreira, naturais da Vila do Valongo, 
distrito do Porto, Portugal, os quais tiveram participação marcante no 
comércio, na indústria têxtil, na sociedade coetânea e nas obras de 
assistência educacional, da capital baiana. 

Manuel Alves Ferreira, conhecido por 65, proprietário do Ba-
zar 65, situado nas Grades de Ferro, em seguida Rua Lopes Cardoso, 
atual Corpo Santo, na Cidade Baixa, possuidor da Fazenda Garcia, 
na época, conhecida por Morgado do 65. Falecido a 25 de novembro 
de 1882. Do seu casamento com Augusta Constança Pinto Ferreira, 
houve uma filha, Cândida Augusta Ferreira, casada com o Dr. José 
Pedro de Sousa Braga (1845-1898), lente de Patologia Cirúrgica, da 
Faculdade de Medicina da Bahia, pais de Maria da Glória Tourinho 
(Senhorazinha), casada a 10 de junho de 1905, na Familia Tourinho, 
com o engenheiro agrônomo José Caetano Tourinho, com descendên-
cia ilustre, herdeira do imóvel.' 

De Maria da Glória Ferreira Tourinho, o Solar das Mercês passou, por venda, para a 
Associação Patrimonial Braulio Xavier Ltda. Desincorporado da Associação, ficou para 
o Dr. Fernando de Morais Studart, genro do conselheiro Bráulio Xavier da Silva Pereira. 
Com  o falecimento deste, seus herdeiros venderam a 'Angelo Schnitman, em junho de 
1980. 

Antes do Tribunal de Contas, abrigou a repartição do Saneamento de Águas e Esgotos, na 
época, sob a direção do engenheiro Emilio Tournillon. No pavimento térreo, funciona 
uma casa comercial. 
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A26 de janeiro de 1884, Ana Constança Pinto Ferreira casou-se 
em segundas núpcias, com seu cunhado, José Alves Ferreira, chegado a 
Salvador em 1864, com 10 anos de idade, para a companhia de Manuel 
Alves Ferreira, que o educou no Colégio Sete de Setembro. 

Sócio do irmão, no Bazar 65, quando proprietário da Tipografia 
do Bazar 65, uma das melhores da cidade, editou, em 1888, Calabar, 
drama em versos e em 5 atos de Agrário de Sousa Meneses. Fundou 
o jornal Tríplice-Aliança, que teve boa aceitação. 

Inteligência esclarecida, espirito ilustrado, manejava 
a pena como escritor de talento, tendo saído galhar-
damente em mais de uma polêmica de jornal. 

Colaborador do Diário de Notkias, quer na sua primeira fase, 
quer na sua segunda fase, foi um dos grandes auxiliares da obra de 
Manuel da Silva Lopes Cardoso, quando este se encontrava em difi-
culdades, para a manutenção de sua iniciativa combatente. 

Escreveu por muito tempo em jornais da Capital, sobre econo-
mia, finanças e outros temas. 

Comerciante empreendedor, um dos primeiros diretores da 
Companhia Progresso Industrial da Bahia, exerceu as funções de dire-
tor-caixa da Companhia Industrial de Estância e de diretor do Banco 
Emissor. Vice-presidente da Associação Comercial da Bahia por três 
vezes. 

Foi um dos principais fundadores da Escola Comercial da Bahia, 
a 7 de fevereiro de 190517, atual Faculdade de Ciências Econômicas, 

BOCANERA JÚNIOR, Sítio. Bahia Cívica e Religiosa. Bahia, 1926, pp. 261-262. 
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incorporada à Universidade Federal da Bahia. Sócio do Grêmio Lite-
rário e benemérito do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. 

Fundou a Sociedade Beneficente Caixeira'. Sócio da Associa-
ção Tipográfica Baiana, benemérito do Liceu de Artes e Oficios e da 
Real Sociedade Portuguesa de Beneficência 16 de Setembro. Foi, por 
muitos anos, mesário do Colégio dos Órfãos de São Joaquim e do 
S.S. Coração de Jesus. Irmão da Santa Casa de Misericórdia da Bahia. 

Coronel da Guarda Nacional. Conselheiro municipal, de 1896 a 
1899, dentre seus companheiros de vereança, destacam-se: Salvador 
Pires de Carvalho, Leopoldino Antônio de Freitas Tantu, Afonso Glicério 
da Cunha Maciel, Luís Tarqüinio e José Rodrigues da Costa Dória. 

Faleceu a 10 de dezembro de 1917, com 63 anos, em sua resi-
dência, na Rua das Mercês, n. 105. O cortejo fúnebre realizou-se às 
16 horas, com destino ao Campo Santo. 

No Campo Grande, o esquife foi colocado em um bonde de 
luxo, da Companhia Linha Circular, seguido de mais 7 canos. 

O jomalistaAntônio Viana, em sua oração de despedida, ressaltou 
a figura do comendador José Alves Ferreira, "como amigo das ciências, 
das artes, das letras, das indústrias e como espírito filantrópico".2  

Na presidência do Conselheiro Osvaldo Veloso Gordilho, o Tri-
bunal mudou-se para a mansão senhorial do Campo Grande, situada 

Veja-se Diário de Noticias, 10.12.1917: A Tarde, 10.12.1917; A Cidade, 10.12.1917; O 
Democrata, 11.12.1917; Jornal de Noticias, 11.12.1917; Diário da Bahia, 11.12.1917; 
Diário Oficial, 14.12.1917. 

Aqui ficam os nossos agradecimentos a José Vieira Machado, pelas informações sobre o 
comendador José Alves Ferreira, e a pesquisa nos documentos de familia que nos foi dado 
conhecer. 
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na entrada do Canela, desapropriada por utilidade pública, através do 
Decreto n. 17.312, de 24 de março de 1959, cuja escritura foi assina-
da a 30 seguinte, quando se efetuou a inauguração no seu vestíbulo, do 
busto de bronze do governador Antônio Balbino de Carvalho. 

O jurista Aliomar Baleeiro, em visita ao Tribunal de Contas, de-
corado com lustres de cristal, fixos em armadura de bronze, e parte 
dos móveis que pertenceram a Pedro Bacelar Sá, dirigindo-se ao en-
tão presidente, Conselheiro Osvaldo Gordilho, exclamou: "O governo 
deveria conservar esta casa como ela se encontra, para mostrar como 
urna família nobre vivia na Bahia em determinada época". 

Com a transferência do Tribunal de Contas para o Centro Ad-
ministrativo da Bahia (CAB), o imóvel da Praça 2 de Julho, n. 13, 
construído pelo comerciante Pedro Bacelar, um dos diretores da S/A 
Magalhães, passou para a Procuradoria do Estado, depois de restau-
rado em suas linhas características de solar do século XX, num traba-
lho que custou ao Estado, cerca de um bilhão e quinhentos milhões de 
cruzeiros Embora não esteja tombado pelo Patrimônio Histórico e Cultu-
ral, o prédio é considerado exemplo da melhor arquitetura da época. 

Fiel à sua tradição, de permanecer nas cercanias da administra-
ção do Estado, para desempenhar com mais eficiência a sua missão de 
órgão fiscalizador do erário, atualmente o Tribunal de Contas acha-se 
instalado em majestosa sede, construída no CAB pelo governador 
Antônio Carlos Magalhães, inaugurado a 5 de novembro de 1981, na 
presidência do Conselheiro Joaquim Batista Neves. 

Na Plataforma 5, o Tribunal de Contas ocupa 5.000 dos 9.000 
m2  do prédio, constituído de seis pavimentos e construido de concreto 
pré-moldado. O restaurante e o terraço ficam no 40  pavimento, en-
quanto é formado de um grande saguão, com acabamento de granito 
azul e fechado com vidros blindes. O sub-solo foi destinado para 
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almoxarifado, garagens, salas para motoristas e segurança. Três eleva-
dores interligam os seis andares, existindo, ainda, um amplo estaciona-
mento. 

Todo um trabalho de planejamento, com roteiros, cronogramas 
e métodos predeterminados de localização dos serviços técnicos e 
administrativos foi necessário realizar, visando à transferência do Tri-
bunal de Contas para a nova sede do Centro Administrativo da Bahia. 

A aquisição de material e equipamentos, móveis e sua conse-
qüente implantação, mobilizou grande parte de pessoal da 
Coordenadoria de Administração, encarregada de executar o Projeto 
de Instalação no CAB. A nova sede, confortável e ampla, abriga con-
digna e fimcionalmente todos os órgãos e serviços do Tribunal de Con-
tas, destacando-se a sala de Treinamento equipada com o que há de 
mais moderno existente no gênero. 

No tocante a equipamento e material permanente, acha-se deco-
rado de móveis modernos, provido de aparelhos de som para o plenário e 
médico-odontológico para os serviços de atendimento, novos veículos, 
telex e petrechos complementares para microfilmagem:9  

O Tribunal de Contas da Bahia, ao longo de 70 anos, já funcio-
nou em cinco casas: Solar da Rua Chile, n. 19; Palacete Gordilho; 
edifício da Secretaria da Fazenda; Casa nobre das Mercês; Solar do 
Campo Grande. 

Do eirado do soberbo edificio do Tribunal de Contas, de arqui-
tetura moderna, semicircular, implantado a cavaleiro de um planalto, 
no sopé de aprazível vale, humani7ado de vegetação nativa, banhada 

Tribunal de Contas do Estado da Bailia. Relatório da Presidência 1980-1981, pp. 17-18. 
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por um regato, descortina-se, no primeiro plano, a urbanização que 
envolve os demais edificios que compõem o CAB, amenizado com o 
cenário poético da represa de Pituaçu, mergulhada num trecho de densa 
floresta. Mais além, do lado direito, o observador se deslumbra com o 
mar de turquesa da baía de Todos os Santos, pontilhado de ilhas, 
guaritas contemplativas das torres de petróleo e das chaminés das in-
dústrias implantadas por toda extensão da zona suburbana de Salva-
dor até a Refinaria Landulfo Alves, em Mataripe, município de Candeias. 
Do lado esquerdo, compõe o cenário o coqueiral que seduz as belas 
praias de Piatã e Itapuã, recantos convidativos, fixados com toda vita-
lidade para a tela pelo pintor de marinhas José Pancetti. Na mesma 
direção, emerge de um rochedo o Farol de Itapuâ, sentinela da capital 
baiana no tempo das invasões flamengas e das lutas da independência. 
Passado o período áureo de sua missão histórica na formação da na-
cionalidade, a bússola orientadora dos navegantes que entram no por-
to de Salvador, converteu-se em marco indicativo das dunas que assi-
nalam a lagoa Abaite, imortalizada por Dorival Cairni na canção A 
Lenda do Abaité.' 

" Lagoa Abaité é Lagoa Funesta, Lagoa Temerosa, "a que, nem a areia branca, que a 
emoldura, nem a lua de prata, que nela se contempla, conseguem atenuar a fama e o 
aspecto sinistros de sua linfa traiçoeira-. — (EDELWEISS, Frederico. Camarajipe e 
Lagoa Abaité. Publicação do Centro de Estudos Baianos, n. 57. Bahia, 1969, p. 12). 

A "lagoa escura arrodeada de areia branca" continua a ser um motivo perturbador, de 
encanto, de mistério, de terror para a população negra da Bahia". — (TAVARES, Odorico. 
Bahia - Imagens da Terra e do Povo. Rio de Janeiro, 1961, p. 105). 

'' Registra a lenda que a lagoa Abaité é mal-assombrada. Considerada "uma das moradas 
preferidas de Yemanjá, muita gente tem perecido em suas águas escuras, afogada, tragada 
pela lama". Conta-se que, "no mistério das águas os espíritos dos pescadores batem 
macumba em honra da mãe d'água". Que nas caladas das noites "se ouve o batuque 
saudando a sereia". Foram "tomar banho, a sereia viu e levou-os consigo para o fundo da 
lagoa encantada". Reproduzem as lavadeiras que durante o dia estendem a roupa lavada 
na areia, "tão alva que parece açúcar refinado, dunas que cercam a morada de Janaina". 
— (CAYMI, Dorival. Cancioneiro da Bahia. São Paulo, 4' edição, p. 24). 
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DOUTRINA 





REFLEXÕES SOBRE UM CÓDIGO DE PROCESSO 
DE CONTROLE 

Pedro Henrique Lino de Souza' 

Inicialmente, gostaria de esclarecer que esse é um trabalho des-
pretensioso, mesmo porque elaborado sem qualquer rigor científico, 
despreocupado com a linguagem, e, portanto, bem de propósito, re-
sultado de compilação que procedi nas notas taquigráfirás tomadas na 
conferência que, com o título de Os Tribunais de Contas como orga-
nismos de fiscalização: origem, evolução, situação atual, proferi, 
em 17 de maio de 2005 no recente Encontro Técnico do Sistema 
Tribunal de Contas do Brasil:A capacitação dos profissionais de audi-
toria e o desenvolvimento das instituições de controle externo, promovi-
do pelo TCE/BA, em Salvador, no período de 16 a 18 de maio de 2005. 

Reporta-se, em linguagem coloquial, apenas a algumas refle-
xões — não exclusivamente minhas —resultantes de coisas que pensei, 
outras, que ouvi, às quais não vou dar os créditos da autoria, por ve-
zes, por esquecimento, outras porque incorporei e me desculpo pelo 
eventual e indesejado plágio. Portanto, peço que, benevolentes, me 
vejam, na minha baianidade, como um simples capoeirista da palavra, 
que vai aqui, sem estar baseado em qualquer autoridade, ludicamente, 
fazer alguns questionamentos, indagar sobre alguns paradigmas e, so-
bretudo, polemizar. 

Tenho como ponto de partida, um artigo publicado pelo Profes-
sor — e, acho, um pouco jornalista — Roberto Romano, que causou 

' Bacharel em Direito e Mestre em Direito Econômico pela Faculdade de Direito da 
Universidade Federal da Bahia; Professor de Ciencia Política e de Teoria Geral do Estado 
na Universidade Católica do Salvador. É Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da 
Bahia desde março de 1999 (e-mail: pedrodino@tee.ba.gov.br).  
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indignação geral, e em mim, especialmente, recém empossado Conse-
lheiro, que se denominava: A Farsa dos Tribunais de Contas, e re-
portava-se, remotamente, àqueles problemas relacionados ao 
superfaturamento do prédio do Tribunal Regional do Trabalho de São 
Paulo, que teria ocorrido por causa da inação do Tribunal de Contas 
da União. 

Esse artigo, aparentemente bastante agressivo, a princípio tra-
balhava com a origem, no latim, do termo tribunus, dignidade de quem 
fala e julga em nome do povo, para concluir que às Cortes de Contas 
faltava essa dignidade e, portanto, tais órgãos deveriam perder o sa-
crossanto nome de Tribunais. 

Da indignação inicial, passei à primeira reflexão: por que o nos-
so sistema de controle externo é encabeçado por uma instituição que 
se chama Tribunal? Qual a sua razão de ser? Lógico, havia os exem-
plos anteriores da França, da Bélgica, e, de certa forma, a matriz de 
todo o nosso Direito, o sistema romanístico que nós adotamos. Mas, 
ainda assim, essa não me pareceu a resposta completa. 

Entendi ser necessário pesquisar as nossas origens e, nessa bus-
ca, descobri, graças ao auxílio da biblioteca do Tribunal de Contas de 
Minas Gerais, um livro maravilhoso do Alfredo Cecilio Lopes, sobre a 
história das Cortes de Contas no Brasil, exponencial na rara — embora 
cara, por excelente —bibliografia nacional sobre a Instituição. 

Assim, no Brasil, os antecedentes mais remotos dos Tribunais 
de Contas vão estar ao longo do Primeiro e do Segundo Reinados, 
uma vez que a Constituição de 1824 dispunha um pouco sobre finan-
ças públicas, criando, inclusive, um Conselho encabeçado pelo Minis-
tério da Fazenda. Mas, entre nós, pode-se dizer que o estado liberal 
foi tardio. Enquanto nos países europeus e mesmo nos Estados Uni-
dos, as questões relativas ao liberalismo, como os problemas traba-
lhistas, com toda aquela idéia de capitalismo selvagem, já estavam a 
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pleno vapor, no Brasil, nós ainda estávamos no regime escravagista 
que iria durar bastante. 

Dessa forma, grandes lutas travadas, ao longo do Século XIX, 
no Brasil, reportavam-se, apenas, a algumas coisas básicas, dentro da 
ideologia do liberalismo, para a concepção do próprio regime e para 
que ele pudesse se implantar, até porque o "Poder Moderador" des-
truía toda a estrutura ideológica do sistema pensado por Montesquieu 
e Adam Smith. Em função disso, todo o processo de fmanças públicas 
estava inteiramente corrompido nesse sentido. A monarquia não ob-
servava o orçamento, não tinha a menor preocupação de estar 
consentânea com tudo que era estruturado em função da articulação 
daquele regime. 

Por conta disso, ainda no período monárquico, três Projetos de 
Lei vão ser apresentados, sem qualquer resultado, até que, após a 
Proclamação da República— tendo, primeiramente, em Rui Barbosa 
sua cabeça pensante — e baseado no que se desenvolvia na Europa, o 
Governo Provisório vai acolher a idéia de criação de um Tribunal de 
Contas, especialmente porque era, "entre nós, o sistema de contabi-
lidade orçamentária defeituoso no seu mecanismo e fraco na sua 
execução". 

Esse era o pressuposto da necessidade de controle. No Brasil, 
não havia obediência ao princípio da legalidade, pelo menos na área 
orçamentária, sendo a Lei de Meios, naquela época, mera peça de 
ficção. E, como solução para isso, Rui vai propor "um corpo de ma-
gistratura intermediário, (.) com a atribuição de revisão e julga-
mento." 

O nosso Jurista maior, porque capaz sempre de horrorizar-se 
vendo o triunfar da desonra, percebia, com clareza, a necessidade 
de dar-se, em nosso País, o status e a dignidade de Tribunal ao órgão 
de controle, sob pena de "converter-se em instituição de ornato 
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aparatoso e inútil ".É tão premonitória sua percepção que, na pri-
meira vez em que o TCU toma como irregular uma despesa, e certa-
mente porque remontava, exatamente, à contratação de irmão do 
Marechal Deodoro da Fonseca, em pleno Governo de Floriano Pei-
xoto, este não apenas a realiza, como revoga o Regulamento do Tri-
bunal de Contas. 

Essa possibilidade, antevista por Rui Barbosa e concretizada 
por Floriano Peixoto, decorreu, penso, do fato de que o Tribunal no 
Brasil já nasceu balizado pela contradição e, diriam todos à época, até 
pela inconstitucionalidade; isso porque, se na nossa primeira Consti-
tuição republicana é "instituído um Tribunal de Contas para liqui-
dar as contas da receita e despesa e verificar a sua legalidade, 
antes de serem prestadas ao Congresso", o Decreto n° 1.166, de 
17 de outubro de 1892, vai prever para o TCU "(...) umajurisdição 
privativa para o efeito de julgar as contas dos responsáveis por 
dinheiros e valores públicos". 

E mesmo o Decreto n° 392, de 08 de outubro de 1896, que 
estrutura e organiza o Tribunal de Contas da União, ao manter essa 
competência exorbitante (jurisdição), inteiramente fora da dicção cons-
titucional, conduz a instituição à pia batismal da crítica ferrenha. O 
órgão de controle, imaginado por Rui Barbosa, teria por escopo, es-
pecificamente, fazer com que a administração financeira cumprisse os 
pressupostos do principio da legalidade e, para tanto, cabia pensar-se 
em um organismo com características de judicatura, pois somente à 
dignidade da toga poder-se-ia impor o controle do processo da des-
pesa pública. 

Mesmo porque, ali, o processo da despesa era de quantidade 
ínfima — diante do que temos hoje— vez que estávamos sob a lógica do 
Estado Liberal. Um Tribunal de Contas, portanto, servia para ser ver-
dadeiramente esse mediador, tendo o caráter de judicatura, porque ia 
trabalhar com pouquíssimos processos de despesas. Cabia pensar-se 
dessa forma. 
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Entretanto, em decorrência dos equívocos legislativos já apon-
tados, os Tribunais de Contas, no Brasil, nascem desse paradoxo e 
vão se desenvolver em função disso: a cada instante tentando afirmar a 
sua judicatura, sua jurisdição, e a todo instante sendo, por isso, ques-
tionado. Quem se dedicar a essa apreciação verificará que a história 
dos Tribunais de Contas se desenvolve dessa forma, em tomo dessa 
discussão, que permanece até hoje. 

Tenho que o ponto mais fundamental da história da Instituição é 
que ela viveu tentando se justificar como Tribunal, para ser verdadei-
ramente um Tribunal, brigando para ser um órgão da judicatura e vai, 
curiosamente, esquecer-se que, antes de mais nada, deve ser organis-
mo de controle da despesa pública. 

E, para piorar ainda mais a situação, tivemos uma parafernália 
de Constituições: a da República e as de 1934, 1937, 1946, 1967 e 
1988. Enquanto isso tudo, o Tribunal de Contas vagou por variadas 
posições geográficas da Constituição, ora no Ministério Público, ora 
no Poder Legislativo. Quer dizer, faltou tudo à Instituição, sob o ponto 
de vista do suporte para o controle. O seu foco era a jurisdição, por-
que se chamava Tribunal. Mas, assim, quem controlava o Brasil? Ob-
jetivamente, ninguém. 

Pior ainda é que a Carta de 1937, não era Constituição, era um 
ato ditatorial. Se na suposta República Velha, com Floriano Peixoto, 
não se admitia um órgão de controle, imaginem numa ditadura, como 
foi a de Vargas. Então, o Tribunal vai se transformar realmente em um 
depositário, nas palavras proferidas por Getúlio, onde se arquivam 
os amigos. 

Vale ainda lembrar que, por dulAS vezes, o Brasil produziu Cons-
tituições imediatamente após ditaduras prolongadas e extremamente 
fortes. O que acontece? Essas Constituições foram sempre um refle-
xo, um retorno do recalcado. Assim, as Constituições normalmente 
não foram adequadas. Não adianta, hoje, nós estarmos aqui recla- 
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mando de que já temos 48 Emendas Constitucionais. Claro, vamos ter 
muito mais, porque vamos ter um trabalho imenso para readequar. 
Porque a nossa atual Constituição é inadequada mesmo, porque ela é 
emocionalmente inadequada. 

Também com a Constituição de 1946 isso deve ter acontecido, 
retorno do recalcado vai retomar as antigas funções do Tribunal, 

desaparecidas na ditadura, em especial a de controle prévio, para ten-
tar reestruturá-lo, revivê-lo, quando, evidentemente, não cabia mais. 

Nessa linha, há de se salientar que a Constituição de 1967, em-
bora resultado de um golpe militar, traz, na matéria, uma significativa 
inovação positiva, ao importar o instituto das Auditorias para os Tribu-
nais de Contas, pela percepção de que estava inteiramente esgotado 
aquele modelo de 1946, que previa o controle prévio. Sem dúvida, o 
Tribunal não respondia mais—não havia como responder mais—, na-
quele modelo, à. demanda de um Poder Executivo que passa a ter essa 
face de Estado Intervencionista. 

Claro que o Brasil estava inteiramente despreparado para isso, 
este é um fato. E por que estava despreparado? Porque, a partir das 
idéias de Keynes, começa-se a estruturar um Estado que é precisa-
mente antitético ao até então vigente e Liberal. 

Assim, num breve intervalo, num átimo histórico, o mundo dá 
um salto formidável e a tipologia estatal é virada de ponta-cabeça: 
tudo que até então se pretendia do Estado Liberal — mínimo, um mero 
fornecedor de segurança, inteiramente fora dos jogos econômicos — é 

oposto do que se passa a desejar agora, um — ou o principal — 
parceiro dos jogos econômicos, e que, nesse mister, cresceu tanto que 
- e este dado é realmente impressionante — se deve atentar para o fato de 
que a carga tributária no Brasil corresponde, hoje, a quase 40% do MB, 
valor fantástico, que, a cada dois anos e meio de nossas vidas, nos conde-
na a um de escravidão, pois trabalhamos apenas para pagar impostos. 
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Quer isso dizer que aproximadamente 40% de todas as transa-
ções fmanceiras que se fazem no País, têm o Estado no meio, ou de 
um lado ou do outro, às vezes até dos dois lados, como no caso dos 
convênios. Então, evidentemente, o que era fácil, o que era possível 
fazer com a lógica da jurisdição, na época de Rui Barbosa, não se 
pode pensar que seja possível fazer hoje, é evidente. 

Toda essa mudança, de ponta-cabeça, vai desbordar na Cons-
tituição Cidadã que, claro, tem problemas, tem necessidades de ajus-
tes, tem erros, mas, sobretudo, tem, também, coisas extremamente 
modernas, como é o caso do seu artigo 3° que, embora baseado no 
artigo 9° da Constituição Portuguesa, é um dispositivo, sem dúvidas, 
bem contemporâneo. Demais disso, o Brasil já não é mais, meramen-
te, Estado de Direito: é, agora, Estado Democrático de Direito. E, 
entre o substantivo e o adjetivo final, se introduz essa diretriz marcante, 
que realmente produz uma grande diferença. 

Assim, o Estado, hoje, não está mais subordinado, pura e sim-
plesmente, à Lei, estando, antes dela, servil à cidadania. Hoje, tem-se 
entre a Lei e o Estado, o que lhe é antecedente mesmo: a política. 
Então, isso vai causar essa perplexidade imensa, uma vez que não se 
está acostumado a trabalhar com esse aspecto, com outra lógicajuri-
dica. 

Como exemplo, lembro sempre, que ouvi, em um Congresso 
de Direito Administrativo no Brasil, alguém dizer qualquer coisa mais 
ou menos assim: "Olha, a politica do Governo Fernando Henrique 
é inconstitucional porque fere o artigo 3°, porque ela não provoca 
o desenvolvimento". Eu pensei: "Meu Deus, não pode, eu não posso 
estar ouvindo um negócio desse". Quer dizer, a lógica não pode ser 
essa, se o povo elegeu o agente, elegeu também aquela política, como 
é que alguém poderia dizer tal coisa, sendo o Estado Democrático de 
Direito, onde o democrático é anterior a tudo? 
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Bom, esta é a primeira grande diferença com a qual haveremos 
de conviver, e precisamos nos acostumar a conviver, criando-se os 
mecanismos necessários para tanto, porque, agora, o aspecto princi-
pal do Estado é a política financeira, as políticas públicas, enfim, o 
planejamento. 

O segundo aspecto é esse extremamente inovador artigo 3° da 
Constituição. Então, vou dar um pouco de ênfase nisso porque sou, 
primeiro, freudiano, no sentido de que acho que o ser humano não é 
gregário, e, depois, sou aristotélico, por entender que o ser humano só 
se reúne porque tem um objetivo, não há reunião de seres humanos 
sem objetivo. 

O objetivo é, portanto, o anterior a tudo, é o furidante, e quando 
a Constituição diz: "São objetivos fundamentais do Estado brasileiro", 
ela está dizendo que o fundante do Estado brasileiro é isto: construir 
uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento naci-
onal; erradicar a pobreza e a marginalização; e promover o bem de 
todos. Então, observem, é a isso que se destina o Estado brasileiro: 
promover o desenvolvimento, erradicar a pobreza, a marginalização, 
o bem de todos etc. 

Ora, se o Estado se destina a isso, observem, nós vamos estar 
no político, portanto, no Estado Democrático de Direito, no "construir 
uma sociedade livre, justa e solidária", e vai estar, no político, "promo-
ver o bem de todos". São normas, digamos assim, que, embora da 
ética brasileira, vão estar, entretanto, exclusivamente, no econômico, 
pois é transformando a economia, que se garante o desenvolvimento 
nacional, e que se erradica a pobreza e a marginalização. Portanto, a 
Constituição transformou, se podemos adjetivar, o Estado brasileiro, 
hoje, num Estado Financeiro. 

A partir desse artigo 3°, precisamos compreender que cessa 
tudo quando antiga a musa canta, que o poder do financeiro se 
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levanta para calar tudo e a todos, no sentido de que a interpretação de 
uma Constituição há de ser sempre sistemática e que se sistematiza 
essa interpretação, a partir de dados vetores. Todo o esforço nacional 
e interpretativo da Constituição tem que estar baseado nisso, tem que 
estar sob esse prisma. 

Aí o que se tem? Conseqüências das mais variadas possíveis, 
mas uma delas, para nós dos Tribunais de Contas, de ordem muito 
interessante: é que o ramo do Direito Financeiro passou a ser, do pon-
to de vista do Direito Público, nuclear, porque ele é, exatamente, a 
possibilidade da tradução normativa das políticas públicas, financei-
ras, e a prova disso é, de certa forma, a curiosidade imensa que a Lei 
de Responsabilidade Fiscal desperta e vem despertando, tanto que foi 
a primeira vez, na minha vida, que vi a comemoração dos cinco anos 
de uma Lei, a primeira vez que vi a mídia, a imprensa, os partidos 
políticos, o Governo, enfim, todos comemorando o aniversário de uma 
Lei, com bolinho, com discurso... 

Este é, portanto, um mundo completamente diferente daquele 
que Rui Barbosa teria manipulado para imaginar um órgão de contro-
le, como se fosse uma Magistratura intermediária, como um Tribunal 
de Contas. Mas, hoje, desapareceu toda a lógica do esquema de 
Montesquieu, chegando alguns a afirmar que, no Estado Contemporâ-
neo, só há lugar para duas funcionalizações: a de planejamento e a de 
controle. Mesmo que não se chegue a tanto, não há como negar que, 
em face dos artigos 1° e 3° da Constituição Federal, essas são, efeti-
vamente, as duas funções estatais mais relevantes. 

De qualquer sorte, nós não podemos estar mais na lógica de 
Montesquieu, para falar em bipartição de poderes. A Constituição re-
pete, no artigo 2°, que os Poderes são três, harmônicos entre si, por 
uma mera questão de costume, porque, como resultado do 
constitucionalismo revolucionário francês, todas as Constituições no 
mundo fazem isso essa é a carteira de identidade de uma norma cons- 
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titucional. Quando você vai ver e interpretá-la, percebe que existem 
várias funções constitucionais da maior relevância e, dentre essas, cer-
tamente, uma das mais importantes é a de controle. 

Para fins de raciocínio, de pensar a atual problemática do con-
trole no mundo contemporâneo, vale a pena analisar dois exemplos 
que se vivencia agora, no País. Reporto-me a uma situação da Bahia, 
que é o projeto político da transposição do Rio São Francisco, de um 
lado, e, do outro, o problema do metrô de Salvador. Vê-se um proje-
to sendo tocado a feno e fogo, sobre tudo e todos, sem o menor 
limite, sem a menor desfaçatez, contra todos os argumentos, mas, prin-
cipalmente, contra todos os estudos, em suma, contra todas as impos-
sibilidades. O Governo quer pegar um restinho de água disponível, 
que o São Francisco ainda tem e que deveria ser aproveitado pela 
população ribeirinha, e transpor para um lugar, onde vai fazer pouca 
diferença, porque não vai resolver o problema de lá; resolveria o pro-
blema dos ribeirinhos, mas o dos futuros receptores não resolve, por-
que, como solução definitiva para a seca, é insignificante a quantidade 
de água que se tem a possibilidade de transpor. 

Os estudos demonstram que, sob todos os aspectos, isso é ina-
dequado, mas tem um Ministro na área, que é político de um dos 
estados receptores; então ele quer fazer a transposição e, para tanto, 
só na parte inicial do projeto, está previsto um gasto de 4 bilhões de 
reais. O projeto todo vai custar qualquer coisa perto de 30 bilhões de 
reais, portanto muito mais de 10 bilhões de dólares, para possibilitar a 
transposição máxima, se não estou enganado, de mais ou menos 86 
metros cúbicos por segundo, quantidade insignificante, para uns, mas 
vital, para os que vão perdê-la. 

Por outro lado, em Salvador, as obras do metrô estão paralisa-
das porque o Governo Federal não descontingencia 100 milhões de 
reais do Orçamento da União. São centenas de milhares de pessoas, 
que têm que viver, mal e porcamente, porque esta é uma decisão do 
Governo Federal. Esse é um problema fundamental, um problema do 
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controle da decisão política. É possível controlar isso? Não será atra-
vés dos processos atuais de controle, mas teremos que inventar algum 
meio. 

Fiquei exliemamente gratificado, quando li o manual de audito-
ria do TCU, onde ele já começa a propor o controle desse tipo de 
decisão política. Fiquei feliz, porque via cabeça do sistema pensando 
neste tipo de necessidade. Este, portanto, é o nosso novo desafio, o 
novo desafio dos Tribunais de Contas: conseguir controlar esse novo 
tipo de Estado, que não está dentro daquela lógica anterior, que per-
mitia o controle através de um processo judicialiforme. Hoje, entretan-
to, o problema do planejamento é gravíssimo e vai ser um desafio 
controlar planejamento e decisão política, até porque inexiste 
parametrização, faltam dados para se questionar os antecedentes, os 
pressupostos da decisão. 

De logo, chamaria a atenção de que a Constituição de 1988, 
porque já trabalha com modelos outros, ao instituir o Tribunal de Con-
tas, outorgou-lhe um plexo de competências que é muito sugestivo, 
com função de parecerista, julgador, apreciador, auditor, fiscalizador, 
além dos neologismos, informador, sancionador, assinador, 
representador etc. Sobretudo, cabe ao controle externo controlar a 
economicidade, termo de imenso e ainda indefinido conteúdo no direi-
to público. 

Desse modo, a primeira coisa que nós precisamos é saber o que 
fazer com isso, com essas competências que a Constituição nos dá. 
Mas, é o curioso, vivemos presos àquele pecado original de Rui Bar-
bosa ter dito que nós éramos órgãos de julgamento, que tínhamos ju-
risdição e, por isso, estamos nos esquecendo de exercitar nossas 
potestades constitucionais. Estamos precisando, sobretudo, parar com 
essa bizantina discussão que ainda hoje persiste. Ora, se a sociedade 
brasileira precisa mesmo é de um órgão de controle, para que vamos 
ficar discutindo se o Tribunal tem ou não tem jurisdição? 
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Particularmente, revi minha posição anterior para achar que os 
TCs não têm que ter jurisdição. Qüerer que o Tribunal tenha aquela 
jurisdictio lá do Direito Romano é pensar o Tribunal da forma que Rui 
Barbosa pensou, numa circunstância que era dele; os Tribunal de Con-
tas, ou de Controle, agora, têm-se que pensar numa circunstância nos-
sa, da atualidade. 

Acho que a origem dessa discussão está num grande complexo 
de inferioridade, porque os TCs foram pensados na lógica de 
Montesquieu, concebidos dentro de uma idéia clássica de tripartição 
de Poderes e, para que fosse aceito como Tribunal, precisava estar 
inserido no — ou pelo menos igualado ao — Judiciário, para que, por-
tanto, tivesse jurisdição. 

Atualmente, isso é absolutamente desnecessário, pois a função 
de controle é uma função maior, impondo mesmo que se lhe diferencie 
da judicatura; agora, antes de emular o Judiciário, impõe-se afirmar as 
distâncias, segregando fimções. Nesse passo, busquei aqui estabele-
cer — poucas, é certo — divergências. 

Assim, não se pode considerar que haja lide nos TCs, mesmo 
que a apreciação das contas seja considerada pela Constituição como 
processo de julgamento. Não é o problema da forma, é o problema de 
que inexistem duas partes litigando, ou uma pretensão resistida. O que 
se tem é um gestor prestando contas e um aparato técnico tentando 
investigar se aquilo reflete ou não a verdade. 

Um segundo aspecto: no Judiciário não apenas é essencial uma 
lide, como seu escopo básico — salvo as muito poucas possibilidades 
de jurisdição voluntária— é solucionar o litígio entre duas partes, com 
cada uma delas produzindo suas próprias provas, que se contradizem, 
restando ao Juiz aferir e decidir por uma ou por outra. Nos TCs, é 
essencial inspecionar, auclitar, investigar, fiscalizar, é saber se e o quê 
houve. A lógica do Judiciário é a lógica do estático, o Poder Judiciário 

68 	 Revista Gestão Pública e Controle Externo. v. 1, n. 1, nov./2005 



é um poder estático. Já era desde Montesquieu, não estou dizendo 
novidade alguma. Para que ele aja, é preciso que se proponha uma 
ação a ele. A lógica do TC é dinâmica, pois tem que controlar. É um 
poder-dever e, pois, deve estar no dinamismo o tempo todo, a tal 
ponto que, quando as contas não são prestadas, ele vai tomá-las. 

É possível pensar em um órgão de julgamento, quando é ele, ao 
mesmo tempo, parte probante? No Judiciário, isso só poderia ocorrer 
como uma excepcionalidade, ao contrário dos TCs, onde essa é a 
rega geral. E, depois, os Tribunais de Justiça trabalham para o indiví-
duo, para a solução do conflito individual. Claro, alguém vai me ante-
por: "— Mas há a ação popular!". Sim, mas, mesmo ali, uma das partes 
é o cidadão, sempre o indivíduo. Enquanto isso, o Tribunal de Contas 
trabalha, hoje, mais do que nunca, enfatizando o aspecto da cidadania. 
Ele é o Tribunal do cidadão, é o interesse público que o anima, en-
quanto que o Tribunal de Justiça é do indivíduo, que vai resolver os 
conflitos interpessoais. 

Por fim, diria, para as Cortes de Contas, controle é gênero, 
julgar é espécie. O Tribunal tem na Constituição Federal um plexo de 
competências, onde julgar as contas dos ordenadores é apenas o inciso 
II do art. 71. Nesse ato, o que importa não é se o Tribunal de Contas 
tem jurisdição ou não. O que importa é saber se a decisão do Tribunal 
é eficaz ou não. O problema é eficacial. Não é jamais a qualidade ou a 
natureza dessa decisão. 

Cada vez mais, portanto, reforça-se a necessidade de que se 
tenha os TCs como órgãos de controle e, saindo desse maniqueismo, 
dessa discussão, se é jurisdição, se não é, se é órgão de julgamento, 
ou não. Ou então, faz-se logo como a Constituição Portuguesa fez, 
coloca-se o Tribunal de Contas no capítulo do Poder Judiciário, em-
bora, lá, eles estejam com problemas graves em função disso, de ser 
um Poder Judiciário especialissimo, porque eles auditam, eles fazem 
tudo, eles produzem a prova do processo e julgam. Como se pode 
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pensar em jurisdição, em dizer Direito. Dizer Direito é escolher entre 
uma coisa ou outra. Como é que posso falar em jurisdição, se sou eu 
que produzo essa prova. Não cabe em minha cabeça. 

O problema, portanto, não é emular o Poder Judiciário, mas sim 
ter eficácia. O que se precisa é que a decisão do Tribunal tenha, mate-
rialmente, eficácia de urna coisajulgada e que se use essa eficácia em 
beneficio do interesse público, quer dizer, que se possa interferir no 
processo de despesa pública que esteja errado e paralisá-lo. Nesse 
passo, chega a ser inconstitucional pensar em transpor para os TCs, 
como fa7emos ainda hoje, o formalismo do Poder judiciário, porque o 
Poder Judiciário precisa ser formal, é de sua natureza, de sua essência, 
ser formal; já o poder de controle, a função de controle, se for formal, 
é inconstitucional, porque isso o impediria de bem atuar. Aliás, em 
tema de mau uso do dinheiro público, quando se quer inviabilizar uma 
solução moralizadora, usa-se do formalismo. 

Ademais, hoje, as funções de auditar estão sendo muito mais refor-
çadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que exige atuação tempestiva 
dos TCs, que precisam informar a sociedade de como está a gestão públi-
ca, a gestão do recurso, e ai remete-se a um outro aspecto, que é funda-
mental: o problema da transparência, que também faz com que se tenha 
que fugir desse paradigma dajurisdição. Os TCs não podem ficar sujeitos 
aos segredos próprios da Justiça, não, pois trabalham com dinheiro do 
povo. O povo é o dono do dinheiro. Então ele é quem tem que saber, dia-
a-dia,paripassu, como está sendo gasto o seu dinheiro. 

Minha conclusão é que precisamos, sim, ter nessa lógica nova, 
uma legislação específica, um código de processo de controle, da 
exclusiva competência legiferante da União, por ser essa matéria de 
natureza processual, para que se possa procedimentalizar, ou 
reprocedimentalizar, normativamente, a atividade dos TCs, dentro de 
um conceito diferente do Poder Judiciário. 
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Então, vejam bem, só para resumir: não acho que se deva con-
tinuar discutindo se os TCs têm ou não jurisdição. Essa é uma discus-
são desimportante, bizantina, porque todo o problema é eficacial. As-
sim, quando a Constituição diz que a decisão que resulta em imputa-
ção de débito tem natureza de titulo executivo, eu preciso apenas que 
a Lei diga: "Titulo do Executivo igual ao judicial, equiparado ao artigo 
tal, do Código de Processo Civil". Basta isso. Acabou. Se tem natu-
reza de título executivo judicial, que importa? Como é que se vai 
desconstituir isso? Que importância tem se é jtuisdição, se não é juris-
dição? Ninguém vai desconstituir, só vai ficar no formal. 

A luta dos TCs deve ser por um Código de Processo de Con-
trole, onde se possa obter uma simplificação dos procedimentos, fu-
gindo do excessivo formalismo judicialiforme, dando conteúdo pró-
prio ao princípio do contraditório e da ampla defesa, que não pode, 
jamais, estar em oposição ao interesse público. 

Acrescento que, como é obvio, nesse Código, será necessário 
procedimentalizar a totalidade das competências, em especial as ins-
peções e auditorias, que devem, sem que se precise inventar a roda, 
ser romanizadas, abrasileiradas, adequando-se as normas das institui-
ções internacionais de controle ao nosso sistema jurídico. 

Existem muitas coisas a se fazer no Tribunal. Acho que, se o 
Tribunal de Contas estiver na berlinda — como dizem aí—, tanto me-
lhor. Inicialmente, me apresentei como um capoeirista da palavra por-
que, se não gosto de briga, sou da luta, pois trago em mim, ainda, o 
sangue de quem está querendo defender seu ponto de vista, e que 
gosta de vê-lo prevalecer, embora, claro, minha mãe tenha me ensina-
do uma oração mais ou menos assim: "Senhor, dê-me a serenidade 
necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem 
para modificar aquelas que posso e sabedoria para distinguir umas 
das outras". 
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Estar na berlinda é bom, pois faz com que nós possamos repen-
sar e ter considerações como essas. Sei que são polêmicas, mas gosto 
muito de pensar nisso tudo. Pensar num Tribunal de Contas não como 
uma atividade judicante, mas como um colegiado de controle. 

Para finalizar, uma das grandes queixas que ouço, e termina me 
atingindo, é a queixa de que os Conselheiros, os Ministros dos Tribu-
nais, são escolhidos por critério político e isso, de certa forma, cor-
romperia a Instituição. Gostaria de dizer, antes de mais nada, que nos 
dois anos anteriores, fiquei muito emocionado com o trabalho do Pre-
sidente Valmir Campelo, mesmo tendo origem no político, foi o grande 
incentivador da criação de um sistema de Tribunais de Contas. E ele é 
um político. Então, a escolha do político não quer significar muita coi-
sa. O Tribunal de Contas da União tem passado por uma reforma 
significativa, substantiva, apenas porque lá, nas duas Casas Legislativas, 
instituiu-se um processo mais democrático de escolha dos Ministros. 
Lá, os Ministros são escolhidos pelas duas Casas, especialmente na 
Câmara, por um processo que envolve eleição etc., e que tem uma 
tendência a depurar. E, hoje, tenho a maior esperança no Presidente 
Adylson Mona. Em si, é fundamental pensarmos que o processo que a 
Constituição coloca pode dar resultados muito bons. Ele apenas diz 
que, no caso dos tribunais de contas estaduais, quatro serão escolhi-
dos pela Assembléia Legislativa; três, pelo Governador: um da livre 
escolha dele; um entre Auditores; e um entre Procuradores de Justiça, 
Promotores. 

Hoje, o Tribunal de Contas da Bahia é integrado por pessoas da 
mais alta estirpe. São pessoas do meu maior afeto, do meu maior ca-
rinho, sobretudo, por isso, porque são pessoas de dignidade e caráter 
inatacáveis, mesmo quando escolhidas politicamente. O problema nosso 
é que o Poder Legislativo tem ampla discricionariedade para escolher, 
pode, inclusive, escolher um auditor, um membro da sociedade orga-
nizada, civil, da OAB, do Conselho de Contabilidade. O problema 
não está nos Tribunais, está na falta de accountability. 
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Gostaria de terminar com a minha profissão de fé, uma frase que 
escrevi quando, honrosamente, fui agraciado com o colar José Maria 
Allanin, pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais: "Os Tribunais de 
Contas são compostos por pessoas íntegras, probas, honestas. 
Dedicados Ministros e Conselheiros que, na sua posse, não con-
trataram vassalagem ou prometeram lealdade a algum eventual 
e temporário posseiro do poder. Juraram todos, isso sim, bem e fiel-
mente, observar a Constituição e tudo fazerem para honrar a Na-
ção". 
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O TRIBUNAL DE CONTAS E O CONTROLE SOCIAL 

Adhemar Martins Bento Gomes' 

Resumo: Em decorrência das crescentes demandas do cida-
dão e da sociedade civil, a participação popular no Estado de Direito 
contemporâneo, em todas as funções estatais, vem ampliando o con-
trole sobre o Estado e a sua administração pública. A representação 
característica do exercício da cidadania nas democracias modernas 
vem sendo reforçada pelaparticipação e colaboração do cidadão e 
dos diversos segmentos da sociedade civil, fortalecendo o papel do 
controle externo a cargo dos Tribunais de Contas, instituições compe-
tentes para responder à sociedade sobre a boa aplicação dos recursos 
públicos. 

Palavras-chave: administração pública; cidadania; controle ex-
terno; controle social; Estado; sociedade; Tribunal de Contas. 

INTRODUÇÃO 

Situar o Tribunal de Contas, analisar a sua importância, a sua 
atualidade, as suas funções e o controle social da administração públi-
ca é o objeto desta reflexão, motivada pelo transcurso dos 90 anos do 
Tribunal de Contas do Estado da Bahia, instalado em 06 de setembro 
de 1915, após a sua criação por lei estadual em agosto do mesmo 
ano, em plena vigência da Constituição Federal de 1891, que estatuiu 
no seu texto o Tribunal de Contas da União, criado através do Decre-
to Lei n.° 966-A de 1890, do Governo Provisório, ao alvorecer da 
República. 

' Adhemar Martins Bento Gomes é Conselheiro aposentado do TCE-BA, professor de 
Ciência Política e Teoria Geral do Estado (Faculdade de Direito da UCSal-BA) e membro 
do IDAB. 
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1 A EVOLUÇÃO DO DIREITO PRIMITIVO AO DIREITO 
MODERNO 

Nas sociedades primitivas encontramos um direito carismático 
revelado pelos profetas que interpretavam a vontade de Deus, ou 
dos deuses, e dos heróis míticos fundadores. No direito revelado 
nas sociedades primitivas, não existe ainda o conceito de normas 
objetivas, isto é, não existe uma lei objetiva independente das ações. 
As ações e normas são interligadas e o que predomina são os usos e 
os costumes, a ação não está ainda orientada por deveres legais re-
conhecidos como coercitivos, isto somente ocorrerá na transição para 
o direito tradicional. 

No direito tradicional, a lei é imposta por poderes seculares ou 
teocráticos. As normas são tomadas como dadas, como convenções 
transmitidas pela tradição. As ações são julgadas à luz de normas le-
gais tradicionais, sendo que o direito tradicional, evidentemente, per-
maneceu particularista, não está ainda baseado em princípios legais 
tutiversalistas. Isto será alcançado pelo direito natural, ao admitir que 
os princípios podem ser encontrados racionalmente. 

O direito natural inaugura o direito moderno que é baseado em 
princípios, na lei e na administração especializada da justiça. As nor-
mas são promulgadas segundo princípios estabelecidos livremente por 
acordos racionais. Não se trata mais de interpretar ou reconhecer tra-
dições, mas de expressar a vontade de um poder legisferante sobera-
no que regula as relações sociais com meios jurídicos. 

A passagem do consenso tradicional para o consenso racional 
da modernidade é operada pelo direito natural com base no contrato 
social mediante o qual indivíduos, em principio livres e iguais, estabele-
cem por contrato um determinado modelo de elaboração e justifica-
ção das normas legais. Nos termos de Max Weber (1964), a validade 
baseada no consenso tradicional é substituída pela validade fundada 
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no consenso racional. Temos, assim, configurada a passagem do 
formalismo mágico para o formalismo lógico, correspondente aos três 
tipos ideais de legitimidade, segundo Weber: a carismática, a tradicio-
nal e a racional-legal (WEBER, 1964). 

O paradigma de direito natural que acompanhou a modernidade 
foi a base doutrinaria das revoluções burguesas baseadas no individu-
alismo moderno. O jusnaturalismo foi, sem dúvida, a doutrina jurídica 
por detrás dos direitos do homem proclamados pelas revoluções fran-
cesa e americana. O ser humano passava a ser visto como portador de 
direitos universais que antecediam a instituição de Estado. 

Nos regimes absolutistas, os direitos do indivíduo eram conce-
bidos como dátliva do soberano em face do direito divino dos reis. O 
Estado Leviatã foi defendido por Hobbes como a única maneira de 
evitar a anarquia social, pois "o homem é o lobo do homem". O 
jusnaturalismo teve assim uma dimensão histórica de fundamental 
importancia ao fornecer o substrato jurídico para as revoluções bur-
guesas. Antes do Estado, teria existido um estado de natureza onde os 
homens eram livres e iguais. Os indivíduos decidem livremente, pelo 
contrato social, instituir o Estado, que passa a representar a vontade 
geral e o bem comum, na conhecida formulação de Rousseau. 

Mas, muito além de sua dimensão histórica, a doutrina do direito 
natural seria um paradigma constituído pelos elementos de universali-
dade, imutabilidade, intemporabilidade e acessibilidade pelarazão, in-
tuição ou revelação, com a função de qualificar como justa ou injusta 
unia conduta, vinculando assim norma e valor, direito e moral (LAFER, 
1991). 

Com efeito, jáAristóteles distinguia entre lei particular que cada 
povo dava a si mesmo, e lei comum, aquela conforme a natureza. E 
cita, na "Retórica", a formosa passagem naAntígona de &iodes, quan-
do ela desafiando Creonte e a lei particular dos homens, afirma que é 
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justo enterrar seu irmão Polinice, invocando as imutáveis e eternas leis 
do céu, que não nasceram hoje nem ontem, não morrem nunca e nin-
guém sabe de onde provieram. 

A crença numa lei comum a todos que transcende a lei particular 
de uma comunidade política atravessou os séculos. O direito natural 
seria superior ao direito positivo, enquanto este ultimo se caracteriza-
ria pelo particularismo de sua localização no espaço e no tempo, o 
primeiro, o direito natural, constituiria um padrão geral com validade 
universal. 

O jusnaturalismo moderno, elaborado nos séculos XVII e XVIII, 
reflete o deslocamento do objeto do pensamento da natureza para o 
homem, característico da modernidade. O direito natural, como direi-
to da razão é a fonte de todo o direito. Direitos inatos, estado de 
natureza e contrato social foram os conceitos que permitiram elaborar 
uma doutrina do Direito e do Estado, a partir da concepção individu-
alista da sociedade e da história, característica do mundo moderno, 
que encontrou e seu apogeu no Iluminismo. 

A afirmação de um direito racional universalmente válido levou à 
necessidade de codificação e de organização de um saber lógico, e à 
coiporificação do Direito como sistema. A codificação, como bem 
observou Lafer (1991), acabou por constituir-se em ponte involuntária 
entre jusnaturalismo e o positivismo jurídico. A visão jusnaturalista de 
um direito racional e sistemático acabou sendo substituída pela idéia 
de que não há outro direito fora do Código e da Constituição. O fun-
damento do direito deixou de ser buscado na razão e passou a ser a 
vontade do legislador (LAFER, 1991). O Direito se separa da Moral, 
e o crime da falta moral ou religiosa. 

A identificação positivista do Direito e Poder está na base da 
constituição do Estado Moderno. Para Hobbes, a fonte da lei é o 
poder e não a sabedoria. Hobbes é um positivista "crvant la lettre", 
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pois está no quadro do jusnaturalismo. O Direito se toma um instru-
mento de gestão governamental, criado ou reconhecido pelo estado 
soberano, e não pela razão individual ou pela prática da sociedade. O 
Direito sofre a influência do processo de secularização, sistematiza-
ção, positivação e historização (LAFER, 1191). Agora o Direito é 
produto da história e não mais da razão. 

No século XIX, o positivismo considera o Estado como fonte 
central de todo o Direito e a lei como sua única expressão, formando 
um sistema fechado e formalmente coerente — a dogmática jurídica 
—, que afasta do jurídico as indagações de natureza social, econômi-
ca ou política. É a fonte da teoria pura do Direito de Kelsen, onde o 
jurídico é defufido pela sua pura forma e não pelos conteúdos e valo-
res contidos em suas normas. 

Ao subordinar o direito à ordem, o positivismo dissimula que, 
numa sociedade dividida em estratos sociais diferenciados, a ordem 
pode ser sinônimo de violência, pois representa interesses concretos, 
geralmente de grupos ou classes dominantes, expressando na realida-
de um controle vertical da sociedade, dominação política, exclusão 
cultural, coerção e sujeição ideológica. O advento do nazismo e do 
fascismo, nos anos 30, provocou uma reação critica que abalou o pre-
domínio do positivismo jurídico. Haveria direitos independentes do 
Estado, Moral Rights além de Legal Rights. 

O jusnaturalismo concebia o direito, a partir de um paradigma 
ideal, fixo e imutável, fora do movimento social, escamoteando os va-
lores que representava. O positivismo, por sua vez, igualmente dissi-
mulou os interesses que se ocultavam por detrás de sua retórica de 
exaltação à razão e a ciência. "A crença na positividade do dado e a 
confiança na imobilidade da idéia fazem com que o positivista e o 
jusnaturafista percam o movimento pelo qual os dados se cristalizam 
em conceitos e as idéias em instituições" (CHAU1, 1984). 
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2 DIREITO DE ESTADO E ESTADO DE DIREITO 

A tese de contrato social como aplicação lógica da origem do 
Estado e do Direito teve ampla repercussão no século XVII e XVIII. 
A idéia de que os homens podem organizar o Estado e a sociedade de 
acordo com a sua vontade e razão, desconsiderando a tradição e os 
costumes, foi uma das grandes bandeiras do Iluminismo. O da legitimi-
dade dinástica foi substituído pelo da soberania popular, de origem 
contratualista. 

Haveria um contratualismo vertical em Hobbes porque 
instaurador do poder do "Leviatà", e um de tipo horizontal em Locke, 
porque criador de um societas entre indivíduos (ARENDT, 1973).A 
passagem do Estado Absolutista para o Estado de Direito encontraria 
fundamento na teoria política de Locke e nos princípios que tutelavam 
os direitos fundamentais do homem nas constituições modernas. Tra-
tar-se-ia de estabelecer limites ao poder do todo. O contrato social 
deixa de ser apenas uma teoria sobre a origem hipotética do Estado 
para integrar sua história através do poder constituinte originário. 

Uma visão democrática do Estado de Direito teria forçosamen-
te de reconhecer uma perspectiva ex parte populi, ao lado de uma 
perspectiva ex parte principis. Enquanto esta ultima cuida da 
governabilidade, a primeira se preocupa com a liberdade (ARENDT, 
1973). Esta, dicotomia entre Estado e indivíduo, público e privado, 
universal e particular atormenta os pensadores e divide os homens. Na 
modernidade a declaração dos direitos do homem da revolução fran-
cesa, foi vista como abstrata demais pelos conservadores, e excessi-
vamente ligada aos interesses de uma classe particular, a burguesia, 
por Marx e seus seguidores. 

A dicotomia universal-particular expressa no conflito Estado x 
Indivíduo do período moderno encontra suas raízes na filosofia medi-
eval. De um lado, a escolástica de Tomás de Aquino retoma a tradição 
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aristotélica ao subordinar o particular ao universal concebido idealmente 
como um todo. De outro, a concepção nominalista de Guilherme de 
Occan substitui a preocupação aristotélica com o geral pelas substancias 
individuais. Só são reais os seres singulares designados por nomes 
próprios. Os universais não têm existência real, pois o mundo não é 
um cosmo ordenado mas um agregado de individualidades isoladas 
que são a base da realidade. 

O individi iatismo e o pragmatismo da cultura anglo-saxã deriva-
riam da tradição nominalista, enquanto nos países latinos, sobretudo 
de cultura ibérica, teria prevalecido a tradição neo-escolástica que su-
avizou o individualismo moderno, temperando-o com a ênfase no pú-
blico, no Estado, no todo, em lugar do privado, do indivíduo, do par-
ticular. O individualismo moderno foi aqui combinado com os princípi-
os universais da escolástica. O "Iberismo" teria gerado uma cidadania 
passiva, de obediência ao Estado, que, como representante da vonta-
de geral, tem a função harmoniosa de promover o bem comum e a 
administrar a justiça. O Estado hobbesiano como mal necessário para 
superar o homo homini lupus é rejeitado em favor da concepção a 
rousseauniana de contrato social (MORSE, 1988). 

Invertendo a relação tradicional de direitos dos governantes e 
deveres dos súditos, agora o indivíduo tem direitos e o governo obri-
ga-se a garanti-los. A concepção jusnaturalista dos direitos do homem 
consubstanciada na Declaração de Virgínia (1776) e na Declaração 
Francesa (1789) terminou por se incorporar, no século XX, ao artigo 
primeiro da Declaração Universal dos Direitos do Homem da ONU, 
de 1948. "Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e 
direitos." 

Mas, como observou HannaArendt (Apud VIEIRA, 1997), os 
homens não nascem iguais, tornam-se iguais como membros de uma 
coletividade em virtude de uma decisão conjunta que garante a todos 
direitos iguais. A igualdade não é um dado, é um construído, elaborado 
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convencionalmente pela ação dos homens enquanto cidadãos na co-
munidade política. 

É com o nascimento do Estado de Direito que o ponto de vista 
do príncipe se transforma em ponto de vista do cidadão. "No Estado 
despótico o indivíduo só tem deveres e não direitos. No Estado abso-
luto, os indivíduos possuem, em relação ao soberano, direitos priva-
dos, no Estado de Direito, o indivíduo tem não só direitos privados 
mas, também, direitos públicos. O Estado de Direito é o Estado de 
cidadãos-  (BOBBIO, 1992) 

305 FUNDAMENTOS DO CONTROLE EXTERNO E SUA 
IMPORTÂNCIA 

Em um contexto maior, nas ciências sociais, o controle é um 
fenômeno elementar para a analise dos processos de organização e 
regulação social. 

A função de controle do poder foi estruturada no Estado mo-
derno, quando se consolidou como uma das principais características 
do Estado de Direito. 

No Estado de Direito a administração está vinculada ao cumpri-
mento da lei e ao atendimento do interesse público, atendimento ao 
princípio da legalidade e da supremacia do interesse publico, por isso, 
para eficácia dessa exigência, tomou-se imperativo o estabelecimento 
de condições que verifiquem, constatem e imponham o cumprimento 
da lei e do atendimento do interesse coletivo, com a finalidade de evi-
tar o abuso de poder. 

É preciso recordar liminarmente, algumas noções que coman-
dam a intelecção de quaisquer institutos e figuras jurídicas que têm 
sede constitucional, como é o caso do controle externo e do Tribunal 
de Contas. 
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Essas noções preliminares que supeditam o exame de todas as 
figuras previstas na Lei Maior do País, ligam-se ao seu artigo 1° que 
começa o seu enunciado com a frase: "A República Federativa do 
Brasil, formada pela união indissolúvel do Estados, Municípios e do 
Distrito Federal [...]".A expressão "República", sabem todos, vem de 
res publica, isto é, coisa publica, algo pertinente a todos. Ao estatuir 
que o Brasil é uma "República", o texto maior, com esta expressão, 
proclamou abraçar um sistema de governo e, mais do que isso, uma 
concepção de Estado, que é o Estado de Direito. 

O art. 1°, começa caracterizando o Brasil como uma "Repúbli-
ca" e o seu parágrafo 1° reforça tal assertiva, estabelecendo que "todo 
poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos 
ou diretamente, nos termos desta Constituição". Assim, a cabeça do 
artigo e seu parágrafo 1° compõem a definição de um modelo de Esta-
do que se afilia, obviamente, a uma forma de existência estatal, desig-
nada por Estado Democrático de Direito. 

Em suma, se o Estado de Direito supõe que todas as condutas 
estatais mantenham-se aprisionadas aos parâmetros pré-traçados que 
lhe regulam os comportamentos, para que o principio de legalidade se 
imponha como um todo íntegro, sem fissuras, é indispensável, não ape-
nas a sua submissão ao controle judicial, quando sua conduta seja 
agressiva aos direitos subjetivos, mas é requerido, também, que exista 
um mecanismo controlador de toda a ação estatal, pelo que possa ser 
reconduzido a legalidade, mesmo quando de sua conduta ilícita não 
haja resultado violação de direito individual. 

Ao aprovar os direitos individuais, o art. 5°, inciso X,OCV, estatui 
que "nenhuma lesão ou ameaça a direito será subtraída à apreciação 
do Poder Judiciário". Entretanto, o dever de estrita obediência à or-
dem jurídica exige mais, pois poderia ser fraudado mediante condutas 
da vida interna do Estado, que, sem serem gravosas a direitos subjeti-
vos, feririam a ordem jurídica e ficariam sem correção possível, caso 
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inexistisse um órgão, controlador da conduta administrativa estatal, 
encarregado de fazer respeitar o direito que a regula, independen-
temente de existir ou não ofensa ao direito individual. 

É verdade que o art. 5°, inciso LX30,11, do texto constitucional, 
ensancha, em alguns casos, correção da conduta do Poder Publico 
pelo Poder Judiciário, mesmo quando não haja sido ferido um direito 
subjetivo, pessoal, do indivíduo, mediante ação popular, proposta por 
qualquer cidadão para anular atos lesivos ao patrimônio publico. En-
tretanto, em inúmeras situações não se reuniriam tais pressupostos para 
legitimar a ação popular. De outra parte, ainda que reunidos, muitas 
vezes faltaria ao cidadão a oportunidade ou o meio de mobilizar-se 
para tanto, ou mesmo a notícia do comportamento irregular ou sim-
plesmente, faltariam as vias de investigação necessárias sobre o com-
portamento estatal, condicionantes de uma providencia eficaz, para, 
com sucesso, obter a correção da conduta ilícita. 

Desse modo, não pode sofrer dúvida que a instituição de um 
órgão controlador, como os Tribunais de Contas, é um reclamo 
insopitável da índole do Estado de Direito, por representar o fecha-
mento do círculo que contém o Poder na intimidade das fronteiras da 
legalidade. 

Com efeito, é graças ao controle exercido pelos Tribunais de 
Contas, que se pode assegurar o enclausuramento do Estado na órbita 
do Direito, mesmo nas hipóteses em que sua atuação injurídica não 
lese o direito individual. 

Se todo o poder emana do povo, segue-se que os detentores 
do poder, os administradores, são sujeitos que gerem negócio de ter-
ceiro, que administram interesses alheios, isto é, interesses pertencen-
tes ao povo e que estão sob a custódia de "Representantes" (MELO, 
1996). 
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Em que pese a existência da "Democracia Ateniense" e a 
constatação de que o debate em torno das idéias democráticas re-
monta aos filósofos gregos da antigüidade clássica, o Estado Demo-
crático, tal como o entendemos hoje, é fruto das revoluções liberais do 
final do século XVIII e de seu posterior desenvolvimento. 

De fato, a veiculação das idéias democráticas pela burguesia 
liberal da referida época, prendia-se à intenção de derrubada do ab-
solutismo. Era a democracia, nesse primeiro momento, menos um con-
junto de idéias pronto e acabado de organização do Estado e mais" 
um grito de guerra" (SARTOR1, 1994) contra o poder exercido de 
maneira arbitrária e autocrática. 

Deve-se ao século XIX o aperfeiçoamento da teoria da demo-
cracia como forma de governo. A democracia representativa passa, 
então, mediante o labor de seus principais ideólogos como Rousseau, 
Madison, Bentham, Stuart Mlil, entre outros, a ser concebida como 
regime ideal para a proteção da liberdade em face ao arbítrio do Estado. 

Desde então, o governo democrático vem sendo associado à 
máxima emblemática de Lincoln do "Governo do povo, pelo povo e 
para o povo" e mais, especificamente, aos princípios liberais de prote-
ção de indivíduo contra o abuso do poder estatal. 

Reconhece-se, desde então, como democrático o governo que 
preserva as liberdades públicas, direitos fundamentais individuais como 
a liberdade de locomoção, de comercio, de pensamento e expressão; 
o governo que evita a concentração de poderes por meio da adoção 
do da separação de poderes, o governo submetido à lei e legitimado 
pela realização periódica de eleições, momento em que o "povo" ex-
primiria sua "vontade suprema" e delegaria aos seus mandatários o 
poder de governá-los por determinado período. 
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Entretanto, todos sabem que, durante o século XIX, o debate 
em tomo desse ideário e, principalmente, a sua aplicação não foram 
nada pacíficas, incessantes que foram os conflitos, ora por reação das 
monarquias que tiveram seu poder confiscado, ora por pressão do 
proletariado que se formava nos centros urbanos, ora por resistência 
da burguesia que, tendo ascendido à condição de classe dominante, se 
consolidava no poder do Estado e portava-se dubiamente como libe-
ral no plano econômico, mas autocrática no plano político e social. 

De qualquer sorte, as idéias democráticas prevaleceram e o Es-
tado Democrático desenvolveu-se em meio a todos esses conflitos 
sociais e, até mesmo, em razão da pressão deles advinda. Achamada 
democracia representativa e liberal fortaleceu-se e atingiu o ápice de 
seu prestígio entre o final do século XIX e o início do século XX em 
razão, principalmente, da gradativa universalização' do sufrágio. 

A ampliação da democracia representativa conduziria a uma pro-
funda mudança no perfil do Estado. Ela impulsionou o exercício das 
liberdades publicas e, sob a pressão dos eleitores, foram consagrados 
os direitos sociais, direitos fundamentais de segunda geração. Apartir 
de então, o Estado passou a ingerir em todo o seu tecido social, regu-
lando relações de toda a natureza. 

Essa renovada democracia, proveniente da massificação do su-
frágio e do reconhecimento dos direitos fundamentais sociais, tomada 
normajuridica pela fórmula da Constituição Alemã de Weánar conti-
nuava fiel, no plano político, ao modelo puramente representativo. Não 
era nada incomum que constitucionalistas do maior quilate, muito em-
bora afirmassem que o democrático implicasse a manutenção de uma 
relação direta entre o governo e o povo, se opusessem às "inovações 
democratizantes", especialmente em relação à atuação da administra-
ção pública. 
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A democracia passa então a tentar conciliar intervencionismo 
estatal, no plano socio-economico, com liberalismo, no plano político-
jurídico. Melhor dizendo pretende-se que o Estado passe a realizar 
políticas sociais a impulsionar a economia, mas se espera que os ins-
trumentos liberais de contenção do poder do Estado sejam suficientes 
para continuar a coibir o arbítrio. 

Este modelo demora muito para se firmar. Os inúmeros regimes 
autocráticos na primeira metade do século XX, com destaque para os 
genocidas — nazista, fascista e stalinista — e o advento de duas gran-
des guerras mundiais sufocaram a hegemonia da democracia. 

A atividade administrativa, diz o magistério de Cárie Lima "é a 
atividade de quem não é proprietário" e, continua: 

faz a atividade administrativa debaixo da lei que lhe 
assinala uma finalidade a cumprir. Diz ainda, o insig-
ne mestre, que a relação administrativa somente se 
nos depara no plano das relações jurídicas, quando a 
atividade nela suposta encontra-se defendida não 
apenas contra terceiros mas, também, perante o ad-
ministrador (Apud MELO, 1996). 

Em síntese, a idéia de administração, de atividade administrati-
va, de meneio da respublica, traz consigo—uma vez que corresponde 
à gestão de interesses de toda coletividade — o entendimento de que 
os agentes administradores atuam como representantes de terceiros, 
isto é, do povo, pois os poderes que exercem não são próprios, mas 
atuados por representação, já que "todo poder emana do povo e em 
seu nome é exercido". Os governantes, portanto, são gestores de bens 
alheios. Estas idéias da natureza do Estado Democrático de Direito 
propõem muito naturalmente a existência de um órgão que possa con-
trolar a conduta administrativa, um órgão que possa defender a admi-
nistração contra o próprio administrador. 
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O Tribunal de Contas cumpre este papel, fiscaliza e controla o 
comportamento da administração e dos administradores públicos, afim 
de verificar se na gestão dos recursos públicos estes se mantém adstritos 
aos quadros da legalidade e da boa administração e se não os 
desbordam. Bastam estas asserções para qualificar-se a dignidade da 
missão do Tribunal de Contas, que cumpre um papel que lhe é capital 
no Estado Democrático de Direito e estas considerações parecem su-
ficientes para exaltar a importância dessa instituição para a sociedade. 

4 A CARACTERIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS 

A caracterização específica do Tribunal de Contas está no art. 
70 da Lei Maior que dispõe: 

A fiscalização contábil, financeira orçamentaria, 
operacional e patrimonial da União e das entidades 
de administração direta e indireta, quanto a legalida-
de, legitimidade, economicidade, aplicação das 
subvenções e renuncia de receitas, será exercida pelo 
Congresso Nacional, mediante controle externo e pelo 
sistema de controle interno de cada Poder. 

O art. 70 deste preceptivo ao estatuir que "o controle externo, a 
cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxilio do Tribunal 
de Contas [...]", embora apontado equivocadamente por alguns como 
órgão auxiliar do Poder Legislativo, não faz parte deste Poder. Não é 
órgão que o integre e não está subordinado ou controlado por ele. 

Deveras, os vínculos de subordinação ou de tutela administrati-
va são os vínculos possíveis para que se considere um órgão integrado 
ou enquadrado na intimidade de um certo Poder, que lhe compõe a 
estrutura. 
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Assim, resulta claro que o Tribunal de Contas, conquanto seja o 
órgão que auxilia o Poder Legislativo, não lhe integra a unidade estru-
tural. De outra parte, como é evidente, menos ainda se encaixa no 
Poder Executivo, tanto mais porque dificilmente se pode imaginar que 
o controlador seja dependência do controlado. Além disso também 
não é órgão que faça parte do Poder Judiciário. 

Tem-se, pois, que embora o texto constitucional nos afirme, no 
art. 2°, que são Poderes da União, o Legislativo, o Executivo e o Judi-
ciário, o certo é que, paralelamente, a estes três conjuntos orgânicos, 
criou outro conjunto orgânico que não se aloja em nenhum dos três 
Poderes da República. Previu um órgão — o Tribunal de Contas — 
que não está estruturalmente, organicamente, albergado, dentro des-
tes três aparelhos em que se divide o exercício do Poder. 

Por conseguinte, o Tribunal de Contas, em nosso sistema, tem 
uma posição de absoluta peculiaridade, assim como o Ministério Pú-
blico, não integra nenhum dos três Poderes e é um conjunto orgânico 
perfeitamente autônomo. 

E, parece bem que assim o seja. Parece oportuno, adequado, e 
consoante com sua razão de ser — atuar um controle, como um órgão 
técnico-jurídico-administrativo de apoio ao Poder Legislativo — que 
esteja resguardado por uma completa autonomia, afim de poder exer-
citar corretamente as funções que lhe foram sinaladas. 

Não há como negar que a Carta brasileira teve o manifesto in-
tento de atribuir ao Tribunal de Contas formidável autonomia, revelan-
do nisso o propósito de lhe conferir posição sobranceira, independen-
te, altiva, que o capacitasse ao cumprimento de seus encargos, atribu-
indo, conquanto não integre o Poder Judiciário, aos seus ministros ou 
conselheiros garantias próprias dos magistrados. 
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Segundo Martins (apud SPECK, 2000) os Tribunais de Contas 
no sistema socio-politico integram o controle que o sistema político 
exerce sobre si mesmo — as democracias modernas dispõem de vá-
rios mecanismos de controle mútuo, baseados na constituição de 
instancias relativamente autônomas, com poderes de revisão sobre a 
atuação de outras instituições. É o Estado controlando o Estado. 

O referido autor apresenta ainda mais três dimensões do con-
trole no sistema sócio-político, quais sejam: 

O controle que a sociedade exerce sobre si mesma — costumes, 
normas e hábitos afumados por mecanismo de sanção social — 
revelando o controle mais como urna categoria analítica do que um 
instrumento do comportamento social; 

O controle que a sociedade exerce sobre o sistema político — a 
sociedade executa este controle via mecanismos institucionais e ex-
tra institucionais, sobre os centros decisórios do sistema político; 

O controle que o Estado exerce sobre a sociedade — esse contro-
le deriva de poder que o Estado tem para, mediante o uso legítimo 
da força, obrigar os cidadãos a cumprirem a lei. 

5 A CIDADANIA, A SOCIEDADE CIVIL E O CONTROLE 
SOCIAL 

Por controle social define Bobbio (2000), o conjunto de meios 
de intervenção, quer positivos, quer negativos, acionados por cada 
sociedade ou grupo social afim de induzir os próprios membros a se 
conformarem às normas que a caracterizam, de impedir e desistimular 
os comportamentos contrários às mencionadas normas, de restabele-
cer condições de conformação, também em relação a uma mudança 
do sistema normativo. 
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Controle social é, pois, o conjunto de recursos materiais e sim-
bólicos de uma sociedade para garantir que a conduta de seus inte-
grantes respeite as regras e os princípios estabelecidos previamente. 
Esses recursos poderiam ser externos, na forma de recompensas e 
punições, ou internos, como a educação moral ou a socialização propri-
amente dita. Neste ponto, é preciso lembrar que o controle social se trata 
de uma reintepretação da idéia durldieinniana de coerção social. 

Como na coerção social, devemos entender que a sociedade 
dispõe de alguns instrumentos para estimular e limitar o comportamen-
to de seus membros, de acordo com os padrões que lhe são desejá-
veis. Mas devemos reconhecer também que esses instrumentos não 
têm alcance indefinido nem intensidade constante e que não podem 
agir sobre todos aspectos da vida de cada indivíduo, sob o óbvio risco 
de transformá-lo em um robô, sem vontade própria, e comprometer o 
desenvolvimento e inovação das relações sociais. 

No entanto, essa idéia foi muito aplicada em organizações hu-
manas de menor escala, empresas, igrejas e escolas, onde os custos e 
os beneficios de mecanismos de controle podem ser mais precisamen-
te aferidos e seus efeitos positivos e negativos melhor observados. Na 
verdade, o controle é melhor desenvolvido nessas organizações por-
que elas têm objetivos explícitos e definidos, que servem de referência 
para tal controle. 

O controle social pode ser feito individualmente, por qualquer 
pessoa, ou por um grupo de pessoas. O conselho é uma forma, reco-
nhecida por lei, de fazer o controle social através de entidades e orga-
nizações da sociedade em paridade com representantes do governo. 

A partir da Constituição Federal de 1988, foram criados espa-
ços de participação direta nas decisões do governo, os Conselhos 
Nacionais, Estaduais e Municipais, seja na área da saúde, da educa-
ção, da assistência social, dos direitos humanos, dos direitos da crian-
ça e dos adolescentes e de outras áreas sociais. 
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Dessa forma, passou a ser possível aos cidadãos participar das 
decisões do governo, assim como controlar o resultado de ações pú-
blicas. 

Hoje não mais pode ser considerado Estado de Direito aquele 
simplesmente organizado com base na lei. O Estado de Direito é aquele 
que possui uma atuação pautada pelo direito (pela Constituição, pelos 
Princípios Gerais de Direito, pelas leis e regulamentos); que possui 
finalidades extrínsecos à promoção da liberdade, à realização dos di-
reitos humanos e, para tal empreitada, serve-se de um Direito renova-
do por instrumentos de atuação que aproximem a sociedade do Esta-
do e que possibilitem a "respiração" do cidadão, como diz Canotilho 
(1993). 

Não é demais reforçar que este Estado de Direito está, 
conceituamente, tão distante do modelo liberal (do Estado que se omite 
de intervir na vida social), quanto do modelo "orwelliano" (do Estado 
"grande irmão" que a tudo e a todos controla em favor de uma casta 
de privilegiados). O Estado de Direito não se deve negar a intervir ou 
a promover a igualdade, "dimensões inelimitáveis da sociedade" como 
salienta Canotilho (1993); só não deve fazê-lo unilateralmente, de cima 
para baixo, mas mediante a consideração de todas as forças sociais, 
em meio a elas ou com sua colaboração. 

Pois bem, o movimento global de construção desse Estado de 
Direito material ou substancial, reservou espaço destacado à partici-
pação. O direito positivo testemunha de forma eloqüente que, no Es-
tado de Direito contemporâneo, a participação do cidadão no desem-
penho das funções estatais é uma constante, tanto em aspiração como 
em realidade. 

E de outra forma não poderia ser. A participação popular nas 
funções estatais, além de entrosar-se perfeitamente com os elementos 
do Estado de Direito substancial ou material, completa-os. 
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Em primeiro lugar, a participação aproxima a sociedade do Es-
tado, fazendo que o mesmo se abra para a busca de suas finalidades 
primordiais, ou seja, compelindo o Estado a dar efetividade aos direitos 
humanos. Reforça-se, pois a idéia de que a legalidade não é uma mera 
regra de funcionamento da máquina estatal, uma finalidade em si, mas, 
ao contrário, um instrumento em prol da efetividade dos direitos fun-
damentais. 

Em segundo lugar, a participação importa necessariamente na 
maior legitimação do Estado e do Direito. Aparticipação no exercício 
das funções estatais "populariza", se assim pode ser dito, o direito, 
dessacralizando-o. O direito desce do pedestal e passa, de fato, a ser 
comentado e interpretado em meio as disputas, divergências e confli-
tos sociais. Desnudado e politizado, o direito nada perde, mas, ao 
contrário, ganha nova força, fruto de sua adequação árealidade social. 

A participação popular no Estado de Direito ademais represen-
ta um avanço nas formas de controle da administração. Através dos 
institutos de participação. a coletividade passa a fiscalizar ativamente 
os desvios e abusos eventualmente cometidos pela administração pú-
blica Ora, o crescimento da administração pública sobre a vida social 
importou na necessidade da criação de novos mecanismos de contro-
le, visando à proteção dos cidadãos. 

Daí a criação dos institutos de participação popular em inteira 
coincidência de objetivos com o Estado de Direito. 

Importante assinalar e destacar que a participação popular no 
Estado de Direito contemporâneo não se dá somente na administra-
ção pública, mas no exercício de todas as funções estatais. Há partici-
pação na atuação legislativa, na atuação jurisdicional e no desempe-
nho da função administrativa. 
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Na função legislativa, a participação dos cidadãos se dá, pri-
mordialmente, através da escolha dos legisladores pelo sufrágio uni-
versal, participai:Ao na atribuição do poder, mas também a veremos na 
atuação dos chamados grupos de pressão e, particularmente, no caso 
brasileiro, no funcionamento das comissões, que realizam audiências 
públicas com entidades e personalidades na sociedade civil (art. 58, § 
2°, inciso II da CF), recebem petições, reclamações, representações 
ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autorida-
des ou entidades públicas (art. 58, § 2°, inciso IV da CF) e, ainda na 
possibilidade de iniciativa popular do processo legislativo (art. 61, caput, 
§ 2° da CF) para matérias que não sejam da competência reservada de 
determinado titular, plebiscito, referendo (art. 14, incisos I e II da CF). 

A participação na função jurisdicional também merece relevo. 
Aparentando uma vocação para a neutralidade política, poderia pare-
cer dispensável e até mesmo indesejável ao judiciário a participação 
popular no exercício de suas funções. Não é isso, entretanto, o que se 
afirma atualmente. Já se encontra bastante difundido entre nós o en-
tendimento de que a efetivação do Estado de Direito obriga que tam-
bém o judiciário seja participativo, impondo-se a superação do "mito 
da neutralidade do juiz e de seu apoliticismo" (PASSOS, 1988). 

Reconhece-se, dessa forma, que o processo (instrumento pri-
mordial da atuação do judiciário) possui escopos nitidamente políticos 
(WATANABE, 1988) e que a participação toma-se essencial à reali-
zação desse desígnio. 

Entre nós, os instrumentos de participação popular no judiciário 
são muitos. Vão desde a instituição do júri e de institutos como a notí-
cia crime, a queixa, a representação e os conselhos de comunidade 
atuante na fase de execução criminal (FERNANDES, 1988), até ins-
trumentos de acionamento do poder judiciário, visando a fiscalização 
da administração pública e do legislativo, como: ação popular, ação 
civil pública, os mandados de segurança individual e coletivo e a ação 
direta de inconstitucionalidade. 
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Também a atuação da administração pública, tradicionalmente 
enclausurada no tecnicismo de suas decisões, na pretensa onisciência 
dos burocratas e na suposição de que a supremacia do interesse lhe 
imporia certo afastamento do interesse dos administrados, tem sido, 
cada vez com maior intensidade, permeada pela participação popular, 
através de institutos que vão desde as diversas formas ampliadas de 
manifestação de direito de petição do administrado, passando pela 
criação de conselhos consultivos ou deliberativos até instrumentos de 
maior complexidade jurídica como a enguête do direito francês, as 
audiências e consultas públicas, a delegação de competências tipica-
mente públicas para organizações não-governamentais que atuam em 
colaboração com a administração e o nosso — cada vez mais comum 
—"orçamento participativo" (GENRO, 1997). 

Por fim, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial a cargo do Poder Legislativo, com o auxilio 
dos Tribunais de Contas, teve, com a Constituição Federal de 1988, a 
introdução de um importante dispositivo que reforça a atividade 
controladora, ao estabelecer no art. 74 que: 

§ 2°— Qualquer cidadão, partido político, associação 
ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, 
denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o 
Tribunal de Contas da União. 

Dessa maneira, o cidadão e grupos politicamente destacados da 
sociedade são convocados a acompanhar a gestão publica seus pro-
cedimentos e atividades e oferecer denúncia ao órgão competente para 
a devida apuração, É um instituto de participação popular que oferece 
insumo para a atividade controladora dos Tribunais de Contas. 

Tal dispositivo foi contemplado nas Constituições Estadi mis, esten-
dendo, portanto, esta norma aos demais Tribunais de Contas brasileiros. 
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Dependendo do momento, o controle social pode ser exercido 
pelo cidadão ou por segmento da sociedade, de diversas formas sobre 
as atividades da administração pública: 

discutindo com o governo, ou com outra entidade para a qual o 
governo delegou a função, sobre as ações prioritárias para a comu-
nidade; 

colaborando no planejamento das ações publicas de forma a resol-
ver as necessidades da comunidade; 

acompanhando a execução das ações planejadas; 

fiscalizando os bens e serviços colocados a disposição da popula-
ção pelo poder publico ou por entidades a quem o governo delegou 
esta responsabilidade; 

denunciando, quando constatadas deficiências, irregularidades, atos 
de corrupção na aplicação dos recursos públicos. 

Portanto, verifica-se que o controle social, mediante a participa-
ção do cidadão e da sociedade, pode se dar desde o planejamento 
das políticas públicas, até o controle sobre os beneficios efetivamente 
alcançados — uma das formas de controle de resultados. 

CONCLUSÃO 

O primado do indivíduo que caracterizara o liberalismo 
oitocentista, e havia perdido espaço para o primado do Estado, 
transcendeu para o primado da sociedade. 

Como se vê, o Estado de Direito contemporâneo inspira a 
adoção, pelo ordenamento jurídico de institutos de participação popular. 
Institutos que se radicam em todas as funções estatais — legislação, 
jurisdição e administração, inclusive no seu controle externo organizado 
o Tribunal de Contas. 
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No terreno específico de direito administrativo, os institutos de 
participação popular podem ser considerados instrumentos necessári-
os à efetivação do objetivo primacial do Estado de Direito, isto é, são 
ferramentas voltadas à efetividade dos direitos fundamentais e a de 
limitação ao poder do Estado. 

Nesse sentido, os institutos de participação popular exercem o 
controle social e destinam-se ao aperfeiçoamento dos controles sobre 

as atividades da administração pública, sobre o que o resultado do 
controle externo realizado pelos Tribunais de Contas podem oferecer 
grandes contribuições. 
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NOVAS FORMAS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL 
NAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 

CONSELHOS GESTORES DE POLÍTICAS PÚBLICAS' 

Luciano Ferraz** 

O Direito Administrativo é o direito da cidadania 

A frase que acabo de lançar talvez possa pecar pelo 
reducionismo típico das frases de efeito, ou pela pretensão de colocar 
em cheque as clássicas lições, que, desde Otto Mayer,' conceituam-
no, o Direito Administrativo, como direito centrado naAdministração 
Pública e não no cidadão. 

A perspectiva histórica trabalhada por dois expoentes das ciên-
cias sociais brasileiras, respectivamente, Caio Tácito e Jaime Pinsky, 
possibilita-me almejar o sustento da assertiva. 

O jurista Caio Tácito, como faz a doutrina dominante, em seu 
repertório Temas de Direito Público: estudos e pareceres, 3 Vol.,' 
dedica páginas a afirmar que o direito administrativo como disciplina 
autônoma é fruto da instauração do liberalismo político que passa a 
subordinar a ação do Estado à afirmação de direito e liberdades indi-
viduais, pois "na medida em que o poder absoluto sujeita-se ao impé-
rio da lei, a conseqüente limitação dos poderes administrativos permite 
conceber o controle de legalidade sobre a autoridade do Estado em 
beneficio do administrado." 

' Texto base da palestra proferida no XVIII Congresso Brasileiro de Direito Administrati-
vo, realizado em Salvador de 15 a 17 de setembro de 2004. 

" Professor Adjunto de Direito Administrativo na UFMG. Doutor e Mestre em Direito 
Administrativo pela UFMG. 

' MAYER, Otto. Derecho Administrativo 'Hernán. Buenos Aires: Depalma, 1949, t. I. 
= TÁCITO, Caio. Temas de Direito Público, Estudos e Pareceres. Rio de Janeiro: Reno-

var, 2002. 3. v. 
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O historiador Jaime Pinsky, organizador da coletânea História 
da Cidadania,' por sua vez, assevera que a cidadania instaura-se a 
partir dos processos de luta que culminaram na Declaração dos Direi-
tos Humanos, dos Estados Unidos daAmérica do Norte, e na Revo-
lução Eram-PRA,  eventos que romperam o princípio da legitimidade que 
vigia até então, baseado nos deveres dos súditos, e passaram a 
estruturá-lo a partir dos direitos dos cidadãos.4  

Como se vê, coincide a opinião de ambos os autores não só no 
que toca à certidão de nascimento do Direito Administrativo e do con-
ceito de cidadania, como na própria noção que os sustém, a da impo-
sição de limites ao exercício do poder do Estado, como forma de 
garantia de direitos — e não só deveres — dos cidadãos. 

O fato de habitar uma cidade (de ser citadino) não 
basta mais ao homem. Os novos tempos exigem que 
este passe a ter também direitos nessa mesma cidade 
e não mais somente deveres. A obscuridade de uma 
Era de Deveres abre espaço para uma promissora 
Era dos Direitos.' 

Dessa forma, pode-se afirmar que, na base do Estado liberal, a 
infância do Direito Administrativo, ser cidadão significava ter, perante 
a lei, direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade. Em resu-
mo, ter direitos civis (direitos de primeira geração).6  

Contudo, essa liberdade perante a lei — corolário do princípio 
da legalidade sobre o qual se edificou o Direito Administrativo 

' PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla Bassanezi (Org.). História da Cidadania. São Paulo: 
Contexto, 2003. 
Id., Ibid., p. 10. 

5  MONDAM, Marco.-0 Respeito aos Direitos dos Indivíduos. In: PINSKY (Org.), op. 
cit., p. 116. 

6  BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 
1999, p. 514-530. 
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novecentista —, estava longe de se afirmar como instrumento efetivo 
de garantia da cidadania imaginada pelos teóricos iluministas. É que o 
poder político dos liberais instaurou-se como prerrogativa associada à 
posse de bens materiais, não restando aos destituídos (às mulheres da 
mesma forma) direito de se fazer representar em um dos três poderes: 
"a cidadania liberal foi, pois, uma cidadania excludente, diferenciadora 
de cidadãos ativos e cidadãos passivos, cidadãos com posses e cida-
dãos sem posses."7  

Esta cidadania mitigada e sectária, a despeito de formulações 
teóricas (v.g., socialismo utópico e científico) e práticas (v.g., comuna 
de Paris, cooperativismo de Robert Owen), atravessa quase intacta o 
Século XIX, até que a seu cabo o caos das relações sociais-trabalhis-
tas e econômicas e a crescente ameaça ao modo de produção capita-
lista determinam mudanças nas relações entre o Estado e a sociedade: 
"quando a evidente desigualdade entre pessoas fez realçar a inoperância 
de garantias individuais de direitos, uma segunda geração de direitos 
humanos consolidou o sistema de direitos econômicos e sociais, 
notadamente no âmbito das relações de trabalho, visando à proteção 
dos mais fracos [...]: ao Estado prestador de serviços cumpre intervir 
para eliminar conflitos na sociedade e suprir necessidades coletivas até 
o limite da socialização." 

Neste momento, o campo de incidência do Direito Administrati-
vo se alastra aos domínios econômico e social, mas o instrumento de 
suas atenções continua a ser o princípio da legalidade, afinal são ins-
trumentos legislativos — a exemplo das leis securitárias de Bismarck 
—, que garantem pautas mínimas de direitos sociais. Ser cidadão signifi-
ca, a esta altura, além de participar do processo eleitoral, ter direito à 
educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde, a uma velhice sossegada. 

' MONDANI. O Respeito... cit. In: PINSKY (Org.), op. cit., p. 131. 
TÁCITO, op. cit., p. 18. 

Revista Gestão Pública e Controle Externo. v. 1, n. I, nov./2005 	 103 



Três guerras— duas quentes e uma fria tomaram a ensejar 
modificações estruturais nos Estados capitalistas e então as atenções 
do Direito Administrativo voltaram-se não só aos cidadãos isolada-
mente considerados, seus direitos civis e sociais, como também aos 
direitos inerentes ao corpo dos citadinos. Revelam-se direitos difusos: 
o consumidor, como o carente, toma-se sujeito de direito e destinatá-
rio de serviços públicos assistenciais e a proteção ao meio ambiente é 
missão do Estado.' 

As crises financeiras que abalaram a conformação desse Estado 
de bem-estar social determinaram mudanças no seu perfil orgânico e 
funcional, mas não puderam retirar da sociedade, do corpo dos cida-
dãos, a idéia de conscientizar-se, cada vez mais, do seu papel de pro-
tagonista na formulação e no controle dos próprios destinos. Anuncia-
se uma quarta geração de direitos, a que Paulo Bonavides intitula di-
reitos genuínos da democracia participativa. '° 

O Direito Administrativo neste passo encontra-se permeado pela 
noção de vinculação ao Direito, em substituição à vinculação à lei, 
conforme diretriz das modernas Cartas principiológicas. Tais docu-
mentos elevam à sede de princípio jurídico o valor democrático, como 
decorrência mesmo de um novo modelo de Estado, o Estado Demo-
crático de Direito: a democracia deixa de ser apenas garantida pela 
perspectiva tradicional, a representativa, para coroar-se também como 
democracia direta. 

Daí que o Direito Administrativo Contemporâneo tende ao aban-
dono da vertente autoritária para valorizar a participação de seus des-
tinatários finais quanto à formação da conduta administrativa. O Direi- 

TÁCITO, op. cit., p. 10. 
BONAVIDES, op. cit., p. 514-530. 
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to Administrativo de mão única— monológico — caminha para mo-
delos de colaboração: gestão associada, democrática e participativa)' 

No Brasil, a Constituição cidadã de 1988 deixou aberto o cami-
nho para a participação democrática (v.g., art. 14, art. 29, XIII, art. 
74, par. 2, art. 192, VII, art. 198, III, art. 204, II, art. 206, VI, art. 
216, par. I, art. 227, par. 1 — e a EC 19/98 incluiu o art. 37, par. 3),e 
a legislação infraconstitucional posterior seguiu a tendência ao regula-
mentar antigas e novas formas de participação direta da sociedade no 
exercício da atividade de administração pública (v.g. Lei n°8.078/90, 
Lei n°8.666/93, Lei no 8.987/95, Lei n°9.074/95, Lei n°9.427/96, 
Lei n°9.478/97, Lei n°9.784/99, Lei Complementar n° 101/00, Lei n° 
10.257/01, Lei n° 10.233/01): audiências e consultas públicas, coo-
peração de entidades representativas da sociedade civil em diversas 
áreas, participação e cooperação dos usuários na prestação de servi-
ços públicos, orçamento participativo, ouvidorias gerais, gestão paritária 
de serviços e políticas públicas. 

Em suma, o ordenamento jurídico brasileiro consagra uma pletora 
de instrumentos que preconizam a participação de diversos segmentos 
da sociedade no processo decisório e no controle social, tudo na bus-
ca da legitimidade no exercício do poder, em face da descrença gene-
ralizada nos meios de exercício da democracia representativa. 

Os Conselhos Gestores de Políticas Públicas, objeto deste en-
saio, inserem-se nesse contexto. 

A idéia dos conselhos tem origens históricas na participação do 
Terceiro Estado na convocação dos Estados Gerais na primeira fase 
da Revolução Francesa (1789), nos conselhos instituídos pela Comuna 

n TÁCITO, op. cit., p. Ii. 
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de Paris (1871), nos soviets de Petrogrado (1905) e da Revolução 
Russa (1917), nos conselhos de fábrica italianos (Turim) e nas comis-
sões operárias espanholas (comisiones obreras).2  

No Brasil, aponta-se o germe dos conselhos nas Caixas de As-
sistência de Pensões instituídas nas primeiras décadas do século XX, 
nos conselhos comunitários das décadas de 60 e 70, e, ainda, nos 
"conselhos de notáveis", que atuavam em colaboração com as instân-
cias governamentais:3  

Contudo, o atual modelo dos conselhos gestores foi resultado 
das pressões real i7nclas  junto àAssembléia Nacional Constituinte, que 
culminaram na consagração pela Constituição de 1988 de órgãos 
colegiados com participação de representantes do Governo e da soci-
edade em setores sensíveis da ação governamental, tais como: saúde 
(art. 198, III), previdência social (art. 202, §6°), assistência social (art. 
204,1), educação (art. 206, VI), criança e adolescente (art. 227, §1°). 

Existem outros conselhos, que não são propriamente gestores 
de políticas públicas, mas conselhos gestores de programas governa-
mentais (v.g. crédito, merenda escolar), e conselhos temáticos (v.g., 
direitos humanos, violência, mulher, negro). '4  

Na área da saúde, as Leis n°8.080/90 e n°8.142/90 criaram o 
Conselho Nacional de Saúde e a Conferência de Saúde, o primeiro 
composto por representantes do governo, prestadores de serviço, pro- 

u Cf. GOHN, Maria da Glória. Os Conselhos de Educação e a Reforma do Estado. In: 
CARVALHO, Maria do Carmo; TEIXEIRA, Ana Claudia (Org.). Conselhos Gestores de 
Políticas Públicos. São Paulo: Polis, 2000. Ver, ainda, na mesma obra TEIXEIRA, 
Elenaldo CsIso. Conselhos de Políticas Públicas: Efetivamente uma Institucionalidade 
Participativa?. 

n Id., Ibid. Ver, ainda, na mesma obra RACHELIS, Raquel Sistematização: Os Conselhos 
de Gestão no Contexto Internacional. 

'' TEIXEIRA Conselhos... cit. In: TEIXEIRA (Org.), op. cit., p. 101-102. 
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fissionais de saúde e usuários, determinando, ainda, a criação de ór-
gãos congêneres pelos Estados, DF e Municípios. 

A Lei n°8.742/93 criou o Conselho Nacional de Assistência Soci-
al, composto por representantes do governo e da sociedade civil, repre-
sentantes dos usuários ou de entidades representativas deles, das entida-
des e organizações de assistência social e dos trabalhadores do setor. 

No setor educacional, as Leis n°9.394/96 (LBD) e n°9.424/96 
instituíram o Conselho Nacional de Educação, com funções normativa 
e de supervisão, composto, a despeito de a lei não determinar, com a 
participação efetiva de diversas representações (grupos parlamenta-
res, setores do governo, assembléias regionais, associação de estu-
dantes, universidades, sindicatos). Articulam-se com o Conselho Na-
cional, os Conselhos Estaduais e Municipais de Educação. 

A Lei n°8.069/90 e a Lei n° 8.242/91 previram a instituição dos 
Conselhos Nacional e Estaduais da Criança e do Adolescente, e, ain-
da, a Criação de Conselhos tutelares nos municípios. Da mesma for-
ma, tais conselhos contam com a participação de extratos da socieda-
de e encerram a idéia de gestão democrática de políticas públicas. 

Segundo dados previstos em estudo realizado pelo instituto Polis 
(1999), somente na área de saúde, estima-se que existam no Brasil 
cerca de 4.000 Conselhos Municipais de Saúde, dos quais 3.000 fun-
cionam com alguma regularidade. Dos Conselhos Estaduais, 27% fun-
cionam regularmente, assim como o Conselho Nacional de Saúde.' 

De maneira geral, existem variações orgânicas e funcionais entre 
os Conselhos, afirma-se que eles são 

Is Cf. SANTOS, Nelson Rodrigues dos. Implantação e Funcionamento dos Conselhos de 
Saúde no Brasil. 	CARVALHO, Maria do Carmo; TEIXEIRA, Ana Cláudia (Org.). 
Conselhos Gestores de Políticas Públicas. São Paulo: Mis, 2000. 
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espaços de co-gestão entre o Estado e a sociedade 
que vêm se contrapor a uma tradição autoritária e 
excludente que caracterizava os espaços de decisão 
política no Brasil [...]. São formas inovadoras de ges-
tão pública que permitem o exercício da cidadania 
ativa, incorporando as forças vivas de uma comuni-
dade à gestão de seus problemas e à implantação de 
políticas públicas que possam solucioná-las.16  

Em síntese, afiguram-se — os conselhos — instrumentos de 
desconcentração e participação, integrantes do aparato estatal, sem 
personalidade jurídica, ou seja, são órgãos públicos, criados por lei, 
com estrutura sui generis, haja vista sua composição híbrida (repre-
sentantes do governo e da sociedade). 

Os conselhos, do ponto de vista formal, caracterizam-se pelo 
pluralismo das categorias integrantes, pela paridade Estado/sociedade 
na representação, pela função de controle social que desempenham, 
pelo caráter deliberativo:7  

Tais características deveriam garantir aos Conselhos uma efetiva 
participação no processo decisório acerca da formulação e 
implementação das políticas públicas nas áreas afins. 

Todavia, nem tudo são flores na questão dos Conselhos Gestores 
de Políticas Públicas. 

a) A maioria dos Conselhos Estaduais e Municipais foi criada única e 
exclusivamente para atender à determinação da legislação federal, 
em ordem a evitar a suspensão do repasse de verbas advindas dos 
cofres da União. 

TEIXEIRA (Org.), op. cit., p. 8. 
'7  Cf SANTOS. Implantação..., cit. In: TEIXEIRA (Org.), op. cit., p. 15 et seq. 
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Os Conselhos não possuem autonomia, sobretudo financeira, e 
dependem das benesses do poder público (de tradição autoritária) 
para que possam minimamente exercer suas funções. 

Os Conselheiros representantes da sociedade civil, na maioria das 
vezes, não possuem conhecimentos básicos sobre administração 
pública e orçamento, tendendo a seguir as orientações dos repre-
sentantes governamentais. 

Enfim, o caráter deliberativo dos Conselhos é simplesmente um 
adorno no processo decisório das políticas públicas, sem caráter 
vinculativo, para a implantação e a execução de tais políticas a car-
go das mais altas instâncias governamentais. 

No ponto atinente à inexistência de vinculação das deliberações 
dos Conselhos, penso residir o aspecto jurídico principal. É que no 
atual estágio de evolução do Direito Administrativo — o direito admi-
nistrativo participativo — não se me afigura possível que decisões de 
instâncias interlocutoras da sociedade possam simplesmente ser igno-
radas no processo decisório. Não há, no particular, discricionariedade 
plena. 

Com efeito, da deliberação do Conselho há de extrair vinculação 
pelo menos no que se refere à substância da política pública ou das 
medidas executórias deliberadas. Paulo Modesto vislumbra na deci-
são do Conselho vinculação cognitiva, vale dizer: respeitante à forma-
ção do juízo acerca das diretrizes da política pública traçada pelo 
Conselho, atendendo em última análise ao seu aspecto teleológico. 

Penso que as decisões do Conselho assumem, de fato, esta ca-
racterística, o que determina que a autoridade competente, se quiser 
adotar orientação diversa da definida pelo órgão, deverá fazê-lo de 
maneira tecnicamente motivada. Trata-se de noção parelha à de qua-
se-vinculação, que desenvolvi a propósito do julgamento das contas 
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dos Chefes do Executivo, que se devem preceder de parecer prévio 
das Cortes de Contas.'s 

Vale dizer que se a decisão da autoridade alinha-se ao que deli-
berou o Conselho: ela— a decisão — nasce automaticamente moti-
vada. Do contrário, se intenta a autoridade afastar-se da deliberação 
do Conselho deverá demonstrar as razões de ordem técnica, 
operacional e política que subsidiam sua decisão, sob pena de nulida-
de do ato. 

Julgo ainda ser necessário que os Conselhos trabalhem conjun-
tamente com os órgãos de controle interno e externo e o Ministério 
Público, que poderão servir de parceiros ao desiderato de efetivar o 
controle social a seu cargo. 

Ressalto, também, que a eficácia no funcionamento dos Conse-
lhos passa pelo desenvolvimento de uma cultura de participação, que 
somente se constrói sob os auspícios de um Estado efetivamente de-
mocrático. 

Para finalizar, trago à reflexão trecho do conto "O nascimento 
de um cidadão",' g do escritor gaúcho Moacyr Scliar, que retrata a 
agonia da grande maioria do povo brasileiro que não raro almeja ape-
nas trabalhar licitamente para ser reconhecido como cidadão. 

Para renascer, e às vezes para nascer, é preciso 
morrer, e ele começou morrendo. 

'g Cf. FERRAZ, Luciano. Due Process of Law e Parecer Prévio da Cortes de Contas. 
Revista Diálogo Jurídico, Salvador, ano I, ri. 9, dez. 2001. Disponível em: <http:// 
www.direitopublico.com.br>. 
SCLIAR, Mozart. O Nascimento de um Cidadão. In: P1N5KY, op. cit., p. 585-588. 
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[Era] sexta-feira. O patrão chamou-o e disse [...], 
que ele estava despedido... 

Passou no departamento de pessoal, assinou os 
papéis [...], recebeu seu derradeiro pagamento e, de 
repente, estava na rua. 

Como poderia chegar em casa e contar à mulher 
que estava desempregado? ... 

Para criar coragem, entrou num bar, pediu um martelo 
de cachaça, depois outro e mais outro. 

.... tomou o ônibus para o humilde bairro em que 
morava. 

A reação da mulher foi pior do que ele esperava... 

Ele tentou encorajá-la, disse que de imediato 
procuraria emprego ... 

... Passou o fim de semana embriagado. 

Quando, na segunda-feira, saiu de casa para procurar 
trabalho, sentia-se de antemão derrotado. 

[a semana se passou] 

Na sexta à noite... não voltaria para casa. Não tinha 
como fazê-lo. 

Ficou no bar até que o dono o expulsou, e depois saiu 
a caminhar, cambaleante. 

Na rua havia muitos como ele... Perguntou se podia 
ficar com eles. Ninguém lhe respondeu... 

... clareou o dia e quando isso aconteceu, ele sentiu 
um inexplicável alivio: era como se tivesse 
ultrapassado uma barreira... 

Como se tivesse morrido... 
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Mas também nada o empurrava para a morte... num 
certo sentido, era um morto-vivo. Não tinha passado, 
não tinha futuro. 

... E ai começou a esquecer coisas a respeito de si 
próprio.., o próprio nome... havia muito tempo, 
ninguém lhe chamava pelo nome. 

Mesmo assim foi com certa inquietação que pela 
primeira vez se perguntou: como é mesmo o meu 
nome? 

... aquilo mexeu com ele. Pela primeira vez em muito 
tempo... Resolveu tomar um banho. 

Conhecia um lugar, um abrigo mantido por uma ordem 
religiosa. Foi recebido por um silencioso padre, que 
lhe deu uma toalha, um pedaço de sabão e o conduziu 
até o chuveiro. 

Fez a barba também. E um empregado lhe cortou o 
cabelo... 

Foi buscar as roupas... 

Joguei-as fora — disse o padre. Fediam demais. 

Tome, é roupa decente. 

Ele entrou no vestiário. O pacote continha cuecas, 
camisa, uma calça, meias, sapatos. Tudo usado, mas 
em bom estado. Limpo. 

Ele vestiu-se, olhou no espelho. E ficou encantado: 
não reconhecia o homem que via ali. Ao sair, o padre... 
interpelou-o: 

Como é mesmo o seu nome? 

Ele não teve a coragem de confessar que esquecera 
como se chamava. 

José da Silva. 
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Ele saiu. E sentia-se outro... como que embriagado. 
Mas embriagado pelo céu, pela luz do sol, pelas 
árvores, pela multidão, que enchia as ruas. Tão 
arrebatado estava que, ao atravessar a rua, não viu o 
ônibus. O choque, tremendo, jogou-o à distância. Ali 
ficou... curiosamente não sentia dor; ao contrário, 
sentia-se leve... 

Alguém se inclinou sobre ele, um policial. Que lhe 
perguntou: 

— Como é que está, cidadão? Dá para agüentar, 
cidadão? 

Isso ele não sabia. Nem tinha importância. Agora 
sabia quem era. Era um cidadão. Não tinha nome, 
mas tinha titulo: cidadão. Ser cidadão era pra ele o 
começo de tudo. Ou o fim de tudo. Seus olhos se 
fecharam. Mas seu rosto se abriu num sorriso. O 
último sorriso do desconhecido. O primeiro sorriso 
do cidadão. 

Revista Gestão Pública e Controle Externo. v. 1, n. I, nov./2005 	 113 





A MODERNIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS: 
UM IMPERATIVO DA DEMOCRACIA 

José Francisco de Carvalho Neto" 

INTRODUÇÃO 

A reconstrução do Estado para a democracia, deflagrada com a 
transição nos anos 80 do século passado, vem submetendo as institui-
ções que compõem sua arquitetura a um intenso escrutínio, em ordem 
a prepará-las para as tarefas da nova sociedade, após mais de dois 
decênios de vigência do autoritarismo. É que o regime autoritário de-
forma as instituições, desviando-as das suas missões básicas de bem 
servir à coletividade, para colocá-las a serviço dos "donos do poder", 
usando uma expressão tomada a RAYMUNDO FAORO' . 

No final do regime burocrático-autoritário2, instaurado pelos 
militares em 1964, ao lado das questões politico-institucionais, enca-
minhadas pela Constituição promulgada em 1988, havia necessidade 
de uma profunda reforma econômica para debelar o regime de infla-
ção e instaurar a estabilidade monetária, e, de modo mais premente, a 

O autor é professor da Faculdade de Direito, da Universidade Católica do Salvador — 
UCSal, onde leciona a disciplina Direito Administrativo. Exerce, atualmente, o cargo de 
Superintendente-Geral do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, sendo 
Coordenador-Geral da Unidade de Execução Local do PROMOEX-TCWBA. 
Donos do Poder é o titulo da obra de RAYMUNDO FAORO, onde ele estuda a formação 
do patronato político brasileiro. O referido trabalho foi, inicialmente, publicado pela 
Editora Globo e, em 2000, conjuntamente, pela Editora Globo e a Publifolha, em 2 
volumes. 
Regime burocrático-autoritário (BA) é um termo cunhado por GUILLERMO 
O'DONELL para qualificar os regimes políticos vigentes, na década de 60 (1960), na 
América Latina, inicialmente no Brasil e na Argentina e, depois, no Uruguai e no Chile, 
e também na Europa, que se caracterizavam pela ocupação das posições superiores do 
Governo pelos militares; pela desativação política do setor popular e de suas organiza-
ções, e pela exclusão política, econômica e social. Ver coletânea de considerações e 
debates sobre o tema, coordenada por PAULO SÉRGIO PINHEIRO, publicada pela Paz 
e Terra, sob o titulo Estado Autoritário e Movimentos Populares, no Rio de Janeiro, 
1979. 
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de realizar a reforma do aparelho de Estado, visando tomar a buro-
cracia mais eficiente, assegurar o equilíbrio das contas públicas, recu-
perar a capacidade de formulação e implementação de políticas públi-
cas e, ainda, de ofertar serviços públicos de qualidade aos cidadãos. 
Esse conjunto de pretensões passou a compor uma agenda pública de 
mudanças, no âmbito de um projeto mais amplo, a que se denominou 
de Reforma do Estado, voltadas para o aumento ou instalação das 
condições de governabilidade, governança e de accountabilitY e 
não somente para racionalização de procedimentos ou de rearranjos 
organizacionais, que caracterizaram as reformas administrativas dos 
anos 60. 

De par com as questões do poder, da economia e da adminis-
tração, não se pode deixar de registrar o robustecimento da sociedade 
civil no processo de transição, que será o diferencial de qualidade da 
democracia no Brasil contemporâneo. Os movimentos sociais, sobre-
tudo os de resistência ao autoritarismo, forjaram um novo sentido de 
cidadania, comprometido com os valores da eqüidade, de respeito à 
dignidade humana e da participação, transparência e ética na adminis-
tração pública. 

O fio condutor de todo esse processo de reconstrução do Esta-
dotem como pressuposto o fato de que a democracia não se restringe 
a um processo ou não é somente, como assinalava SCHUMPETER 
(1975), o método segundo o qual os principais tomadores de decisões 
coletivas são selecionados através de eleições periódicas, honestas e 
imparciais, em que os candidatos concorrem livremente pelos votos e 

' Os termos governabilidade, governança e tweountability foram adotados em seu signi-
ficado na teoria política e na literatura sobre Reforma do Estado para retratar as 
condições sistêmicas sob as quais se dá o exercício do poder político em uma dada 
sociedade, a capacidade govemativa em sentido amplo e as condições de participação e 
controle da ação governamental por parte da sociedade. Ver do autor o artigo A Reforma 
do Estado: O Caso da Bahia, publicado na Conjuntura e Planejamento, Salvador, n° 54, 
p. 10-13, 1998. 
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em que toda a população adulta tenha direito a voto. A democracia 
também envolve a idéia do bom governo — do governo voltado para a 
promoção do bem comum, contrapondo-se ao mau governo, aquele 
que busca o interesse particularizado de grupos ou de facções que 
detêm o poder político. O bom governo, segundo BOBBIO (2000), 
"é e sempre será associado à idéia de que apenas o governo, segundo 
a Justiça, impede a formação de desigualdades", e é capaz de "asse-
gurar a concórdia, ou unidade do todo, que é a condição necessária 
para a sobrevivência da comunidade política". 

Assim, deve ser entendido Estado Democrático de Direito, 
insculpido no pórtico da Constituição Republicana de 1988: um mo-
delo de Estado que conjuga, simultaneamente, as virtudes do Estado 
de Direito, com os traços que lhe são peculiares de submissão do 
poder público ao princípio da lei, da separação de funções e do enun-
ciado de direitos e garantias individuais; com as virtudes da democra-
cia consistentes na realização dos valores da igualdade, liberdade, par-
ticipação e da dignidade da pessoa humana. 

Ao longo desses últimos anos houve, sem dúvida, avanços no 
processo de reconstrução do Estado brasileiro. As instituições politi-
cas têm resistido às crises, sem riscos de esgarçamento. A reforma 
econômica instaurou a estabilidade monetária, embora se mantenha a 
elevado custo. A reforma do Estado propiciou a redefinição das tare-
fas da Administração e tem perseguido, com relativo êxito, o equilíbrio 
das contas públicas. 

Todos esses avanços estão contribuindo, de certo modo, para o 
aumento das condições de governabilidade e de governança. Entre-
tanto, permanece um grande déficit de accountability ou de baixa 
responsabilização pública e de prestação de contas à sociedade, as-
sim como um certo grau de ineficiência dos sistemas de controle da 
Administração Pública, que se evidencia nas práticas recorrentes de 
corrupção e de defraudação do patrimônio público. 
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É neste contexto que se deve situar a modernização dos Tribu-
nais de Contas brasileiros, objeto do presente artigo, como uma insti-
tuição de controle externo, essencial à democracia por sua vocação 
republicana, e uma instituição de serviço à cidadania, instrumentalizando 

controle social da gestão pública. Para cumprir este propósito, con-
sideram-se o quadro normativo do controle daAdministiação Pública 
no âmbito do controle do Poder, o papel dos Tribunais de Contas, 
como instituições de controle, e o esforço que realizam para atender 
às exigências sociopolíticas da gestão pública honesta e responsável 

QUADRO NORMATIVO DO CONTROLE DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

O controle é um dos traços do regime democrático, na medida 
em que na democracia não há poder sem controle. Fortalecendo tal 
premissa, já em 1748, escrevia MONTESQUIEU, no seu Espírito 
das Leis, que, para preservar a liberdade contra os abusos do Poder, 
era necessário que, "pela disposição das coisas, o poder freie o po-
de?', posto que, à luz da experiência, "todo homem que tem poder é 
tentado a abusar dele", e mais: "o poder vai até onde encontra limi-
tes...". Mais tarde, um dos historiadores ingleses, LORD ACTON, 
em carta dirigida ao Bispo Greighton, em 1887, observava que "o 
poder tende a corromper e o poder absoluto corrompe de forma ab-
soluta". Nessas asserções, está inserida a dimensão ética do Poder e, 
implicitamente, a necessidade de controlá-lo, para evitar os desmandos 
que desnaturam o sentido da política. 

Ora, se no escopo mais geral da política o controle se impõe 
como antídoto contra o abusivo exercício do poder, com maior razão 

controle se impõe na Administração Pública, exatamente porque, 
como sabiamente asseverou CIRNE LIMA (1987), a "administração, 
no quadro do direito", é atividade do que não é proprietário —, do 
que não tem a disposição sobre a cousa ou do negócio administrado". 
A conseqüência lógica que daí se extrai é que, na Administração Públi- 
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ca, os bens e os interesses públicos não pertencem aos agentes públi-
cos, e a eles, bens, não se lhes pode dar destinação diversa da sua 
finalidade, posto que "não se encontram à livre disposição de em 
quer que seja, por inapropriáveis", assinala BANDEIRA DE MELLO 
(2005), e nem mesmo os órgãos administrativos, em cuja gestão se 
inserem, têm disponibilidade sobre eles. Sua gestão, por isso, há de 
ser exercida com o rigoroso acatamento à fmalidade pública a que 
estão submetidos e na conformidade dos parâmetros estabelecidos 
pela lei. Administrar, portanto, ensinava SEABRA FAGUNDES 
(1984), "é aplicar a lei de oficio", o que pressupõe controle para evi-
tar indesejáveis desvios de finalidade. 

Na Teoria Geral da Administração, o controle, juntamente 
com o planejamento, organização e direção, é uma das fimções da 
administração. Consiste na averiguação da correspondência da exe-
cução e dos resultados dos programas, projetos e ações a determina-
dos padrões preestabelecidos para sua avaliação. 

Sob o ângulo jurídico, ensina EDM1RNETTO DE ARAÚJO 
(2005), com respaldo na tradição doutrinária do Direito Administrati-
vo, o controle daAdministração é: 

[...] o conjunto de mecanismos e atividades jurídi-
cas, jurisdicionais e administrativos, para o exercício 
da fiscalização e revisão que sobre ela exercem os 
órgãos dos Poderes Judiciário, Legislativo e do pró-
prio Executivo, às vezes como faculdade de vigilân-
cia, orientação e correção, outras como poder-de-
ver indisponível, objetivando a conformação da atu-
ação do agente, órgão ou entidade à legalidade, con-
veniência, oportunidade, supremacia do interesse 
público e outros princípios que decorrem do 
ordenamento. 
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Conforme se extrai da conceituação, tanto na Ciência daAdmi-
nistração como na Ciência do Direito, o controle supõe a fixação pré-
via de padrões ou de parâmetros, em razão dos quais as ações e os 
resultados perseguidos sejam comparados e avaliados. No caso da 
Administração, esses parâmetros estão indicados no art. 37 da Cons-
tituição Republicana. São eles: os princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e o da eficiência. E, em rela-
ção à gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial, os parâmetros são a legalidade, a legitimidade e a 
economicidade. 

Ressalte-se que a legalidade, hoje, tem um sentido amplo, não 
se restringindo à letra fria da lei. O desempenho das atividades admi-
nistrativas, por isso, há de se pautar tanto pelos parâmetros "objetivos 
da legalidade", como, também, pelos parâmetros dos princípios que, 
na hierarquia constitucional, são igualmente relevantes (MORAES, 
1999). É que, no moderno constitucionalismo, os princípios são nor-
mas jurídicas. Não há, como ensina PAULO BONAV1DES (1996), 
em seu notável magistério, "distinção entre princípios e normas; os 
princípios são dotados de normatividade; as normas compreendem 
regras e princípios". 

À guisa de conclusão, pode-se consignar que, informado por 
regras e por princípios, na Administração Pública o controle é a garan-
tia de que a ação pública, em geral, se realize com legitimidade e efici-
ência, atingindo sua finalidade plena, que é o efetivo atendimento às 
demandas da coletividade. 

Doutrinariamente, há uma variedade de critérios para classificar 
e tipificar o controle. Enfrentando o tema, destaca ED1VDR que o cri-
tério mais importante e que deve ter precedência sobre os demais, por 
sua abrangência, é aquele que considera, em relação à Administração, 
"ser o controle interno, da própria Administração sobre seus atos, 
agentes, órgãos ou entidades, também denominado controle administra- 
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tivo ou executivo, ou controle externo, exercido por outros Poderes, 
quais sejam o controle legislativo ou parlamentar, com atividades es-
peciais de controle exercidas pelos Tribunais de Contas (justificando 
até enfoque individualizado, embora órgãos auxiliares do Legislativo) 
e o controle jurisdicional pelo Poder Judiciário...". 

Recepcionando este critério, a Constituição Republicana (art. 
74) prevê, em relação à fiscalização, contábil e financeira de Adminis-
tração Pública, a existência de dois sistemas de controle que devem 
operar de forma articulada: o controle externo, exercido pelo Poder 
Legislativo, com o auxilio dos Tribunais de Contas, e o controle inter-
no, enfatize-se imperativo, exercido pela própria Administração, no 
âmbito de cada Poder do Estado. 

O que se objetiva com a existência do sistema de controle inter-
no, previsto na Constituição, é permitir àAdministração (art. 74), ela 
própria e com seus próprios recursos técnicos e administrativos: 

avaliar o cumprimento das metas previstas nos respectivos planos 
plurianuais e execução dos programas de Governo e orçamentos; 

comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e 
eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos 
órgãos da administração direta e das entidades da administração 
indireta, bem como da aplicação de recursos públicos por entida-
des de direito privado; 

controlar operações de crédito, avais e garantias, assim como dos 
direitos e haveres das diversas esferas de Governo. 

A esses objetivos prescritos no magno texto, acrescem-se os da 
Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n°101/2000) que, 
perseguindo o permanente equilíbrio fiscal do Estado, impõe, dentre 
outras relevantes medidas, o atingimento das metas estabelecidas na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias; a observância dos limites e condi- 
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ções para a realização de operações de crédito e inscrição em restos a 
pagar; a adoção de medidas para o retorno da despesa total com o 
pessoal ao respectivo limite, e as providências a serem tomadas para 
recondução dos montantes das dívidas consolidadas e mobiliárias aos 
seus respectivos limites (art. 59). 

Em relação ao controle externo, exercido pelo Poder Legislativo 
com o auxilio dos Tribunais de Contas e com o apoio do controle 
interno, compõem o seu conteúdo a fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária e patrimonial do Estado, seus órgãos e entidades da sua 
Administração Pública, a aplicação das subvenções e renúncia de des-
pesas. 

Ademais, o tema do controle também se liga à questão da visibi-
lidade ou da transparência das ações do Poder Público, imprescindí-
veis ao exercício do controle social. Quanto mais efetivos e transpa-
rentes se mostrarem os seus mecanismos, menores serão o desperdí-
cio e a corrupção que, certamente, comprometem a prática da vida 
democrática. 

O PAPEL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS COMO 
INSTITUIÇÕES DE CONTROLE EXTERNO 

Os Tribunais de Contas são instituições republicanas voca-
cionadas para a boa gestão da coisa pública. Embora a historiografia 
assinale a existência dos "Tribunais da Fazenda" à época do Brasil-
Colônia, como mecanismo primário do controle da gestão, e se repor-
te aos esforços que se fizeram no Império, conquanto sem êxito, para 
a instituição "de um órgão encarregado de disciplinar a aplicação dos 
dinheiros", é com a Proclamação da República, que nasce, nos seus 
albores, o Tribunal de Contas do Brasil, por iniciativa do Ministro RUY 
BARBOSA, da Pasta da Fazenda do Governo Provisório, através do 
Decreto-Lei n°966-A, de 7 de novembro de 1890, qualificado, já no 
seu nascedouro, como "corpo de magistratura intermediária à admi- 
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nistração e à legislatura que, colocado em posição autônoma, com 
atribuição de revisão e julgamento, cercado de garantias contra quais-
quer ameaças, possa exercer as suas funções vitais"' de zelo pela cor-
reta administração do patrimônio público. 

É nesta contextualização que surgem os Tribunais de Contas, 
inicialmente na esfera da União e, depois, organizados, por simetria, 
nos demais entes federativos, como instituições de assento constituci-
onal, especializadas e independentes, que exercem, de forma direta e 
em auxilio ao Poder Legislativo, o controle externo da gestão orça-
mentário-financeira a cargo dos três Poderes do Estado. 

Dentre as competências atribuídas aos Tribunais de Contas, na 
tradição constitucional, sobressaem, de logo, a apreciação e a emis-
são do parecer prévio sobre as contas anuais dos Chefes do Poder 
Executivo e o julgamento da S contas dos administradores públicos da 
Administração, direta e indireta, assim como dos demais responsáveis 
por dinheiros públicos. 

Seguindo uma linha de complexidade inaugurada pela Consti-
tuiç'ào de 1967, que introduziu o desempenho das funções de audito-
ria financeira e orçamentária (art. 70 § 1°), o novo texto constitucio-
nal, seguido da Lei Complementar n° 101/2000, alarga, sobremodo, 
o perfil das Cortes de Contas. 

Compete, com efeito, aos Tribunais de Contas, além da emis-
são do parecer prévio e do julgamento das contas dos administrado-
res e responsáveis pelos dinheiros públicos, antes referidos: 

O texto integral da carta de LORD ACTON, no qual se colhe a citação que se converteu 
em máxima, acha-se em reunida, com outros seus escritos, em "LORD ACTON: o poder 
tende a corromper. E o poder absoluto corrompe absolutamente", uma publicação 
organizada por BENEDICTO FERIU DE BARROS, editada pelas Ediçees GRD, em São 
Paulo, 2003. 
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apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão 
de pessoal, a qualquer titulo, na administração direta e indireta, 
incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, 
excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comis-
são, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e 
pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o 
fundamento legal do ato concessório; 

realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Se-
nado Federal, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e 
auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional 
e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário, e das entidades da sua administração indi-
reta; 

fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo 
capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos 
termos do tratado constitutivo; 

fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União, 
mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos 
congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município; 

prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por 
qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas comis-
sões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspe-
ções realizadas; 

aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou 
irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabe-
lecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano cau-
sado ao erário; 

assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências 
necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade; 
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sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comuni-
cando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal; 

representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos 
apurados. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, por sua vez, confere aos Tri-
bunais de Contas o dever-poder de vigilância sobre a boa ordem das 
contas públicas, pelo que devem alertar aos Poderes do Estado e, ao 
mesmo tempo, se informar e acompanhar as medidas que forem 
adotadas, quando constatarem, dentre outros fatos, que: 

a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das 
metas do resultado primário ou nominal estabelecidas no Mexo 
de Metas Fiscais da LDO; 

o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 50% do limite; 

os montantes da dívida consolidada e mobiliária, das operações 
de crédito e de concessão de garantia se encontram acima dos 
50% dos respectivos limites; 

que os gastos com inativos e pensionistas se encontram acima do 
limite definido em lei; 

fatos que comprometem os custos ou resultados dos programas 
ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária; 

verificar os cálculos dos limites da despesa total com pessoal de 
cada Poder, assim como acompanhar a compra de títulos pelo 
Banco Central para reftnanciar a divida mobiliária e o cumprimen-
to da proibição do Tesouro Nacional adquirir do Banco Central 
títulos da Dívida Pública Federal. 

Com este perfil de competência, que a doutrina sintetiza nas 
categorias de atividades de natureza fiscalizatória, judicante, 
sancionadora, consultiva, informativa, conetiva, normativa e de 
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ouvidoria, os Tribunais de Contas, além de serem um fator de 
racionalidade da ação administrativa, cumprem importante papel de 
instituição de accountabiliO,  ao assegurar um fluxo de dados e infor-
mações que possibilitem à sociedade cobrar a responsabilidade públi-
ca dos responsáveis pelo Governo e pela Administração. 

Na análise da compostura dos Tribunais de Contas têm sido 
levantadas algumas questões, como limitadoras ou restritivas da eficá-
cia do seu desempenho. Uma dessas questões refere-se ao seu 
enquadramento no contexto da clássica tripartição de Poderes. 

Pela averbação do art. 71 da Constituição Federal, introduzida 
já na Constituição de 1946 (art.22) e aperfeiçoada na de 1967 (art. 
70, § 1°), o controle externo a cargo do Congresso Nacional é exerci-
do com o auxílio do Tribunal de Contas. Para o entendimento de al-
guns publicistas, essa referência estaria a indicar o enquadramento, de 
forma subordinada, dos Tribunais ao Poder Legislativo. É uma afirma-
ção que estaria reforçada na alínea a, do inciso I, pelo legislador ordi-
nário que, ao explicitar as referências do § 3°, do art. 10, da Lei Com-
plementar n° 101/2000, menciona "Poder Legislativo, neste abrangi-
dos os Tribunais de Contas...". Creio não ser bem assim. O próprio 
RUY5  já destacava, de maneira clara, a "posição autônoma" da novel 
Magistratura de Contas que, para tanto, nascia cercada de garantias 
para exercer o seu mister, com independência Sua inserção no capítu-
lo do Poder Legislativo se dá por razões históricas, que remontam ao 
constitucionalismo inglês, ao conferir ao Parlamento o poder fiscal, 
sintetizado na velha fórmula de que nenhum tributo seria cobrado sem 
o seu prévio assentimento, que se traduz, hodiemamente, na prévia 
autorização legal para criação e majoração de tributos. Quem autori- 

A citação do texto de ROT BARBOSA acha-se inserida no estudo de ODETE MEDAUAR, 
sob o titulo "Controle da Administração Pública", publicado pela Editora Revista dos 
Tribunais, São Paulo, em 1993. 
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za, controla para evitar que o executor desborde dos limites do man-
dato. O vocábulo "auxílio", inserto no dispositivo referido, tem uma 
outra conotação não sinônima de "subordinação". 

A esse respeito, é cristalino o magistério do Ministro AYRES 
DE BRITTO (2005), segundo o qual "o Tribunal de Contas da União 
"não é órgão do Congresso Nacional, não é órgão do Poder 
Legislativo", e adianta: "além de não ser órgão do Poder Legislativo, o 
Tribunal de Contas não é órgão auxiliar naquele sentido de inferiorida-
de hierárquica ou subalternidade funcional", o auxilio inserto no con-
texto do art. 71 mencionado, é bem de ver, tem o preciso sentido de 
apoio, colaboração, ajuda. Equivale dizer que o controle externo não 
poderá ser exercido sem a necessária participação do Tribunal de 
Contas, e assim já o entendia o constituinte de 1934, ao inseri-lo no 
capítulo VI, dos "Órgãos de Cooperação nas Atividades Governa-
mentais", orientação infelizmente desprezada nas Constituições se-
guintes'. 

Outra questão, esta tormentosa, refere-se aos critérios que a 
Constituição estabelece para a nomeação dos Ministros do Tribunal 
de Contas da União, e, por simetria, os Conselheiros dos seus 
congêneres nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, um ato 
administrativo complexo. A questão é para enfatizar o "caráter políti-
co" da nomeação e a "influência política" no seu exercício, a contami-
narem as decisões do colegiado que, a prevalecer, seriam viciadas por 
fatores de natureza política. Nesse diapasão, as decisões dos Tribu-
nais estariam melhor resguardadas e teriam melhor qualidade 'técnica" 
se proferidas por servidores —Ministros e Conselheiros nomeados 
após aprovação em concurso público. É provável. Verificando a ex- 

A Constituição de 1891 inseriu o Tribunal de Contas nas Disposições Gerais (art. 89), a 
de 1934, nos órgãos de Cooperação nas Atividades Governamentais (Cap. vi, art.99), a 
de 1937, no Poder Judiciário, art. 114, e as de 1946, 1967, 1969 e 1988, no capitulo do 
Poder Legislativo. 
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periência do provimento dos Tribunais Superiores e mesmo de órgãos 
administrativos (com mandato), parece que a questão não é tão crucial 
como se apresenta para o desempenho dessas instituições. Torna-se 
necessário distinguir a decisão política da decisão partidária. A decisão 
política reporta-se à conveniência do interesse público, avaliada se-
gundo princípios, regras e valores que demarcam os limites de sua legi-
timidade. A decisão partidária, a sua vez, refere-se à conveniência do 
interesse particularizado do grupo que aspira, detém ou pretende man-
ter uma posição de Poder na sociedade. Neste sentido, a decisão par-
tidária é defesa aos integrantes dos Tribunais de Contas. A questão, 
assim posta, é saber se Ministros e Conselheiros das Cortes de Contas 
têm condições de exercer suas atribuições com a necessária indepen-
dência funcional. A mim me parece que a extensão das garantias e 
prerrogativas da magistratura que se lhes atribui a Constituição res-
ponde de forma positiva à interpelação, resguardando-os da manipu-
lação e da pressão na formação do seu juízo decisório. 

Isto posto, a questão relativa à ineficácia do desempenho dos 
Tribunais se centraria muito mais no desaparelhamento, na predomi-
nância de práticas e de procedimentos burocráticos e na defasagem 
tecnológica dessas instituições, face à nova ambiência da Administra-
ção e às exigências da responsabilização pública emanadas da socie-
dade, do que nos aspectos focados e na falta de personalidade jurídica 
ou na natureza de suas decisões, conquanto não desmereçam, todos 
eles, da relevância de trato. 

A MODERNIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS COMO 
IMPERATIVO DA DEMOCRACIA 

Os Tribunais de Contas, consoante já se assinalou, são institui-
ções essenciais à democracia, guardiães da boa gestão da coisa públi-
ca. Na democracia republicana todos os responsáveis pela coisa pú-
blica são obrigados a prestar contas. Se não o fizerem, estarão os 
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Tribunais legitimados a tomá-las, instaurando o devido processo legal 
de contas. 

Desse modo, o seu objeto de trabalho é a gestão pública, espe-
cificamente a fiscalização dos atos que envolvem a utilização ou o em-
prego dos recursos, bens e valores públicos, cujo exame, hoje na nova 
ecologia da Administração, já não pode mais ou não se deve ater tão-
somente à conformidade dos atos às normas legais stricto sensu ou à 
fidedignidade dos registros contábeis. Também eles, mas se exige que 
os resultados deles provenientes atendam aos requisitos da eficiência, 
efetividade e economicidade, em sentido amplo. 

Com a Reforma do Estado, aAdministração Pública Brasileira 
(em todas as esferas federativas) vem passando por profundas trans-
formações. O núcleo dessas transformações é a mudança de paradigma 
da gestão pública, essencialmente centrado no legalismo e no 
formalismo, para um outro modelo em que se evidenciem o atingimento 
de metas, a melhoria dos padrões do desempenho administrativo e os 
resultados esperados das ações e das políticas públicas implementadas. 
É, com efeito, o que preconiza a filosofia do gerencialismo. 

O marco jurídico do modelo gerencial é a Emenda Constitucio-
nal n° 19/98, que positivou a eficiência como um dos princípios 
norteadores da atuação da Administração Pública e introduziu um con-
junto de providências para sua compostura. 

Trata-se, portanto, de um novo paradigma de gestão, que, sem 
desprezar o cumprimento das normas, leis e regulamentos, que são e 
continuam sendo regras elementares da boa administração, tem os re-
sultados das ações públicas como critério de aferição do desempenho 
tanto dos gestores como das organizações públicas em relação aos 
objetivos e metas socialmente desejados. 
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Em outras palavras, é um modelo que objetiva a melhoria dos 
serviços públicos, em termos de eficiência e economicidade, relacio-
nando-as aos custos, à eficácia e à efetividade no que concerne à pres-
tação devida, de modo que, cada vez mais, venham a ser atendidas as 
necessidades da comunidade. 

Integrando este novo paradigma, a Lei de Responsabilidade Fis-
cal, além de enfatizar o planejamento e a transparência como pilares 
da gestão pública responsável, estabeleceu um conjunto de indicado-
res que devem ser permanentemente acompanhados, medidos e ava-
liados pelos órgãos de controle interno e externo, para evitar os 
desequilíbrios das contas públicas e seus reflexos no desempenho da 
Administração. 

Desse modo, as diretivas da Reforma do Estado e a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LC. 101/2000) criaram um novo ambiente, 
novas obrigações e novos desafios que não podem ser respondidos 
pelos Tribunais de Contas, com métodos tradicionais em que predo- 
minam o manuseio de volumosa documentação e analis 	 com procedi- 
mentos burocráticos, servindo os recursos da tecnologia da informa-
ção, em muitos casos, como sucedâneo da velha máquina de escre-
ver... A nova ambiência da Administração e a indignação da opinião 
pública com a profusão de ocorrências relativas à prática de corrupção 
que se sucedem, exigem métodos mais pró-ativos, capazes de evitar, 
com oportunidade, que se consumem riscos e danos ao patrimônio 
público. 

Conscientes desses desafios, os Presidentes dos Tribunais de 
Contas, capitaneados pelos seus órgãos de classe, quando instados 
pelo Governo da União a colaborarem, devido a sua competência 
constitucional e sua capilaridade, alcançando toda a Administração 
subnacional, na efetiva aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
colocaram claramente a defasagem e as limitações dos seus órgãos 
para cumprir as tarefas complexas emergentes do novo texto legal e a 
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necessidade de se investir no redesenho e na modernização dos seus 
processos de trabalho para tornar eficazes ações de controle externo, 
fazendo-as contemporâneas ao movimento da modernização e do aper-
feiçoamento da gestão pública. 

Essa ação político-estratégica dos Presidentes dos Tribunais deu 
início às tratativas junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, com vista à elaboração de um programa abrangente, de cu-
nho nacional e à obtenção de recursos para financiamento do proces-
so de modernização de todos os Tribunais de Contas subnacionais. O 
Tribunal de Contas da União já havia iniciado o seu processo com 
apoio financeiro do Banco Interamericano do Desenvolvimento— BID. 

A elaboração do programa foi precedida de um amplo diagnós-
tico, em pesquisa realizada pela Fundação Instituto de Administração, 
instituição conveniada à Faculdade de Economia Administração e 
Contabilidade da Universidade de São Paulo, em 2002, e pela Pes-
quisa de Diagnóstico Complementar, realizada com atores externos 
aos Tribunais de Contas, sob a coordenação do Prof. FERNANDO 
LUIZ ABRUCIO, ambas contratadas pelo Ministério do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão, e de uma Carta-Consulta dirigida ao Banco 
Interamericano do Desenvolvimento — BID, sobre a possibilidade da 
contratação de empréstimo para financiar as ações necessárias. 

O diagnóstico realizado pela FIA/USP evidenciou o perfil de 
carências e a necessidade de investimentos nos Tribunais, assim como 
questões políticas e jurídico-institucionais que afetam o seu desempe-
nho. A metodologia abrangeu as questões relativas à integração exter-
na, planejamento e controle gerencial, procedimentos-chave de traba-
lho, tecnologia e gestão dos recursos humanos, no âmbito dos 33 Tri-
bunais existentes (27 de Estados, 4 dos Municípios e 2 de Município). 

No que concerne à interação com o Poder Legislativo, ao qual 
os Tribunais prestam auxilio na fiscalização contábil e financeira, c,ons- 
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tatou-se que menos de 1/3 dos TCs participam junto às Assembléias 
Legislativas da discussão da proposta Orçamentária, do Plano 
Plurianual — PPA, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias — LDO, e que 
menos de 1/6 dos TCs participa da discussão dessas peças de plane-
jamento orçamentário em, pelo menos, uma Câmara de Vereadores, 
que são instrumentos básicos de acompanhamento e de avaliação de 
toda a gestão pública. 

Em relação aos processos de trabalho, o diagnóstico mostra 
que, de modo geral, os procedimentos de auditoria/fiscalização são 
realizados a posteriori (a partir de documentação e não concomitante 
ou previamente), em papel (e não em meio eletrônico ou magnético), 
reforçando o caráter formal e burocrático do seu exame. 

Esse caráter formal é, ainda, evidenciado pelo fato de que os 
principais procedimentos-chave de trabalho acham-se defasados em 
virtude do alongamento da fase de sua tramitação (com mais de 10 
etapas), tornando morosa e altamente demandadora de tempo e tra-
balho manual para sua conclusão. Em decorrência, existe um elevado 
acúmulo de processos nos Tribunais, distanciando significativamente o 
fato gerador da correspondente ação de julgamento e correção. È 
praticamente inexistente o controle concomitante da execução do gas-
to público. 

Quanto ao uso da tecnologia da informação, constatou-se que: 

cerca de 70% do parque computacional dos TCs está defasado 
tecnologicamente. Existe uma baixa relação de estação de traba-
lho por usuário. Baixíssima disponibilidade de laptops para audi-
tores/fiscais para realização de trabalhos de auditoria/fiscalização; 

e que metade das redes instaladas nos TCs não conta com a pro-
teção de firewall; 
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quase metade dos TCs tem defasagem de suítes de aplicativos de 
quatro ou mais anos. Baixíssima presença nos TCs de softwares 
para gestão de projetos. Utili7ação de ferramentas de correio ele-
trônico não- padrão em 1/3 dos TCs; 

inexistência de ferramentas de EIS (Executive Information 
System) e CRM (Customer Relationship Management). 
Incipiente existência de ferramentas CASE (ComputerAided 
Software Engeneering), OLAP (Online Analytcal 
Processing) e de gerenciamento de rede, que são comuns nas 
empresas modernas, além da baixa utilização de terceiros para 
acelerar o processo de desenvolvimento/manutenção de sistemas. 

Registrou-se, também, a grande diversidade de práticas e pro-
cedimentos entre os TCs (falta de maior integração e homogeneização 
de procedimentos e decisões). Baixo nível de disseminação das me-
lhores práticas entre os TCs. Prevalecimento do esforço individual de 
busca de soluções técnicas em detrimento de um esforço coletivo mais 
integrado e homogêneo que produza economias de escalas. 

No aspecto gerencial, constatou-se a baixa experiência dos TCs 
no planejamento, execução e controle de projetos de investimento de 
longo prazo. Baixíssima existência de softwares de apoio da sessão 
de projetos. Esse quadro administrativo gerencial é agravado pela fal-
ta de um Plano de Cargos e Carreiras adequado para atrair e manter 
pessoal qualificado, motivado e comprometido com os objetivos, va-
lores e desenvolvimento dos TCs e, por outro lado, abundância de 
treinamento de curta duração e comércio de cursos de formação não 
tem contribuído para maior qualificação dos seus quadros. 2/3 dos 
TCs têm Centro de Treinamento com poucas salas e infra-estrutura de 
informática. Menos de 1/3 dos TCs apresenta algum tipo de convênio 
com instituições de ensino e pesquisa. 
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A Pesquisa de Diagnóstico Complementar visou recolher a 
opinião "das elites sociais e institucionais" sobre o desempenho dos 
Tribunais e sobre as perspectivas de aperfeiçoamento do seu trabalho. 
São atores externos estratégicos, no sentido de que "de um modo ou 
de outro são afetadas pelos TCs e podem, ao mesmo tempo, exercer 
uma corrente de opinião decisiva contra eles ou a favor deles, influen-
ciando, assim, sua capacidade e legitimidade de exercer a autoridade 
de controlador das contas públicas (ABRUCIO —2005)". A amostra 
da pesquisa envolveu representantes dos Poderes do Estado e de or-
ganizações da sociedade civil. 

Na percepção dessas elites, os principais problemas dos Tribu-
nais são a politização e falta de independência; a falta de transparência 
e relação com a sociedade; burocratização das atividades e lentidão das 
respostas e a defasagem na estrutura material e de recursos humanos. 

Um contingente expressivo de 83% dos entrevistados (que ela-
boraram frases e pequenos parágrafos sobre os ativos) entende que 
devem ser potencializados, no processo de mudança, a competência 
técnica e a qualidade do corpo de funcionários; o papel institucional 
do TC e o grande potencial para realizar parcerias institucionais com 
os outros Poderes (principalmente com o Ministério Público e o Exe-
cutivo). 

Em relação às propostas de mudança, um grande número de 
entrevistados espera que os Tribunais privilegiem a orientação, educa-
ção e a prevenção; a avaliação dos resultados e da efetividade das 
políticas governamentais; a atuação pari passu, concomitante, in loco 
(agilidade); buscar maior eficácia no cumprimento de suas atribuições 
e mais transparência e maior contato com a sociedade civil. 

Na elaboração de uma visão de futuro dos Tribunais de Contas, 
cerca de 88% dos entrevistados (na média dos setores que elabora-
ram frases sobre como essas instituições deveriam ser) indicaram a 
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independência institucional; a transparência e parceria com a socieda-
de; agilidade; orientação, auxílio, educação e prevenção; parceria 
institucional; a efetividade de suas ações e, sobretudo, daAdministra-
ção Pública, como variações que impulsionarão o novo Tribunal de 
Contas desejado. 

Com base nos diagnósticos realizados, foi elaborado o Progra-
ma de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Esta-
dos, Distrito Federal e Municípios Brasileiros- PROMOEX, a 
ser executado com fmanciamento do BID, e contratado pela União e 
contrapartida nacional prestada pelos Tribunais beneficiários. 

O objetivo do PROMOEX é fortalecer o sistema nacional de 
controle externo, como instrumento de cidadania e de efetiva, transpa-
rente e regular gestão dos recursos públicos. Para tanto, pretende-se 
o fortalecimento institucional dos Tribunais de Contas pelo incremento 
da eficácia, eficiência e efetividade das suas ações e dos mecanismos 
de articulação social. 

O programa está estruturado em dois componentes: o Nacio-
nal, que agrega o conjunto de atividades que confere o caráter nacio-
nal ao projeto, e o Local, que contempla os investimentos a serem 
realizados em cada Tribunal participante. 

Com efeito, no Componente Nacional estão contemplados 
os projetos ou produtos que envolvem: 

o desenvolvimento de vínculos interinstitucionais entre os TCs e 
destes com o Governo Federal, que se pretende alcançar com a 
realização de foros técnicos e reuniões com representantes dos 
TCs e do Governo Federal; a implantação de uma rede nacional 
(intergovemamental e interinstitucional) e de um portal nacional dos 
TCs e a preparação de proposta de norma jurídica relativas à pa-
dronização de procedimentos dos TCs. Estas duas atividades se- 
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rão executadas com a colaboração da Associação de Membros 
dos Tribunais de Contas —ATRICON e do Instituto Ruy Barbosa 
— IRB, entidades de suporte aos próprios Tribunais e a Coorde-
nação Nacional do Programa. 

a redefinição dos procedimentos de controle externo com ênfase 
no cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, que se estima 
implementá-la, com a realização de foros técnicos e reuniões de 
trabalho intergovemamentais e interinstitucionais para assegurar a 
harmonização e implantação de conceitos e procedimento comuns 
em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal e a outros gastos 
públicos; 

o desenvolvimento de políticas e gestão de soluções compartilha-
das e de cooperação técnica, envolvendo o desenvolvimento de 
modelos de gestão de soluções compartilhadas (processos ou 
procedimentos comuns), assistência técnica para medir as neces-
sidades dos TCs em matéria de aquisição de equipamentos, de-
senvolvimento ou aquisição de software e integração de sistemas 
de apoio ao controle externo; 

No Componente Local, a ser executado pelos TCs, segundo 
suas necessidades, encontra-se: 

o desenvolvimento de vínculos com Poderes e instituições dos 
três níveis do Governo e com a sociedade, prevendo-se o desen-
volvimento e a implantação de ferramentas para aumentar a trans-
parência da gestão pública, atividades de cooperação entre enti-
dades e órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 
bem como atividades para fomentar a abertura de canais de co-
municação com a sociedade; 

a integração dos TCs ao ciclo de gestão governamental, incluindo 
atividades de capacitação, seminários e desenvolvimento de 
metodologias para integrar os TCs no ciclo de gestão governa- 
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mental, incluindo o financiamento de sistemas de planejamento e 
de análise de responsabilidade fiscal, modelos de controle interno, 
de auditoria para avaliação de resultados da ação governamental e 
de relatórios técnicos com recomendações para implantação de 
políticas; 

a redefinição das metodologias, técnicas e procedimentos de con-
trole externo, as atividades para promover a modernização dos 
métodos, técnicas e procedimentos de controle externo, tais como 
o desenvolvimento de metodologias e processos de trabalho (fis-
calização, auditorias, controle de processos, controle interno e 
outros) de novos modelos e técnicas de auditoria, bem como a 
revisão, simplificação e consolidação das nonnas internas dos TCs 
e sua disseminação por meio da Internet e Intranet; 

o planejamento estratégico e modernização administrativa, com a 
redefinição, a elaboração e a publicação das metodologias e dos 
processos de trabalho na área administrativa, bem como o desen-
volvimento do modelo conceituai do Sistema de Monitoramento e 
Avaliação, do modelo de gestão de desempenho por indicadores 
e do plano de capacitação; 

o desenvolvimento de política e de gestão de tecnologia da infor-
mação, a definição, o desenvolvimento e a implantação de siste-
mas de gestão eletrônica de documentos, de aplicativos para con-
trole administrativo e de sistemas integrados de controle de pro-
cessos; 

a adequação da política e gestão de pessoal, propondo-se a ade-
quação qualitativa e quantitativa do cilindro de pessoal dos TCs, a 
revisão ou criação de planos de cargos e salários, de mecanismos 
de avaliação de desempenho e de produtividade, de vinculação 
das promoções ao mérito, bem como a instituição de sistemas 
permanentes de formação e treinamento. 
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O programa representa um instrumento da ordem de U$121 
milhões, a ser executado em 6 anos, em duas etapas de 3 anos cada. 
Trata-se de um programa inovador, pelo qual a União é tomadora dos 
recursos que são repassados aos Tribunais para implementarem os 
seus projetos em um sistema de gestão descentralizado e compartilha-
do, entre Tribunais e a União, através do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, que assegura coordenação, capacitação de qua-
dros, acompanhamento e avaliação dos resultados de modo a assegu-
rar os objetivos e metas definidos no marco lógico do programa. A 
expectativa é que, ao final do Programa, se tenha um Sistema Nacio-
nal de Controle Externo com os Tribunais de Contas mais integrados 
institucionalmente entre si, compartilhando inovações e padronizando 
entendimento sobre pontos controversos da aplicação da legislação, 
em especial da Lei de Responsabilidade Fiscal, assim como em rela-
ção aos outros Poderes e com a sociedade. Do ponto de vista técni-
co-administrativo, estima-se que os Tribunais, mais integrados no ciclo 
de gestão governamental, possam contribuir para a melhoria da exe-
cução das ações e das políticas públicas e, com o redesenho e 
informatização dos seus procedimentos, aumentem a capacidade de 
respostas, reduzindo o volume de papéis, agregando valor, fazendo-se 
instituições mais ágeis e transparentes. 

CONCLUSÃO 

No presente, procurou-se evidenciar os esforços que coletiva-
mente os Tribunais de Contas brasileiros vêm realizando, de maneira 
estruturada e esperam acelerar, para aperfeiçoar seus processos de 
trabalho, orientados por uma audaciosa visão de futuro, que objetiva 
torná-los uma instituição de excelência no exercício da competência 
constitucional que desempenham a serviço da cidadania. É um esforço 
que se insere no processo global de reconstrução das instituições pú-
blicas brasileiras para a democracia. Estima-se que, com sua vocação 
para garantir a "res publica", os Tribunais aperfeiçoados possam re-
duzir, senão evitar, as mazelas da Administração, o desperdício e o 
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desvio dos recursos públicos, que são recursos da coletividade, con-
tribuindo para consolidar a Reforma do Estado, nos aspectos da efici-
ência, eficácia e efetividade das políticas públicas e para a realização 
dos valores da democracia, com a transparência que favoreça o exer-
cício do controle social da Administração Pública. A modernização 
dos Tribunais de Contas é, assim, um imperativo da democracia. 
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REVIGOFtAÇÃO EXECUTIVA DOS CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS E A VISÃO DO TRIBUNAL DE 

CONTAS DA UNIÃO 

Celso Luiz Braga de Castro* 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Da duração dos contratos administrativos 

A temática pertinente à duração dos contratos nunca mereceu 
um equacionamento mais adequado na legislação pátria, nem muito 
menos priva de uma situação confortável no âmbito da doutrina. 

Os modelos legislativos até aqui experimentados, inclusive o atual, 
pecam pela imprecisão e pela insuficiência de um arquétipo teórico, 
gerando muita vez uma gama de perplexidade em desserviço à causa 
da Administração Pública. 

Razões históricas têm levado a que os contratos administrativos 
sejam considerados entre nós mero apêndice do procedimento 
licitatório, o que explica a ausência de um maior aprofundamento so-
bre a matéria. 

Desnecessário dizer que a autonomia dos contratos administra-
tivos não nos atrela invariavelmente à licitação, muito embora dela de-
rivem a maioria deles. 

' Professor de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da Universidade Federal da 
Bahia. Mestre em Direito Económico pela mesma Universidade, Doutorando em Direi-
to Público pela Universidade Federal da Pernambuco, Procurador Juridico da Assembléia 
Legislativa do Estado da Bahia e Advogado. 
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Insuficiências gritantes são detectadas, como por exemplo aquelas 
consistentes em não se distinguir os contratos da administração em 
geral dos contratos administrativos em sentido estrito. 

No mesmo diapasão, a multiplicidade de parcerias e interações 
da Administração Pública com o particular, que se resolve em tema de 
contratualidade, passa ao largo do legislador e de algum modo contri-
bui para a escassez no trato doutrinário. 

Isso não obstante, valiosos trabalhos começam a se desenvol-
ver em torno da duração dos contratos, dentre os quais destacamos 
os de Antonio Carlos Cintra do Amaral', Eros Grau', Leon Frejda 
Szklarowsky3, dentre outros. 

DOS CONTRATOS DE ESCOPO E DE DURAÇÃO 
CONTINUADA 

Pensamos, todavia, que o ponto de partida para a abordagem 
do tema não pode prescindir da visão clássica de Hely Lopes Meirelles, 
segundo a qual se faz necessário distinguir os contratos que se extin-
guem pela conclusão de seu objeto e os que terminam pela expiração 
de seu prazo de vigência. 

Pano festejado administrativista, na primeira modalidade, o que 
se procura é a obtenção do objeto concluído, estabelecendo-se um 
prazo além do qual o executor estará sujeito a sanções. 

' AMARAL. Antônio Carlos Cintra do. Ato Administrativo, Licitações e Contratos Admi-
nistrativos. I° ed., 2° tiragem, São Paulo: Malheiros, 1995. Artigo "Duração dos Contra-
tos Administrativos", p.I18/121. 

2  GRAU. Eros Roberto. Licitação e Contrato Administrativo 
— Estudos sobre a interpretação da Lei. São Paulo: Malheiros, 1995. Capitulo: Duração 
dos Contratos e o Plano Plurianual, p.50/63. 
FREMA SZKLAROWSKY, Leon. Duração do contrato administrativo. In. Âmbito 
Jurídico, set/1998, <http://www.ambito-juridico.com.bdaj/da0006.html>. Acesso em 07/ 
02/2004. 
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Na segunda hipótese, temos o contrato de execução continuada 
e, nesse caso, é a eficácia do próprio negócio jurídico que fica afetada 
com o decurso do prazo, que assim opera a extinção do contrato, em 
que estágio estiver. 

No primeiro flanco, temos os contratos de execução de obras, 
de elaboração de projetos, de entrega de coisa certa, enquanto que no 
segundo temos a locação ou a prestação de serviços — meio, como 
manutenção de equipamentos, serviços de limpeza, ou vigilância. 

Segundo acentua o já referido Hely Meirelles, nos contratos que 
só se extinguem pela conclusão do seu objeto "a prorrogação independe 
de previsão e de licitação, porque embora ultrapassando o prazo, o 
contrato continua em execução''. 

Estamos convencidos de que na expressão prorrogação pode 
existir uma imprecisão técnica, ora a se referir à vigência do contrato, 
ora a se reportar ao seu prazo de execução. 

É que nas avenças que tem por mira a execução de objeto defi-
nido não há, a rigor, de se falar em prorrogação da relação contratual, 
que permanece inteira até que o seu objeto se cumpra. 

Quando muito se cogitará em prorrogação do prazo executivo 
do contrato, que envolve apenas um dos elementos do ajuste e nunca 
este próprio. 

Continuaremos a ver o quanto é importante essa distinção na 
doutrina. 

4  MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e contrato administrativo. 121ed. , São Paulo: 
Matheiros, p.217. 

Revista Gestão Pública e Controle Externo. v. 1, n. 1, nov./2005 	 143 



Floriano Azevedo Marques Neto', diferencia os contratos ditos 
de escopo dos contratos de duração continuada. 

Segundo o autor nos contratos de escopo a Acinilnistração visa 
a obtenção de um bem determinado e o escopo do contrato só se 
consuma com a entrega desse bem. 

Certo é que ainda assim cabe ser fixado um prazo, mas esse 
prazo diz respeito ao controle da eficiência e celeridade, à verificação 
do cumprimento das metas, não sendo entretanto de natureza essenci-
al, de modo a projetar a extinção do liame pelo seu decurso. 

Adotando a mesma classificação, Simone Miqueloto6  considera 
que a extinção dos contratos de escopo só se dá com a entrega do seu 
objeto, irrelevante portanto para esse fim a ultrapassagem do prazo. 

Esse é o mesmo diferencial estabelecido por Carlos Ari Sundfeld7, 
que acompanha o mesmo modelo classificatório, com as conseqüências 
que dele podem ser extraídas. 

Carlos Fernando Maz7oco, analista de controle externo do Tri-
bunal de Contas da União, em artigo de excelente qualidade, dá como 
exemplo específico de contratos de escopo a compra de um bem e "a 
contratação de uma obra'. 

De todas as observações se infere que é necessário tratarmos 
de prazos de execução, quando está em jogo a produção de uma obra 
e de prazos extintivos, quando se questiona um ajuste de meios. 

Apud. MAZZOCO, Carlos Fernando. Duração do contrato administrativo. Jus Navigandi, 
Teresina, a. 6, n. 59, out. 2002. Disponível em: <http://wwwl.jus.com.bricloutrina/ 
texto.asp7id=3255>. Acesso em: 07 fev. 2004. 
Apud. MAZZOCO. Carlos Fernando. op cit. 

' SUNDFELD Carlos Ari. Licitação e Contrato Administrativo.São Paulo: Malheiros, 
1994. p. 222. 
MAZZOCO, Carlos Fernando. op cit. 
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Nos chamados contratos de execução continuada, o prazo é de 
fundamental importância, porque não há um resultado concreto a ser 
esperado, produzindo-se o que se chama de obrigação de meios e 
não de resultados. 

Assim, o que importa a uma empresa de vigilância é que ela 
mantenha seus vigilantes apostos, pelo período de um ano, findo o 
qual estará esgotada a sua missão. 

Ao revés disso, a Administração Pública, ao contratar a pavi-
mentação de ruas urbanas ou a realização de obras de saneamento 
básico, deseja substancialmente ver o resultado, ainda quando o prazo 
originalmente previsto seja extrapolado. 

Temos, pois, nas duas situações, a fixação de um prazo, sendo 
que em uma delas o prazo é essencial, enquanto em outra é meramente 
circunstancial. 

Seria rematado contra-senso lógico se a Administração devesse 
deixar obras inacabadas, porque tão somente o prazo estipulado não 
pôde ser obedecido. 

A questão prazal, nesses casos, importará apenas na imposição de 
sanções, quando couberem, em nada afetando a eficácia da relação. 

Abordaremos a seguir as normas legais aplicáveis á duração 
dos contratos, convencidos, entretanto, que estas normas são de apli-
cação específica aos chamados contratos de execução continuada e 
não daqueles denominados de contrato de escopo. 

Como bem diz Marçal Justen Filho9, não obstante o silêncio do 
legislador o art. 57 (da atual Lei de Licitações) visa regular 

' Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 5°. ed. São Paulo: Dialética, 
1998. p. 483. 
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precipuamente os contratos de execução continuada, assertiva que conta 
com o apoio de Carlos Ari Sundfeld, citado pelo mesmo autor. 

A DURAÇÃO DOS CONTRATOS EM UMA VISÃO DE 
DIREITO INTERTEMPORAL 

Comecemos por analisar os contratos celebrados sob a vigên-
cia do Decreto-Lei 2.300 de 21 de novembro de 1986, que todavia 
não se exauriram até o advento da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993. 

Nesse caso, à luz do diploma em vigor à época da pactuação 
tinha-se a disposição do art. 47 e seus incisos 1 e II, posta à seguinte 
fama: 

Art. 47 — A duração dos contratos regidos por este 
Decreto-Lei ficará adstrita à vigência dos respecti-
vos créditos, exceto quanto aos relativos: 

1 — a projetos ou investimentos incluídos em orça-
mento plurianual, podendo ser prorrogado se houver 
interesse da administração desde que isso tenha sido 
previsto na licitação e sem exceder de cinco anos ou 
do prazo máximo para tanto fixado em lei 

11 — Prestação de serviços a ser executada de forma 
continua, podendo a duração estender seu exercí-
cio seguinte ao da vigência do respectivo crédito. 

Muito embora o legislador tivesse estabelecido um prazo não 
superior a cinco anos para os contratos, estamos firme no convenci-
mento de que esse prazo somente poderia ser aplicado aos chamados 
contratos de execução continuada. 

Dir-se-á, entretanto, que quanto a estes últimos a disciplina es-
taria no inciso II, com restrição de vigência ao exercício seguinte da 
celebração do contrato. 
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A interpretação sistemática nos leva a crer que em nenhuma hi-
pótese aos contratos de escopo poderia ser aplicada outra regra que 
não a do próprio capta, o qual genericamente não estabeleceu limita-
ção de prazo. 

De todo modo, o advento da Lei 8.666/93 fez expurgar esta 
restrição pra7n1, desconcebida e desarrazoada, de tal sorte que o art. 
57 do mencionado diploma, reproduzindo a mesma sistemática do 
anterior, removeu a limitação a cinco anos, anteriormente estabelecida. 

Como bem pontuou Siciney Bittencourt, com o advento do novel 
diploma afastou-se o problema do limite máximo dos contratos con-
templados nas metas do plano plurianual, "suprimindo-se o limite ab-
surdo de cinco anos"» 

Resta perquirir, se fosse o caso de dar urna interpretação literal 
à norma do art. 47 do Decreto-Lei 2.300/86, como se subsumiria a 
questão à luz do direito intertemporal, diante de contratos celebrados 
antes da vigência da atual lei. 

A resposta mais imediata haveria que ser dada em função da 
redação original do art. 121 da Lei de Licitações em vigor, que ex-
pressamente excluiu sua incidência em relação às licitações instaura-
das e aos contratos celebrados anteriormente ao seu advento. 

Nesse caso, a remissão haveria de ser feita, para tais contratos, 
ao Decreto Lei 2.300, ante a expressa disposição do mencionado ar-
tigo 121. 

BITTENCOURT, Sidney. A questão da duração do contrato administrativo. Revista 
Diálogo Jurídico, Salvador, CAJ — Centro de Atualização Jurídica, ano I, n°. 9, dezembro, 
2001. Disponível em: <http://www.direitopublico.com.br>. Acesso em 07/02/2004. 
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Ocorre, todavia, que o referido artigo veio de ser modificado 
pela Lei 8.883 de 8 de junho de 1994, que expressamente fez incidir o seu 
art. 57 a todos os contratos celebrados anteriormente à sua vigência. 

Desejamos voltar a dar ênfase ao nosso ponto de vista, firme-
mente sustentado, no sentido de que a aplicação das referidas normas, 
têm pertinência e agasalho nos contratos de execução continuada, mas 
não têm qualquer significado relativamente aos contratos de escopo. 

É relevantíssimo notar que o art. 57 da legislação em vigor, tanto 
quanto o 47 do Decreto Lei n.2.300, reportam-se à "duração dos 
contratos" e não à "duração dos prazos contratuais". 

Se em alguns casos a duração do contrato coincide com o tér-
mino do seu prazo, essa é uma questão que absolutamente não permi-
te confundir-se o negócio jurídico com uma de suas cláusulas. 

É hora de abordarmos o tema à luz do enfrentamento que lhe dá 
o Tribunal de Contas da União. 

A VISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
SOBRE O TEMA 

Em função das idas e vindas em um sistema normativo vacilante, 
houve por bem o Tribunal de Contas da União fixar interpretação 
normativa acerca dos prazos contratuais, na faixa de interpenetração 
do Decreto Lei 2.300, com a Lei 8.666/93. 

Nesse sentido, avulta o decisório n.766/94, do seu plenário, 
modificando parcialmente a anterior decisão n.531/93, editada antes 
da alteração do mencionado art. 121 da Lei 8.666/93. 

A Corte de Contas da União sedimentou, no item 1.3 do seu 
aresto, a seguinte norma: 
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1.3 — Aos contratos celebrados, quer anteriormente 
ou após a edição do Decreto Lei n.2.300/86, cujo 
atingimento do limite legal de duração (previsto no 
Regulamento Geral de Contabilidade Pública ou no 
Decreto Lei n.2.300/86) tenha ocorrido ou venha a 
ocorrer após 08.06.94, aplica-se o disciplinamento 
constante do art. 57, inciso I, da Lei n.8.666/93, alte-
rada pela Lei n.8.883/94". 

Assim, se dúvida não existia, ante a clareza do texto do multi-
falado art. 121, quanto à aplicação do art. 57 da Lei 8.666/93, tal 
entendimento passa a ter a valiosa chancela do Órgão Especial de 
Contas. 

Disso se infere que tais contratos dependeriam para sua validação e 
subsistência, exclusivamente do seu abrigo no plano plurianual e da sua 
formação em consonância com as disponibilidades orçamentárias. 

Inaplicável assim, em qualquer hipótese, o superado e extrava-
gante limite de cinco anos que se pretendeu impor, fora dos limites da 
razoabilidade aos vínculos guarnecidos pelo Decreto Lei 2.300/86. 

DO DIREITO À DEVOLUÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, 
SUSPENSO POR ATO DAADMINISTRAÇÃO 

Tendo já estabelecido que na verdade os contratos de objeto 
determinado não perdem sua eficácia pelo decurso do tempo de exe-
cução neles estipulados, permitimo-nos analisar a possibilidade de pror-
rogação de prazo contratual em face de evento interruptivo a que deu 
causa a própria administração. 

II Decisão 766/1994 — DC 0766-58/94-P. Processo TC-014.315/93-9. 
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A resposta a essa indagação pode ser encontrada singelamente, 
à simples leitura do § 1° do art. 57 da Lei de Licitações, cuja dicção é 
a seguinte: 

Art. 57 — 

§ 1°— Os prazos de início de etapas de execução, de 
conclusão e de entrega admitem prorrogação, 
mantidas as demais cláusulas do contrato e assegu-
rada a manutenção de seu equilíbrio econômico-fi-
nanceiro, desde que ocorram alguns dos seguintes 
motivos, devidamente autuados em processo: 

III — interrupção da execução do contrato ou dimi-
nuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse 
da Administração. 

A hipótese sob exame preenche o exato figurino da norma 
elencarla, a não deixar dúvida quanto a prorrogabilidade prazAl. 

Mais incisivo ainda é o disposto no § 50  do art.79 da referida 
Lei, onde se lê: 

Art. 79 — 

§ 5° — Ocorrendo impedimento, paralisação ou 
sustação do contrato, o cronograma de execução será 
prorrogado automaticamente por igual tempo. 

Nesses termos categóricos, verifica-se que a prorrogação é au-
tomática— repita-se do prazo —já que o contrato, pelo não exaurimento 
do objeto, continua integro. 

Sobre o tema, é oportuno lembrar ainda Marçal Justen Filho: 
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Inexiste margem de discricionariedade para a Admi-
nistração negar a prorrogação, nos casos enfocados. 
Trata-se de atividade vinculada, cujos pressupostos 
estão arrolados no texto legal. Não se remete à libe-
ralidade da Administração escolher entre conceder 
ou não a prorrogação. Atei exige, isto sim, a rigorosa 
comprovação da presença dos requisitos legais. Uma 
vez presentes, surge o direito do particular a obter a 
prorrogação 12. 

Sem prejuízo de que entendamos que a discricionariedade não 
tem na sua estrutura uma dimensão de ato liberal da administração, 
inequívoco se revela o acerto da abordagem. 

A seu turno, mais uma vez, o Tribunal de Contas da União en-
dossa essa tese: 

A bem da verdade, impende frisar que a questão do 
prazo máximo de duração dos contratos previsto nas 
normas atinentes à licitação e contratos sempre se 
operou, no que diz respeito à construção de obras e 
serviços de engenharia, computando-se, para efeito 
de contagem de tempo, as devoluções das interrup-
ções de responsabilidade da Administração, que via 
de regra patrocina as tão conhecidas e combatidas 
'obras paralisadas ou inacabadas' muitas vezes fruto 
da insuficiência de dotação orçamentária gerada pe-
los constantes contigenciamentos de recursos feitos 
pelo Governo Federal.'' 

Tal entendimento exterioriza-se inclusive na súmula 191 daquela 
Corte, atualissitna à luz da vigente Lei de Licitações. 

'2  JUSTEN FILHO, Marçal op cit. p. 491/492. 
" Decisão 606/96. Processo TC 008.151/94-6. DOU 15/10/96, p.20931. 
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S. 191 —Torna-se, em princípio, indispensável afixa-
ção de limites de vigência dos contratos administrati-
vos, de forma que o tempo não comprometa as con-
dições originais da avença, não havendo, entretanto, 
obstáculo jurídico à devolução de prazo, quando a 
Administração mesma concorre, em virtude da pró-
pria natureza do avençado, para interrupção da sua 
execução pelo contratante. 

É bem de ver-se que em situações do matiz que analisamos não 
cabe sequer falar-se em prorrogação de prazo, mas será exato dizer-
sede devolução, exatamente porque se cogita de prazo não utilizado. 

Esse processo de descontinuidade é visto inclusive pela legisla-
ção como conduta irrita da Administração Pública, que se de um lado 
assegura ao particular o direito de rescindir o contrato, de outro jamais 
poderá servir de pretexto para que esta possa lhe dar por terminado. 

É assim que o art. 78, inciso XIV, da Lei de Licitações, conside-
ra infração por parte do ente público suspensões de execução contratual 
repetidas, obrigando-a inclusive a indenizar o contratado pelas 
desmobilizações e mobilizações imprevistas. 

Jamais, portanto, o ato infracional do poder público poderia 
militar em desfavor do particular. 

Se o contrato é suspenso por ato da Administração, ou por cir-
cunstâncias só a ela atinentes, como a falta de disponibilidade financei-
ra, o prazo de execução se restaura, de modo automático e imperioso. 

DA SOBREVIVÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL 

Constataremos a seguir que o Tribunal de Contas da União vem 
sempre prestigiando contratos, mesmo aqueles cujo inicio de execu- 
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ção se tenha dado em época remota, quando sua ruptura formal não 
tenha ocorrido. 

A aceitação desses contratos não tem sido absolutamente ques-
tionada, senão que a única exigência do Pretório é a da compatibilização 
dos preços, matéria sobre a qual adiante trataremos. 

Vejamos então, de modo muito específico, alguns instantes em 
que o Órgão de Contas defrontou-se com a matéria. 

Lembremos, por início, Acórdão de 21/05/2003 e publicado no 
Diário da União no dia 26 de maio do mesmo ano, onde se decidiu 
representação formulada pela Procuradoria da República no Estado 
do Piauí, onde se lançou a seguinte ementa: 

Execução de obra com base em licitação e contratos 
antigos. Necessidade de análise da compatibilidade 
dos preços da obra com os de mercado'''. 

Cuidava-se na hipótese de contrato celebrado com determina-
da empresa, no ano de 1987, no qual, por sentença judicial'', se lhe 
reconheceu o direito de prosseguir na mencionada avença, no ano de 
2001. 

Instada a se pronunciar, também a Procuradoria Geral do Piauí 
opinou favoravelmente à empresa referida, emergindo afinal a pronún-
cia da Corte de Contas na forma sinopti7acia na ementa supra transcrita: 

Note-se que a Instância Especializada de Contas em nenhum 
momento questionou a higidez e eficácia do ajuste, mas tão somente 

14  Acórdão 522/2003 — Plenário. Número interno do documento AC 0522-17/03-P. Pro-
cesso n.013.327/2002-4. 

15  Proferida no processo n.00199139326-1. 
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fez agregar a necessidade —a nosso ver imperiosa — de se apurar se as 
bases originárias corrigidas mostravam-se compatibilizadas com os 
valores de mercado. 

Tal exigência, sobre a qual nos manifestaremos posteriormente, 
diz respeito inequivocamente à supremacia do interesse público, de 
modo a justificar a rescisão unilateral, quando a permanência do con-
trato provoque danos ao erário. 

Esse é um outro tema que pela sua relevância merecerá enfoque 
em destaque. 

É de dizer-se também que essa decisão da Corte de Contas foi 
reafirmada no acórdão 1.255/2003, tomado pelo Plenário, em que se 
apreciou questão símile relativa a um município baiano. 

O Pretório, acompanhando voto da lavra do Ministro Marcos 
Bemquerer Costa, acentuou: 

No tocante à utilização de licitação e contratos anti-
gos para executar obra custeada com recursos fe-
derais, verifico que esta Corte, ao deparar-se com 
situação semelhante, determinou à responsável que 
enviasse, em 45 dias, estudos detalhados acerca da 
compatibilidade entre os preços constantes das 
planilhas orçamentárias do contrato anteriormente 
celebrado e os preços de mercado.'6  

No relatório, o Ministro reporta-se a manifestação do órgão 
técnico da Corte no sentido de que: 

16  Acórdão 522/2003 — Plenário 
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A aceitabilidade da ação administrativa municipal de 
aproveitamento da licitação e do contrato fumado 
no exercício de 1990 poderá ser examinada mais a 
contento ante um estudo acerca da compatibilidade entre 
os preços constantes das atuais planilhas e os preços 
ora praticados no mercado da construção civil.'' 

A ruptura do liame, insista-se, só poderá acontecer por relevan-
tes e fundados motivos da administração, cabalmente demonstrados. 

DA IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO 'MOTIVADA PELA 
ADMINISTRAÇÃO OU MOTIVADA PELA SIMPLES 
CONVENIÊNCIA 

Aspecto que se nos põe a análise é o de saber se a administra-
ção está obrigada a respeitar o contrato, ou se ao contrário pode ao 
seu talante denunciá-lo. 

Em outras palavras, a pergunta poderia ser se é possível ao Po-
der Público dar seqüência a um contrato interrompido, ou se mais do 
que isso é do seu dever assegurar-lhe o curso. 

O art. 66 da Lei de Licitações é taxativo ao estabelecer: 

Art. 66 — O contrato deverá ser executado fielmen-
te pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas 
e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas 
conseqüências de sua inexecução total ou parcial. 

Em outras palavras a administração deve se comportar não só 
segundo as previsões contratuais, mas segundo os próprios termos 
da Lei. 

" Acórdão 522/2003 — Plenário. 
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Ora, ao se conjugar a norma em epígrafe com os ditames do art. 
78, vai se ver que à luz deste último dispositivo e em atenção ao inciso 
XII, a rescisão unilateral da administração somente será cabível quan-
do invocadas (e comprovadas). 

Art. 78 — 

XlT — razões de interesse público, de alta relevância 
e amplo conhecimento, justificadas e determinadas 
pela máxima autoridade da esfera administrativa a 
que está subordinado o contratante e exaradas no 
processo administrativo a que se refere o contrato. 

Muito percucientemente o multi-citado Marçal Justen Filho con-
templa a hipótese de invocação desse dispositivo legal. 

Diz o administrivistapátrio: 

A lei expressamente reconheceu a insuficiência da 
simples alegação do interesse público na rescisão. 

Primeiramente, condicionou a rescisão à existência 
de razões de interesse público de alta relevância e 
amplo conhecimento. A adjetivação não pode ser ig-
norada. A eventual dificuldade em definir de ante-
mão o sentido de alta relevância não autoriza ignorar 
a exigência legal. A administração está obrigada a 
demonstrar que a manutenção do contrato acarreta-
rá lesões sérias a interesses cuja relevância não é a 
usual. A alta relevância indica uma importância su-
perior aos casos ordinários. Isso envolve danos 
irreparáveis, tendo em vista a natureza da prestação 
ou do objeto executado. O risco da lesão ao interesse 
público afasta a invocação de conveniência. Há ne- 
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cessidade de distinguir-se o contrato porque sua 
manutenção será causa de conseqüências lesivas". 

In casu plena razão tem o juspublicista. 

Os conceitos jurídicos indeterminados, tal como concebidos no 
direito alemão, reclamam o seu pleno preenchimento ao adotar-se a 
solução concreta. 

Assim, não basta o Poder Público alegar relevância, é necessá-
rio que a demonstre e em que consiste. Nem basta que haja relevân-
cia. É preciso que ela seja excepcional e grave. 

Fora dai teremos ato que comprometerá não só a administração 
pública, mas o próprio agente. 

Desse modo, não permanece dúvida quanto à inviabilidade de 
rescisão contratual, sem que se façam presentes os requisitos já exibi-
dos, que devem ser exuberantemente demonstrados, inclusive, com 
ouvida da parte contrária para assegurar-se o princípio constitucional 
do contraditório e da ampla defesa. 

Deveras violaria o principio da "proteção da confiança no Es-
tado" se aAdministração pudesse rescindir um contrato firmado, à sua 
conveniência, tanto mais quando essa conveniência estivesse fundada 
nos próprios percalços que levaram a administração a não dar mar-
gem ao sequenciamento contratual. 

Invocarem-se as múltiplas interrupções violaria o principio uni-
versal de que ninguém pode alegar em seu prol a própria torpeza. 

1' op cit. p. 555. 
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Assim, sustentamos a impossibilidade de que aMministração 
rescinda o contrato, por ato caprichoso de vontade, já que temos in-
sistido também em que se a vontade no direito privado é a excelência, 
no direito público é a excrescência. 

DO DIREITO AO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO EM REGIME DE MÃO DUPLA 

A restauração executória do contrato exigirá naturalmente a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro entre as partes, cuja 
equação é prevista constitucionalmente. 

Tal manutenção importará em restauração dos parceiros ao es-
tado original. 

Em um país marcado pela inflação terá o contratado o direito de 
ver realinhado os seus preços por coeficientes adequados. 

Necessário dizer-se, entretanto, que esse mecanismo pode e 
deve necessariamente ser visualizado em mão dupla, porque repre-
senta também o direito da Administração de manter o contrato em 
nível compatível com os valores praticados no mercado. 

Sem sombra de dúvida, a supremacia do interesse público elimi-
na de todo o "pacta sunt setwanda", ou seja, a obrigatoriedade ab-
soluta do cumprimento do pactuado. 

Tem-se então a necessidade de uma interseção vetorial, de um 
lado a permitir a atualização monetária da planilha de preços, de outro 
a exigir que essa atualização não transponha os valores encontrados, 
segundo ensaios mercadológicos. 

Observadas essas balizas, o contrato se restaurará na sua 
execução. 
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DA INSTRUMENTAÇÃO FORMAL 

Estabelecidos esses pressupostos estaremos a dizer que o con-
trato em questão pode e dever ter seqüência, a se realizar mediante 
Termo Aditivo, nos quais estabeleçam as partes os novos valores, res-
paldados em índices de atualização sustentáveis, bem assim em de-
monstrativos de valores de mercado aceitos por órgãos especializados, 
ou decorrentes de pesquisa rigorosa. 

Mister ainda que se restabeleça o prazo de continuação, exata-
mente para que se permita a aferição do grau de eficiência na execu-
ção da obra. 

CONCLUSÃO 

O presente artigo visa enfocar a questão da revigoração execu-
tiva dos contratos administrativos, enfocando-os sob o aspecto da 
intertemporalidade em face do Decreto-Lei 2.300 de 21 de novembro 
de 1986, e da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993. 

Na abordagem levou-se em conta a substancial distinção entre 
os contratos chamados de escopo, assim entendidos os que tem obje-
to determinado, e as avenças que envolvem obrigação continuada. 

Como anunciado no titulo, além das considerações pessoais do 
próprio autor essa produção gravita em tomo do entendimento sobre 
a matéria do Tribunal de Contas da União, segundo pesquisa realizada. 
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CONTROLE DA GESTÃO MUNICIPAL COM 
ABORDAGEM NOS ARTS. 15, 16 , 17 E 18 DA LEI 
COMPLEMENTAR 101, DE 04 DE MAIO DE 2000 

(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) 

Angélica Guimarães' 

1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

O tema a ser abordado no presente artigo é "calcanhar de 
Aquiles" da gestão pública, em razão da dificuldade de entendimento 
do texto da Lei de Responsabilidade Fiscal, que possui um conteúdo 
denso de conceitos técnicos, especialmente os fiscais e contábeis. 

Trata-se de Lei Complementar, com status diferente das de-
mais normas do ordenamento jurídico, por ter quorum de votação 
qualificado, cuja modificação ou revogação só poderá ocorrer através 
de outra norma de mesma natureza. De acordo com a Carta Política 
brasileira de 1988, a matéria sobre finanças só pode ser tratada medi-
ante Lei Complementar, sendo impossível a utilização de medida pro-
visória para este fim. 

Na realidade, é cediço que a norma jurídica em comento, como 
um todo, guarda peculiaridades cuja aplicação prática é pouco factível. 

Ocorre que os recentes episódios políticos ocorridos no Brasil', 
envolvendo corrupção, superfaturamento de contratos administrativos, 
abuso de poder, enfim, atos de improbidade, além de fazer-nos lembrar 

Mestra em Direito Público pela UFPE/UCSAL. Especialista em Direito Processual, 
Especialista em Licitações e Contratos Administrativo, Procuradora do Município do 
Salvador, Consultora Jurídica de Municípios, Professora de Ciência Política da UMME 
e Membro do 1DAB. 

' O chamado "Mensalão", protagonizado por Roberto Jeferson e comparsas 
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o sempre atual "Maquiavelismo" 2,  impõe a necessária decodificação 
da Lei Complementar 101/00. 

Ademais, soma-se a estas considerações a crescente imple-
mentação dos mecanismos da democracia participativa, especialmen-
te no âmbito municipal, como forte instrumento de controle da Admi-
nistração Publica. A democracia participativa, como bem assevera Paulo 
Bonavides, tem quatro princípios cardeais e de suma importância, ou 
seja, o princípio da dignidade da pessoa humana, da soberania popu-
lar, da soberania nacional e da unidade da Constituição como sistema 
aberto de nonnas e princípios, já que é a Carta Magna um texto reali-
zado pelo povo e para o povo, e não para os governantes, que são 
meros representantes da vontade popular'. 

Neste diapasão, acrescenta o referido autor que: "Em suma, o 
princípio da soberania popular é a carta de navegação da cidadania 
rumo às conquistas democráticas, tanto para esta como para futuras 
gerações'". Aliás, isto é tão verdadeiro que Rousseau sequer admitia a 
possibilidade do mandato representativo, ora tão questionado ante a 
perda de legitimidade dos governantes durante o exercício do poder 
político do qual são meros mandatários. 

Sem dúvida, em face do exposto, apesar de todas as dificulda-
des para a aplicação da LRF, tendo como um dos pontos mais rele-
vantes e tormentosos, a questão da subsunção dos arts. 15, 16, 17 e 
18 do diploma legal em comento, às licitações e contratos realizados 
pelo Poder Público, faz-se imperiosa urna análise cuidadosa deste tema. 

2  Doutrina que estuda a separação entre dois aspectos da ética: a política e a moral., bem 
retratados através da simbologia clássica. NICOLAU, Maquiavel. O Príncipe, São Paulo: 
Martins Fontes, 2001. p.23-27. 

3  BONAVIDES, Paulo. Teoria Constitucional da Democracia Participativa — por um 
Direito Constitucional de luta e resistência , por uma Nova Hermenêutica , por uma 
repolitização da legitimidade. São Paulo: Malheiros, 2001.p.10-11. 

' BONAV1DES, Paulo. Teoria Constitucional da Democracia Participativa — por um 
Direito Constitucional de luta e resistência , por uma Nova Hermenêutica , por uma 
repolitização da legitimidade. São Paulo: Malheiros, 2001.p.10-11. 
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A contenção do gasto público, ou seja, a redução do deficit, 
bem como a imposição da racionalização das despesas, a transparên-
cia, eficiência e economicidade na gestão pública, são os objetivos 
principais da LRF, e implicitamente, a criação de condições mais favo-
ráveis para o pagamento dos compromissos assumidos, especialmen-
te os internacionais. 

Acrescente-se à interpretação do capítulo IV da LRF o quanto 
dispõem os arts. 9°, capta, 21, capta e parágrafo único, e 42, especi-
almente no que tange ao limite para empenho. 

Por outro lado, não se pode perder de vista a intenção do legis-
lador infra-constitucional de adequar as diretrizes da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal aos ditames do capta do art. 37 da Constituição 
Federal de 1988, com redação alterada pelas Emendas 19 e 20, fa-
zendo incluir a necessidade da Administração Pública nas três esferas 
federativas, obedecer aos princípios da economicidade, eficiência, 
proporcionalidade e razoabilidade. Trata-se, portanto, de um controle 
acima de tudo principiológico. 

Assim, o gestor público, diante da Lei de Responsabilidade Fis-
cal, tem que olhar sempre para quatro anos: o exercício em curso, o 
ano imediatamente anterior e os dois exercícios imediatamente à fren-
te. Sendo assim, o prefeito municipal empossado em 2005, por exem-
plo, deve observar as leis orçamentárias, receitas e obrigações do exer-
cício de 2004, as de 2005, e as que advirão dos exercícios de 2006/ 
2007 e por força do art. 42 da LRF, é imprescindível, também, adotar 
cautelas legais quanto ao último ano de mandato, ou seja, no caso em 
apreço, deve-se considerar o exercício de 2008. 

Em resumo, o que pretende a Lei de Responsabilidade Fiscal é 
uma gestão equilibrada das contas públicas em todos os níveis de go-
verno, alcançando, inclusive, as funções do legislativo e do judiciário, 
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visando estabelecer limites e controles com o endividamento, despesa 
de pessoal, restos a pagar e preservação do Erário. 

Os atos da Administração Pública são avaliados pela qualidade 
dos gastos, obedecendo aos limites, ao equilíbrio, à aplicação correta 
dos recursos, aos custos envolvidos e à transparência na execução 
das despesas. 

O Município de "Plutolândia", por exemplo, que apenas estabe-
lecer, como estratégia para o controle da natalidade, a distribuição de 
preservativos, sem se preocupar com a divulgação desta campanha, 
corre o risco de ter seu programa considerado ineficaz, o que conse-
qüentemente será observado pelos órgãos de controle como a Câma-
ra de Vereadores, o Tribunal de Contas, o povo e até, o judiciário, 
tendo em vista a má gestão da coisa pública, pois o ato administrativo 
ou o contrato além de ser eficiente' deve produ7ir, na prática, o resul-
tado esperado, ou seja, deve ser eficaz. 

Tecidas estas considerações, cabe salientarmos, ainda, que a 
Lei de Responsabilidade Fiscal foi uma alternativa dos organismos in-
ternacionais panos Estados que não prezavam pelo equilíbrio entre 
receitas e despesas, com o intuito de mudança no comportamento, 
tendo em vista o imperativo normativo, ante a aplicação de severas 
penas, garantindo, assim, o pagamento da dívida externa. 

O FMI desde o fim da década de 80 vinha divulgando a neces-
sidade das Administrações irregulares manterem leis mais severas quan-
to à gestão administrativa, responsabilizando os gestores destes Esta-
dos que não prezavam pelo equilíbrio, tanto no âmbito administrativo 
quanto no âmbito penal. 

' Equação entre os méis corretos, custo mais reduzido, melhor qualidade e no menor 
tempo possível. 
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De fato, a idéia de uma norma jurídica que esclarecesse os 
parâmetros para uma gestão pública equilibrada é de suma importân-
cia, e já possuía antecedente no ordenamento jurídico brasileiro, como 
os arts. 163 e 165 da Constituição Federal de 1988, a Lei 4.320/64 — 
Lei do Orçamento Fiscal — ainda em vigor, e as diretrizes da reforma 
fiscal. 

Desta feita, assim como na construção do primeiro modelo fe-
derativo brasileiro de 1891 copiou-se a Carta dos EUA de 1776' sem 
as devidas adequações, no caso da LRF, mais uma vez adotamos, 
quase integralmente, a norma editada na Nova Zelândia em 1994, sem 
o cuidado de coaduná-la com a realidade local, especialmente a dos 
Municípios que até pouco tempo dependiam da boa vontade dos Es-
tados para receberem os repasses de receitas públicas federais. 

A Nova Zelândia é um Estado Unitário, com um só poder cen-
tral, ao passo que o Brasil é um Estado Federal, portanto, dotado de 
esferas federadas com autonomia decorrente ou política, administrati-
va e legislativa, atribuída pela Constituição Federal, que possuem pe-
culiaridades a serem consideradas quando do controle das despesas e 
receitas, sem perder de vista os princípios federativo e da simetria 
constitucional.' 

Ocorre que, a LRF dá inúmeros poderes a órgãos centrais por-
que o modelo seguido é de uma ordem centralizada, respaldando-se 
no art. 22 da CF/88 que confere à União competência privativa para 
legislar sobre as questões capitais da Federação. 

GUIMARÃES, Angelica. Competência Municipal em Matéria de Licitações e Contratos 
Administrativos. 1. Ed. Belo Horizonte: Forúm, 2003. P.I48-149. 
GUIMARÃES, Angélica. Competência Municipal em Matéria de Licitações e Contratos 
Administrativos. I. Ed, Belo Horizonte: Forúm, 2003. P.148-149. 
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Desta maneira, a Lei Complementar 101/00 desconsidera o 
modelo de Estado brasileiro, o que toma dificil a aplicação da norma, 
desencadeando um hiato de legitimidade normativa, ou seja, um 
descompasso entre o ser e o dever-s&, e, em alguns artigos, é possí-
vel observar flagrante inconstitucionalidade, a exemplo da ampliação 
das hipóteses de intervenção federal. 

Em que pesem essas observações, o fato é que a LRF passou a 
vigorar desde a data da sua publicação, devendo o gestor público ser 
responsável pelo cumprimento das normas aí estabelecidos. 

1.1 A Responsabilidade Fiscal e a subsunção dos arts. 15, 16 e 
17 da LRF às licitações e contratos administrativos 

Preliminarmente, é preciso entender que, além de político e ad-
ministrativo, o conteúdo da expressão responsabilidade fiscal há de 
ser jurídico, pois cria direitos, deveres e obrigações. 

Na realidade, a noção de responsabilidade está associada à idéia 
de uma obrigação secundária que se liga a uma principal, como aliás, 
observa-se no § 6° do art. 37 da CF/88, ao tratar da Responsabilida-
de Civil do Estado. A segunda obrigação, ou seja, a de compensar a 
lesão causada, substitui, portanto, a principal não cumprida, e chama-
se responsabilidade, resolvida com a satisfação de verbas indenizatórias 
ou reparação. 

Neste aspecto, cumpre perquirir qual a obrigação principal do 
gestor. No nosso entendimento, trata-se do cumprimento de tudo quan-
to estabelecido no art. 37 da CF/88, com vistas a alcançar as finalida- 

SANTANA, Jair Eduardo, A Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição Federal: O 
Controle da Administração Pública em Ano Eleitoral.ln: Flavio Régis Xavier de Moura e 
Castro ( Coord.). Lei de Responsabilidade Fiscal Abordagens Pontuais. Belo Horizon-
te: Del Rey, 2000. P. 44-46. 
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des e resultados pré-estabelecidos, sob pena de gerar para o gestor o 
dever de responder, inclusive, com a sua liberdade e o seu patrimônio 
pessoal pelos danos causados ao Erário, ex vi o disposto na Lei 10.028/ 
2000 (Crimes contra as finanças públicas), no Código Penal, na Lei de 
Improbidade Administrativa, na Lei 8.666/93, entre outras. 

A Responsabilidade fiscal, portanto, é a obrigação secundária 
que chama o gestor a responder, ou melhor, a compensar tanto o Es-
tado quanto a sociedade, por não ter seguido o quanto estabelecido 
pela ordem jurídica, sejam normas procedimentais, principiológicas ou 
gerenciais. 

O gestor público, desta forma, irá responder por não ter feito-
omissão — ou não ter feito no tempo devido e/ ou da forma correta o 
quanto determinado pela norma jurídica. Constitui-se, portanto, como 
asseveraAfonso Gomes de Aguiar"... no respeito e no exercício legal 
e de fato do Dever de Fidelidade devido pelo agente público perante 
o Poder Público e todos os indivíduos da sociedade...".9  

Neste diapasão, impõe o parágrafo único do art. 70 da CF/88 
ao definir gestor público, que: 

Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, 
pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, 
gerencie ou administre dinheiros, bens e valores 
públicos ou pelos quais a União responda, ou que, 
em nome desta, assuma obrigações de natureza 
pecuniária. 

Os gestores têm, então, o dever de prestar contas porque admi-
nistram aquilo que não é seu, ou seja, o patrimônio público. Trata-se 

AGUIAR, Afonso Gomes. A Ler de Responsabilidade Fiscal. Belo Horizonte: Editora 
Fórum, 2004. P. 23. 
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de obrigação secundária— responsabilidade fiscal — ao dever de bem 
administrar de forma transparente, moral, eficiente, eficaz, proba e 
econômica 

Outrossim, ao falar-se em responsabilidade fiscal, não se pode 
olvidar a idéia de dever de transparência, que nada mais é do que a 
concretização do principio constitucional da publicidade, previsto no 
art. 37 da CF/88. 

A transparência, por sua vez, impõe a ampla divulgação dos 
atos daAdministração Pública, conforme o art. 48 da LRF. O admi-
nistrador deve divulgar os atos praticados no curso da gestão, para 
que seja possível, aos administrados e aos órgãos de controle, a veri-
ficação do atendimento da adequação do ato à sua finalidade normativa. 

Adernais, a transparência na administração pública encontra, além 
da publicidade, também um precioso instrumento constitucional, que é 
a gestão participativa, ou seja, o incentivo à participação do cidadão 
na elaboração das leis orçamentárias — LDO, LOA e PPA— enquanto 
corolário da democracia participativa. 

Neste diapasão, o ordenador da despesa, que é a autoridade de 
cujos atos resultam emissão de empenho e autorização de pagamento, 
procedimentos que constituem a primeira e a última fase orçamentária 
da despesa do setor público— art. 80, § 1°, do Decreto-lei n°200 de 
1967 —, deverá responder pela sua conduta, todas as vezes que, por 
exemplo, favorecer um licitante em detrimento dos demais. 

O agente ordenador da despesa, portanto, não se exonera do 
dever de responder pelos seus atos, quando realiza um certame, que, 

tO No âmbito municipal, o ordenador da despesa é o Prefeito, podendo delegar tal mister a 
outro agente político, a exemplo dos Secretários Municipais, desde que o faça por ato 
especifico para este fim. 
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ao final, não se concretizapor falta de orçamento disponível, utilizan-
do-se do argumento de que quem controla as receitas e despesas é o 
gestor do núcleo. 

Assim, analisando-se a LRF, é possível perceber que a peça 
fundamental da gestão fiscal responsável é o orçamento, e este deve 
refletir a realidade do ente público, passando a ser vinculante uma vez 
aprovado pelo Legislativo. 

Importante salientarmos que, as normas de planejamento não 
são normas programáticas, apesar de, antes da LRF, pensar-se que 
possuíam esta natureza, uma vez que o planejamento era uma propos-
ta para o futuro a ser ou não alcançada. Agora, o gestor está obrigado 
a cumprir o previsto no PPA, na LOA e na LDO, executando apenas 
aquilo previamente previsto, sob pena de responsabilização. 

Na verdade, esses três instrumentos deixaram de ser uma mera 
proposta, passando ao nível de plano de trabalho, que precisa ser 
rigorosamente seguido. 

Desta maneira, a existência, por exemplo, de restos a pagar — 
despesas empenhadas e não pagas no exercício em curso- ou seja, de 
dívidas de curto prazo para as quais deve haver cobertura de caixa, no 
final de cada exercício, pode ensejar a responsabilização do agente 
ordenador da despesa, tendo em vista a clara violação do art. 42 da 
LRF, posto que as despesas inscritas em restos a pagar devem encon-
trar cobertura através da disponibilidade existente nas contas de caixa 
e bancos. 

Da mesma forma, as despesas legalmente incorridas e que, por 
erro ou algum outro motivo, a exemplo de atraso da apresentação da 
fatura, não tenham sido empenhadas na época devida- DEA — só exo-
neram a responsabilidade do gestor público se houvesse saldo de do-
tação orçamentária no exercício em que a despesa foi realizada e dis- 
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ponibilidade no final do mesmo exercício, embora deva ser adimplicia 
no próximo exercício." 

Na realidade, a grande celeuma com relação às licitações e con-
tratos refere-se aos arts. 15, 16 e 17 da LRF. O art. 15 impõe ao 
Poder Público, toda vez que for criar, expandir ou aprimorar os servi-
ços públicos, o dever de observar se a despesa pública atende aos 
procedimentos de que trata o art. 16, quais sejam: 

estudo trienal de impacto orçamentário e financeiro; 
declaração do ordenador da despesa — prefeito, governador, 

presidente da República ou seus secretários e ministros, por delega-
ção — evidenciando que a nova despesa guarda compatibilidade com 
as leis orçamentárias. 

As despesas de caráter continuado, além destes requisitos, re-
querem compensação financeira, mediante aumento de receita ou cor-
te de despesa, pois sem o preenchimento desses requisitos a despesa 
será considerada não autorizada, irregular e lesiva ao patrimônio pú-
blico, gerando a responsabilidade fiscal do gestor. 

Ocorre que, não há qualquer novidade no dispositivo legal em 
comento, pois os incisos II, III e IV do art. 7° da Lei 8666/93 já 
estabeleciam tais exigências como condição indispensável e prévia à 
realização de licitações para obras e serviços, o que é ratificado no art. 
14 do mesmo diploma legal, no que conceme às compras, mesmo nas 
hipóteses de contratação direta. 

Já as exigências estabelecidas no art. 16, que são pré-requisitos 
indispensáveis a abertura de processo licitatório ou ratificação de dis- 

" A DEA não está contemplada na LRF, porém está expressamente previstas na Lei n° 
4.320/64. 
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pensa ou inexigibilidade, implicam em previsão do impacto orçamen-
tário-financeiro da despesa e sua conseguinte adequação ao disposto 
na LOA, LDO e no PPA. Outrossim, além do que já determinava a 
Lei 8666/93, o referido art. da LRF acrescenta, para os casos de 
despesas novas, ou seja, aquelas impostas por lei e contempladas no 
PPA, a obrigação de realizar-se o estudo do impacto orçamentário-
financeiro. 

Estas imposições'', portanto, devem ser introduzidas na chama-
da fase interna das licitações e, obviamente, não são integralmente ne-
cessárias para os casos de despesas correntes ou de manutenção da 
máquina administrativa, ex vi, os serviços contínuos de limpeza e con-
servação. Para as chamadas despesas continuas, não se pode exigir a 
previsão no PPA e nem na LDO, pois não são projetos, e sim, ativida-
des rotineiras e habituais, prevista unicamente na LOA e que, por sua 
vez, não geram impacto orçamentário-financeiro. 

Para ser necessária esta previsão nos três instrumentos previs-
tos no inciso II, do art. 16, é importante que a despesa se inicie como 
projeto'', sem embargo de que, ao longo dos três exercícios da esti-
mativa orçamentária e fmanceira, os gastos decorrentes já não mais se 
classifiquem naquela categoria, mas, sim, como atividade. Exemplo: 
Construção de um pronto-socorro que ocorra em um único exercício. 
Neste, tal despesa é caracterizada como projeto; depois, nos dois 
anos seguintes, a operação do investimento será tida como atividade 
folha salarial, aquisição de medicamentos, dentre outros. 

As concessões de serviços nas quais o Poder Público não efetua desembolso, estão 
naturalmente isentas das exigências deste dispositivo legal, por força do quanto disposto 
no art. 124 da Lei 8.666/93. 

'' Esse conceito foi introduzido pela Portaria da classificação funcional-programática da 
despesa, a Portaria de n° 9/74, do Ministério do Planejamento (conceito inalterado no 
atual esquema de Unificação funcional, o da Portaria n° 42, de 1999, do Ministério de 
Orçamento e Gestão). 
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O art. 16 da LRF, fixa, então, um resumo de normas 
principiológicas, gerenciais e operacionais. A nomia fala o que o gestor 
deverá fazer em caso de desejar aumentar uma despesa que não estava 
prevista, bem como em criação, expansão ou aperfeiçoamento, pres-
supondo que já havia uma ação governamental definida e prevista nos 
três instrumentos orçamentários e que, então, agora o gestor quer, 
apenas, mexer, ajustar algo que já estava previamente definido. 

A regra geral é não modificar. Contudo, para fazer isto, é ne-
cessário ter a estimativa de impacto, posto que a despesa não estava 
prevista. Tem o ordenador que se preocupar, portanto, com o que vai 
decorrer da realização, por exemplo, daquela obra no exercício atual 
e nos 2 subseqüentes. Para saber isto, o gestor deve olhar para o 
exercício anterior para ver quanto custou a obra ou o serviço e olhar 
para a frente para projetar. O exercício anterior é que dá a projeção 
dos gastos, é instrumento de comparação, sem o que ocorre a respon-
sabilidade fiscal do gestor. 

O inciso H do art. 16 é só para o aumento da despesa. O gestor 
tem que informar se tem os meios para pagar, assim como dizer se o 
que vai ser feito está previsto no PPA, LDO, LOA, como prioridade 
da ação governamental. 

A LRF está atrelando o gestor a um patamar anterior à execu-
ção, que é o do planejamento, pois uma ação que não estiver exata-
mente prevista, deve ao menos ser compatível, não pode é ser uma 
criação extremamente nova, sem qualquer compatibilidade com as leis 
orçamentárias. 

O gestor hoje, está numa posição de atender às exigências 
estabelecidas na Lei e executar o que está previsto. Agora, como fazer 
se, apesar de compatível, faltar receita para responder pela iniciativa? 
Terá, neste caso, que demonstrar como vai obter os meios: seja atra-
vés de um acréscimo de receita ou através de uma compensação, cor- 
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tando de um lado para conseguir ter um aumento de algo que não 
estava previsto. Pelo exposto, é que a lei exige a demonstração do 
impacto e da compatibilidade. 

Importante ainda esclarecer que, de acordo com o parágrafo 1° 
do art. 16, o gestor terá que ter uma especial atenção com o processo 
administrativo que vai gerar a despesa nova. As informações exigidas 
pelo dispositivo ora analisado terão que ser atos administrativos for-
mais com os 5 elementos — competência, forma, finalidade, motivo e 
objeto. No que tange aos motivos, importante esclarecer que são aqueles 
previstos no impacto orçamentário financeiro, que vinculam e traduzem as 
razões de fato e de direito que atrelam a Administração Pública, pois o 
vício na motivação leva à conseqüência do art. 15 da LRF. 

O art. 16 da LRF, portanto, tem como destinatário a ação go-
vernamental, e não qualquer atividade administrativa. Toda a atividade 
de mero suporte já terá seu custeio integralmente previsto naqueles 
instrumentos (LDO, LOA e PPA)— é o custeio ordinário, comum. Só 
se aplica esse dispositivo se for criar uma nova atividade que nunca 
existiu naquele órgão. 

Juridicamente, ação governamental é aquela que se refere à mis-
são institucional do órgão, ou seja, aos objetivos para os quais o órgão 
existe. A ação governamental, na sua acepção genérica, é tudo aquilo 
que se refira ao implemento da missão institucional do órgão, definido 
nas suas competências. 

Assim, cada órgão tem a sua ação governamental, o que for 
recurso para um órgão poderá traduzir ação governamental para ou-
tro, a depender da sua competência. Se um órgão tem função de valo-
rização e aperfeiçoamento de servidor, este órgão tem como ação 
governamental justamente o "pessoal" do Município, por exemplo. 

Deve-se, desta forma, perquerir qual a missão institucional do 
órgão, ou seja, a razão de sua existência, para então saber o que é 
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uma ação governamental. Por exemplo: no Poder Judiciário a ação 
governamental tem a ver com a prestação jurisdicional. Atroca de um 
mobiliário do gabinete de um juiz é rotina, é manutenção da máquina 
administrativa, não pode ser considerada ação governamental. 

Outro dado importante diz respeito à aplicabilidade do parágra-
fo 4° do art. 16, que estendeu os passos dos incisos Te II para empe-
nho e licitação de serviços. Numa visão apressada, este dispositivo 
estaria a indicar que todos os procedimentos licitatórios deveriam es-
tar instruidos com as informações do art. 16— impacto e declaração 
de compatibilidade com as três leis orçamentárias. Seria isso verda-
deiro? Na nossa opinião, essas duas necessidades só são obrigatórias 
quando se tratar de licitação cujo objeto seja ação governamental. 

Portanto, quando se tratar de medidas corriqueiras, de despe-
sas comuns, não há necessidade de incluir esses dois últimos passos, 
pois não é aumento de despesa e impacto não há. Trata-se de mera 
manutenção da máquina administrativa. O art. 16 da LRF só será apli-
cado, na integra, quando a despesa nova ou expansão do serviço pu-
blico estiverem contemplados como projeto, e não, como mera ativi-
dade, ou manutenção da máquina. 

A ação governamental tratada pelo artigo 16 refere-se tanto a 
atividade fim como atividade meio do órgão, mas o serviço de manu-
tenção, limpeza, por exemplo, sendo algo que já existia, não se enqua-
dra no art. 16. 

O art. 17 da Lei Complementar 101/0014, por sua vez, refere-se 
à despesa obrigatória de caráter continuado, ou melhor, toda aquela 

14 Despesa corrente é aquela relacionada com a manutenção daquilo que jâ existe. Este tipo 
de despesa diferencia-se da prevista no art. 16. Por exemplo: Para o programa de 
combate â dengue, basta uma autorização genérica no orçamento, não precisa uma lei 
especifica, seria o caso do art. 16 (ampliação, criação, expansão da ação governamen-
tal). A despesa obrigatória de caráter continuado entra no mundo jurídico mediante lei 
especifica que vincula o ordenador da despesa, por isso essa despesa tem que ser compen-
sada. Essa compensação deve constar na LOA. O problema maior deste dispositivo é a 
realização desta compensação. 
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despesa de natureza corrente, destinada ao custeio geral da atividade 
pública, ex vi salários dos servidores, material de consumo, dentre 
outras, decorrente de ato normativo ou de lei específica, que não seja 
a do orçamento anual; e, que prolongue-se por, pelo menos, dois exer-
cícios financeiros. 

De fato, o art. 17 não se aplica aos contratos normais de serviço 
contínuo, pois essa despesa, como um — contrato de manutenção de 
ar condicionado, não é obrigatória, não foi criada por lei específica. 
Neste caso, não se aplica nem o 16 nem o 17, faz-se o processo 
normalmente, na forma do art. 7° da Lei 8666/93. 

O caso tratado no art. 17 refere-se às despesas impostas por lei 
que vincula o gestor quer ele queira ou não, e nesta hipótese, deve ser 
realizada a compensação. É uma lei específica só para essa despesa, 
não consta na LOA. 

Assim, nestes casos, adota-se o art. 17, e não em todos os 
casos de contrato contínuo previstos no art. 57 da Lei 8.666/93. 

Desta feita, vale também perquirir o que fazer nos contratos que 
ultrapassem o exercício fmanceiro. Neste casos, deve-se pedir infor-
mações se aquela despesa está prevista na proposta da lei orçamentá-
ria do ano seguinte e constar no edital e no contrato, na parte que se 
refere a dotação orçamentária, a seguinte informação complementar: 
"... e as correspondentes ao exercício seguinte", isto porque ainda não 
se vai saber qual a atividade e outros detalhes da dotação do próximo 
ano. 

1.2 Tereeirização de mão-de-obra na CF/88 e o parágrafo 1° do 
art. 18 da Lei Complementar 101/00 

O art. 18 da LRF, que trata do limite de gastos com pessoal no 
Poder Público, no seu parágrafo 10, assim dispõe: "Os valores dos 
contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substitui- 
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ção de servidores e empregados públicos serão contabilizados como 
'outras despesas com pessoal'. 

A LRF trouxe à baila um tema bastante polêmico, pois não exis-
te uma definição sobre o que é terceirização de mão-de-obra e subs-
tituição de servidor e/ou funcionário público, especialmente por força 
da proibição constitucional de provimento de cargo ou função pública, 
sem prévio concurso, salvo, por exemplo, nas hipóteses exoneráveis 
ad nut um, nas de contrafação temporária por excepcional interesse 
público, dentre outras. 

O art. 18 da lei em comento, entretanto, pretende apenas tratar 
das situações em que, apesar de relacionadas com pessoal, as despe-
sas de mão-de-obra não serão contabilizadas nos limites neste previs-
to, sem pretender criar qualquer outro permissivo legal, não contem-
plado na CF/88. 

Deve ser contabilizado com base neste dispositivo legal os gas-
tos com terceirização de substituição de servidor ou funcionário, liga-
dos a função eminentemente intrínseca ao órgão, função pública es-
sencial, ou melhor, atividade fim do Estado. 

Para cumprir o artigo 18 da LRF sem importar em burla aos 
ditames constitucionais do art. 37, inciso II, é necessário que a Admi-
nistração Pública defina, em cada contratação, as tarefas que deseja 
ver executada, independentemente de indicar quem deverá executar, 
quanto será pago e como. Não se deve indicar no edital, por exemplo, 
que o objeto do certame é a contrafação de pessoa jurídica de direito 
privado para prestação de serviços de limpeza, e no Anexo, estabele-
cer uma planilha de custos por homem/hora, pois, neste caso, não se 
está contratando o serviço, e sim pessoas, gerando repercussões tra-
balhistas para o ente contratante. O exemplo, portanto, trata de 
intermediação de mão-de-obra, não de contrafação de mão-de-obra. 
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Ademais, do ponto de vista licitatório, se o ato convocatório 
indica quantidade de homem/hora, base remuneratória, e outros deta-
lhes que geram pessoafidade, o certame será um desastre, pois diminui 
a competição, que será só quanto ao valor da taxa de administração e 
também gera questão trabalhista, posto que os empregados continuam 
os mesmos, é uma intermediação evidente de mão-de-obra. Além do 
mais, se estiver previsto aquele cargo nos quadros da Administração, 
estará clara a substituição de pessoal, fugindo ao concurso público, o 
que destoa da Carta Magna de 1988. 

Em segundo plano, deve-se definir muito bem a tarefa a ser exe-
cutada, pois é o serviço que se vai contratar. Quanto ao número de 
pessoas que vai prestar o serviço, a remuneração paga, quem deve 
fixar é o licitante, pois aAdministração só deseja contratar o serviço, e 
não, pessoas. Logo, adotadas estas cautelas, não incidirá no art. 18, 
parágrafo 1°, da LRF, até pelo fato de que em alguns casos, é possível 
o licitante substituir mão-de-obra por máquinas e prestar o serviço da 
mesma forma desejada pela a Administração. 

Esse contrato vai incidir na rubrica de "outros serviços de ter-
ceiro pessoa jurídica", e não, na de pessoal. 

Mas, se o objetivo da Administração for realmente a contratação 
de mão-de-obra, nas hipóteses permitidas na CF/88, a despesa tem 
que se vincular ao limite de despesa de pessoal previsto no art. 18 ora 
analisado. 

Quando houver, por exemplo, previsão na estrutura 
organizacional da Administração Pública do cargo a ser provido atra-
vés da contratação e não for hipótese de substituição de servidor, por 
exemplo, o caso será de contratação nula, por vício de 
inconstitucionalidade embora incida nos limites do art. 18 da LRF, mas 
se a necessidade for apenas substituir servidor ou empregado público, 
nas situações facultadas pela CF/88, afastada estará a nulidade e a 
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incidência do art. 18 da lei objeto de análise. Se entretanto, houver 
cargo correlato com quantitativo suficiente na Comuna, por exemplo, 
a hipótese será de funcionalização sem prévio concurso público. 

Assim, inicialmente é preciso definir a terceirização e qual a sua 
finalidade. Terceirizar, que é uma idéia diretamente ligada aos procedi-
mentos de flodbilização de formas e comportamentos, bem como ao 
mandamento constitucional de racionalização, eficiência e 
economicidade, significando: "contratar através de terceiros" '5, tendo 
como princípio basilar o de que " tudo o que não se constitui atividade 
essencial de um negócio pode ser confiado a terceiros"6, com o fim, 
no caso do Poder, Público, de enxugar a máquina estatal e promover 
uma prestação eficiente dos serviços públicos. 

A terceirização que visa, repita-se, a contratação de mão-de-
obra, afronta diretamente a norma constitucional referente ao ingresso 
nos cargos e empregos públicos, ante a ausência do prévio concurso, 
previsto no inciso lido art. 37. 

Desta maneira, vale salientar que a CF/88 não veda a 
terceirização de serviços, quando estes configurarem-se como ativi-
dade-meio e se for prestado por outra pessoajurídica, que tenha, esta, 
sim, vinculo direto com seus empregados, de quem estes receberam a 
paga pela força de trabalho despendida. 

Na verdade, tem que se ter em mente que a essência da 
terceirização é a atividade, o serviço que será prestado, jamais a pes-
soa fisica. Significa afirmar que, através da terceirização deseja a Ad-
ministração Pública ver o serviço realizado por especialistas de forma 

I5  LEIRIA, lerônirno Souto. Terceirização. Uma alternativa de flexibilidade 
empresarial.Porto Alegre: Sagra, 1993. p. 23-27. 

16  LEIRA, lerônimo Souto. Terceirização. Uma alternativa de flexibilidade 
empresarial.Porto Alegre: Sagra, 1993. p. 23-27. 
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satisfatória, no prazo certo e com a qualidade desejada, independente 
da unidade de força de trabalho humano utilizada para tanto." 

Por este motivo, é de bom alvitre que a Administração Pública, 
ao realizar este tipo de contratação, acautele-se, estabelecendo no 
edital, dentre outras coisas, a prestação do serviço por m2  e, se for, 
limpeza, com inclusão de fardamento e materiais. 

Neste diapasão sustenta o Tribunal Superior do Trabalho ao 
dispor que a terceirização não deve ser vista como uma forma incontida 
de contratação de pessoal nas empresas ou entidades, razão pela qual 
delimitou como licita apenas a terceirização que tem por objetivo a 
atividade-meio da empresa contratante, mas desde que não haja a 
subordinação direta nem a pessoalidade entre esta e o trabalhador. 

Vejamos como dispõe o inciso III do Enunciado n°331 do Tri-
bunal Superior do Trabalho: 

Enunciado 331 

[...] 

ifi — Não forma vinculo de emprego com o tomador 
a contratação de serviços de vigilância (Lei n°7.102, 
de 20.6.83), de conservação e limpeza, bem como a 
de serviços especializados, ligados à atividade-meio 
do empregador, desde que inexistente a pessoalidade 
e a subordinação direta. 

No nosso entendimento, não existe proibição legal ou constitu-
cional para que aAdministração Pública licite visando a terceirização, 

'' GUIMARÃES, Angelica et ali. Contratação de mao -de- obra para limpeza pública. 
Fonim de Contratação e Gestão Pública- FCGP Ano 4, n° 42 jun. 2005. Belo Horizon-
te: Fórum, 2005. p. 5608-5611. 
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desde que seja, repita-se, de um serviço, e que este não represente 
sua atividade-fim. 

Assim, é possível afirmar que essa opção, por parte daAdmi-
nistração Pública, muitas vezes visará alcançar o princípio da eficiên-
cia, evitando, desta forma, o gigantismo da máquina administrativa, 
buscando, cada vez mais, a especialização da mão-de-obra para a 
realização de determinados serviços que fogem aos objetivos princi-
pais de suas atividades. 

Através deste mecanismo, o Estado transfere a terceiros deter-
minados serviços que não fazem parte da sua área principal de atua-
ção, podendo focar suas atenções no cumprimento de seus objetivos 
institucionais. 

Neste ponto, é de fundamental importância a distinção entre ati-
vidade-meio e atividade-fim. Entendemos que a atividade-fim da Ad-
ministração Pública é a prestação de serviços públicos, isto é, a ativi-
dade ligada aos fins jurídicos do Estado, direcionada aos administra-
dos, sendo indelegável, posto que atreladas à própria sobrevivência 
da sociedade enquanto tal; por outro lado, a atividade-meio é aquela 
instrumental à realização da atividade-fim. 

Tecidas estas considerações, entendemos que a terceirização, 
consoante já afirmado, só é cabível no caso de contrafação de serviço 
que represente a atividade — meio, como exemplo, a contratação dos 
serviços de limpeza e vigilância, salvo se integrarem o plexo de 
atribuições de cargos ou empregos integrantes dos planos de cargos 
ou salários dos entes público, a exemplo, de um Município que possui 
o cargo de motorista e, posteriormente pretende terceirizar a prestação 
deste serviço. 
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1.3 Reflexões Finais 

A República Federativa do Brasil é designada no art. 1° da Cons-
tituição Federal de 1988's como um Estado Democrático 1° de Direito, 
estruturado morfologicamente pela união indissolúvel de Estados — 
membros, Municípios e do DF, tendo como fundamentos básicos a 
soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores so-
ciais do trabalho e da livre iniciativa, bem como o pluralismo político. 
Acrescenta ainda, o referido artigo, em seu parágrafo Único, que: "Todo 
poder emana do povo,  que o exerce por meio de representantes 
eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição".20 

Desta forma, no ambiente do constitucionalismo brasileiro é im-
perioso discutir, dentre outras, a questão do controle da gestão muni-
cipal em face da Lei de Responsabilidade Fiscal, por ser tema direta-
mente relacionado com as idéias de democracia participativa, de legi-
timidade constitucional, com a crise das funções de Estado constituí-
das, e de fortalecimento dos Municípios como ambiente de realização 
da dialética constitucional. 

Em verdade, há uma relação direta e condicionante entre De-
mocracia, Estado de Direito, Estado social, forma de governo e siste-
ma representativo com a forma de Estado adotada, já que, quanto 
mais descentralizacla2' a realização do poder político,22  mais concreto 
será, por exemplo, o regime democrático, em especial a chamada de- 

18  A Carta Política brasileira de 1988 é conhecida como "Constituição Cidadã", ante a 
importância conferida ao povo enquanto detentor da Soberania. 
Democracia é direito principal, primordial, condição de dignidade e liberdade humana. 

2°  Grifos nossos. 
2' Descentralização Político Constitucional. Guimarães, Angélica. Competência Munici-

pal em Matéria de Licitações e Contratos Administrativos. 1. Ed. Belo Horizonte: 
Forúrn, 2003. p . 146. 

22  Poder como força dirigida para a realização de uma ideia, que no ambiente da sociedade 
estatal é o poder exercido pelo Estado visando a concretização do bem comum. 
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mocracia participativa, que não se restringe ao simples ato de votação 
para investidura de representantes políticos, implicando, na forma dos 
arts. 1° e 14 da CF/88, em gestão participativa e efetiva atuação do 
povo nas opções políticas do Estado, sob pena de quebra da legitimi-
dade constitucional." 

Desta forma, considerando que os orçamentos são sempre equi-
librados, ou seja, os valores das despesas fixadas são compatíveis 
com o volume de receita que se pretende ou se quer arrecadar, o que 
o gestor público deve fazer, para adequar-se aos parâmetros do con-
trole principiológico constitucional e da LRF, é um vôo de rotina sob a 
contabilidade pública realizada, para detectar os excessos e gastos 
sem eficácia, pois o que se pretende dos entes públicos é que contrai-
am obrigações com qualidade, ou melhor, despesas que produzam 
resultado efetivo. 

Algumas preocupações serviram de fundamento para a imposi-
ção de algumas determinações da Lei Complementar 101/00, quais 
sejam: 1) preocupação quanto à criação de mecanismos para gerenciar 
as despesas públicas, quanto a busca de metas e resultados e quanto a 
obtenção de receitas — alcance de maior receita e maior controle des-
ta; 3) planejamento de gastos públicos e eliminação dos que forem 
excessivos; 5) dar transparência nos comportamentos da Administra-
ção Pública; 7) controle de resultados. 

Com a Lei de Responsabilidade Fiscal, já não basta, pois, a 
indicação orçamentária de que tratam os arts. 7° e 14 da Lei 8666/93 
toma imperiosa a demonstração de um efetivo saldo financeiro em 
caixa, para o adimplemento das obrigações contraídas em cada man-
dato. O titular de cargo público não mais herdará dívidas provenientes 
de excesso discricionário de seu antecessor. 

23  Legitimidade constitucional no sentido adequação efetiva da norma aos anseios do povo, 
enquanto titular do poder constituinte originário, 
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Ademais, o art. 42 da LRF confere maior credibilidade ao em-
penho, e fortalece o conteúdo dos artigos 15, 16, 17, 18 , 31 e 44. 
Antes da LRF, o gestor não se preocupava com a previsão real de 
receitas e despesas. Não importava, assim, o valor da despesa, se 
havia ou não previsão de receita. Pensava-se no que se desejava fazer, 
quanto deveria custar para adequar a receita, quando, na verdade, 
deve-se adotar a conduta inversa. 

Com a publicação da LRF, o gestor não poderá se preocupar 
apenas em arrecadar tributos e taxas. É imprescindível a estimativa da 
receita ser transparente e o mais próximo possível da realidade, de-
vendo resultar da aplicação de técnicas reais, e não, de "achismos". 

Desta forma, a LRF impõe, por exemplo, que a inscrição na 
divida ativa e suas cobranças judiciais devam ser feitas sempre, não se 
as podendo negligenciar. Tem que haver um planejamento desses 
ajuizamentos e também da dívida ativa. O campo da estimativa da 
receita é um "campo minado" na LRF. 

O PPA, a LDO e a LOA eram meras peças de ficção, que o 
gestor acabava não seguindo. Agora, a Lei Complementar 101/00 
definiu um grande papel para esses instrumentos: primeiro, têm que ser 
participativo, não pode ser apreciado pela Câmara se não passar pri-
meiro pela consulta popular. 

O Estatuto Político Brasileiro de 1988, colocou, portanto, os 
Municípios em condição de igualdade com os demais entes federados, 
ou seja, União e Estados — membros, diferentemente, por exemplo, 
do que ocorre na Federação Norte-americana." Por isso, tendo em 
vista que compete também aos Municípios responsabilidade pela 

" Guimarães, Angélica. Competência Municipal em Matéria de Licitações e Contratos 
Administrativos. L Ed. Belo Horizonte: Forútn, 2003. P.I73-175. 
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manutenção do regime político democrático, forçoso é pensar a ges-
tão municipal pautada nos ditames de uma atuação responsável e co-
erente com a dinâmica constitucional, conforme preceituam os arts. 1°, 
18 e 30 da CF/88. 

O Município não é precipuamente, portanto, uma criação da lei, 
e sim, uma consequência natural do convívio social, em comunidade, 
de sorte que pode ser considerado como elemento primário da cria-
ção dos laços em sociedade", razão pela qual é o ambiente mais pro-
pício para o exercício da cidadania e para a concretização do regime 
democrático com participação efetiva do povo, na qualidade, repita-
se, de titular da soberania, especialmente no que tange ao controle da 
gestão pública e na composição das leis orçamentárias. 

Por fim, se Democracia é principio prudencial, constitucio-
nal, é um status quo institucional, deve refletir na sociedade a con-
fiança depositada sobre os governantes para consecução dos direitos 
e garantias constitucionais, em especial, a cidadania, inerente à própria 
idéia que ora se descortina. Não é possível, então falar em justiça 
social, sem orçamento público planejado. 

Logo, só existirá efetiva participação social, se houver uma ges-
tão pública responsável e transparente, passível de apreciação popu-
lar, pois a democracia representa as idéias conjuntas de liberdade, 
cidadania e de Direito, não devendo enveredar pelo caminho da falá-
cia e da demagogia, sob pena de aniquilar com a possibilidade de um 
Estado social alicerçado na justiça distributiva, na liberdade e na digni-
dade humana. 

" Sustenta Cretella Jr. que na origem dos Municípios temos causas naturais — sustentáculo 
tático, causas determinantes naturais — e causas legais, porém, sob o aspecto estritamen-
te juridico, os Municípios s6 passam a existis quando reconhecidos como tal pela lei. Cf. 
CRETELLA JÚNIOR, José. Direito Administrativo Municipal. Rio de Janeiro: Forense, 
1981. p. 63 
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CONSÓRCIOS PÚBLICOS: NOVA SISTEMÁTICA 
E CONTROLE 

Alice Gonzalez Borges* 

1 INTRODUÇÃO 

Opera-se, atualmente, em todos os quadrantes da terra, verda-
deira reviravolta, redefinição ou até mesmo a reconstrução do modelo 
do Estado contemporâneo, por força das grandes e marcantes trans-
formações econômicas, políticas e sociais deste inicio de milênio, le-
vando os juristas a repensar muitos dos institutos tradicionalmente ais-
talizados 

Põem-se, assim, os grandes problemas que o direito administra-
tivo é chamado a resolver, nesta época histórica, recriando soluções e 
reavaliando técnicas de desempenho, para tornar-se consentâneo com 
as profundas e complexas mudanças que se processam no cenário 
nacional e internacional. Tais mudanças não podem ser ignoradas: bem 
ao contrário, deverão ser especialmente refletidas, com a maior serie-
dade e responsabilidade, pelos estudiosos e aplicadores do direito. 

Essas mudanças, como não poderia deixar de ser, repercutem 
profundamente na doutrina e na legislação, fazendo surgirem novas 
idéias, novas tendências, quando não novos institutos. 

A partir dai, cabe nova avaliação e reavaliação de muitos dos 
cânones consagrados no direito administrativo. Enquanto uns cedem 

Advogada e consultora jurídica. Procuradora do Estado da Bailia, aposentada. Professo-
ra titular de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da Universidade Católica do 
Salvador, aposentada. Ex-professora de Direito Administrativo da Faculdade de Direito 
da UNIFACS. Membro da Academia de Letras Jurídicas da Bailia, cadeira n" 30. Presiden-
te do Instituto de Direito Administrativo da Bahia e membro do Conselho Superior do 
Instituto Brasileiro de Direito Administrativo. 
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passo, já que superados pelas novas realidades, outros surgem, no-
vos, ou com roupagens que pretendem ser novas. 

É nesse mundo cambiante que terá de desenvolver-se nosso 
estudo mais aprofundado, sempre tendo em mente, como seguro nor-
te e fanal, aqueles marcos que sinalizam para o melhor, mais ético e 
mais eficiente desempenho da ação administrativa e para a mais ade-
quada defesa dos direitos dos administrados-cidadãos. 

Ante esses novos questionamentos, se é verdade que os estudi-
osos do direito administrativo, mais que quaisquer profissionais de 
outros ramos da ciência jurídica, têm que estar atentos e sensíveis aos 
novos acontecimentos e às novas tendências da época atual, não po-
dem, entretanto, descurar da intransigente defesa dos luminosos prin-
cípios que ainda alicerçam a estrutura de nossa Carta, apesar de tão 
emendada. Esses princípios são o que temos de mais precioso, e de-
vem ser cuidadosamente preservados. Isto, sobretudo, quando se pre-
tendem transplantar inovações e experiências de outros povos, sem as 
necessárias adaptações a nosso ordenamento jurídico-constitucional. 

Tais reflexões nos preocupam, especialmente, quanto ao 
surgimento, em nosso direito, das recentes inovações legislativas trazidas 
pelos institutos das parcerias público-privadas e dos consórcios públicos. 

Outra apreensão, que acode aliás a qualquer cidadão comum, 
diz respeito à realidade sócio-política atual do Pais. Como funciona-
rem eficientemente tais regras legais tão inovadoras, por mais bem in-
tencionadas que sejam, ante o panorama desalentador que enfrenta-
mos no momento histórico presente, com tantos desvios e interferênci-
as da política partidária, com a revelação de múltiplos e até então 
impensáveis atos de corrupção de gestores políticos? Quais novas for-
mas solertes e inusitadas de desvios de conduta de administradores 
poderão ser engendradas, frustrando as reais finalidades de tais leis? 
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É com tais cuidados que examinaremos a nova legislação perti-
nente aos consórcios públicos e aos convênios de cooperação, alertando 
seus aplicadores para alguns aspectos obscuros ou permissivos, que, 
se não evitados ou corrigidos, poderão suscitar possíveis desvirtua-
mentos. 

2 OS CONSÓRCIOS PÚBLICOS 

A Lei n.° 11.107/05, disciplinando os consórcios públicos à luz 
do art. 241 da Constituição da República, veio trazer, para os cida-
dãos em geral e para os operadores de direito, grandes perspectivas 
que a tornam especialmente bem-vinda, por um lado; e, por outro, 
algumas fundadas apreensões quanto à sua aplicação prática. 

Trata-se de poderoso instrumento que, se bem aplicado, ensejará 
amplas possibilidades para municípios, ou mesmo para estados mais 
carentes de recursos, de enfrentar conjuntamente empreendimentos 
de infra-estrutura, altamente necessários para suas populações, porém 
muito dispendiosos. 

Poderão, assim, congregar-se associativamente para combinar 
e somar os recursos materiais, financeiros e humanos de cada um, no 
sentido de realizarem ações conjuntas que, se fossem desempenhadas 
por cada ente público, isoladamente, não ofereceriam a suficiente via-
bilidade financeira, nem alcançariam os mesmos resultados positivos, 
com a desejável eficiência. 

Aumenta-se a capacidade de grupos de entes públicos — inclusive 
com a novidade da presença da União, através de sua significativa 
participação mediante a transferência de recursos — para solucionarem 
problemas comuns, sem quebra de sua autonomia constitucionalmente 
assegurada. 
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O compartilhamento de recursos isoladamente escassos, de máqui-
nas e equipamentos e de pessoal especializado, propicia condições que 
atinjam resultados que não seriam possíveis a nenhuma unidade isolada-
mente, na realização de politicas públicas de grande interesse coletivo. 

Em especial, a congregação de vários municípios em tomo de 
uma realização comum irá, sem dúvida, representar um maior atrativo 
para a catalisação de investimentos privados e de financiamentos de 
certo porte, ampliando significativamente seu poder de negociação junto 
aos governos estaduais e federais. 

3 PROBLEMAS DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL, 
ENFRENTADOS PELA LEI N.° 11.107/05 

Diz o art. 241 da Constituição, com a redação lhe deu a EC n° 
19/98: 

A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios 
públicos e os convênios de cooperação entre os entes 
federados, autorizando a gestão associada de serviços 
públicos, bem como a transferência total ou parcial 
de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à 
continuidade dos serviços transferidos. 

Ensejou-se, assim, entre alguns juristas, o entendimento de que 
tal matéria haveria de ser disciplinadape/a lei de cada ente federado, 
em homenagem à sua autonomia constitucionalmente assegurada. Mas, 
evidentemente, o disciplinamento diferente de tais vínculos de coope-
ração pelos diversos entes federados, sem nenhuma coordenada co-
mum, sem nenhuma linha de coerência, geraria verdadeira anarquia, e 
não alcançaria os salutares resultados pretendidos pelo texto consti-
tucional em comento, o qual visa regular a gestão associada dos diversos 
entes federados, em tomo de objetivos comuns de interesse público. 

188 	 Revista Gestão Pública e Controle Externo. v. 1, n. 1, nov./2005 



A aplicação do dispositivo constitucional há que ser entendida 
por dois ângulos diferentes. 

Uma coisa é a competência para estabelecer diretrizes gerais 
que norteiem a celebração de convênios e consórcios entre entes 
federados. O que a Lei n° n.°11.107/05 pretende, em seu conteúdo, é 
regular  a aplicação do texto constitucional por todas as unidades da 
Federação, com o caráter de lei nacional. no que diz respeito à cons-
tituição dos consórcios públicos, bem como à celebração de convê-
nios de cooperação entre entes federados. Cuida-se de definir como 
as vontades dos entes federados participes se articularão em torno 
da consecução dos seus objetivos de interesse comum, sem que se 
quebre, com isso, sua autonomia constitucional. Estabelece , assim, 
um supraordenamento da composição de competências desses entes 
da Federação, em plano abrangente e nacional. 

Outra, bem diversa — esta, sim, da inarredável competência de 
cada ente de direito público — é a decisão de participar, ou não, de 
tais ajustes, com a definição de seus objetivos e a estipulação de suas 
condições. Nesse ponto, cuidou bem a Lei n.° 11.107/05 de preser-
var a autonomia constitucional de cada um dos entes federados, so-
bretudo nos seguintes aspectos: 

para determinar os objetivos dos consórcios; 

para subscrever previamente, através de seus chefes do Executivo, 
um protocolo de intenções; 

para ratificar, ou não, através de seus corpos legislativos, o disposto 
no protocolo de intenções, de modo total ou parcial (art. 5°); 

para consignar, em sua própria lei orçamentária ou em créditos adi-
cionais, as dotações suficientes para arcar com as despesas de sua 
responsabilidade; 

para manter contabilidade própria dos elementos econômicos e das 
atividades dos projetos atendidos; 
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para decidir sobre sua retirada do consórcio; 

para ratificar, por seus corpos legislativos, a alteração ou a extinção 
do consórcio; 

para submeter-se à fiscalização contábil, operacional e patrimonial 
de cada Tribunal de Contas competente para apreciar as contas do 
seu Chefe do Poder Executivo (conforme o caso, Tribunal de Con-
tas da União, Tribunais de Contas estaduais, Tribunais de Contas 
dos Municípios, onde houver). 

4 ASPECTOS INOVADORES 

4.1 Abandono da distinção clássica entre convênios e consórcios 

Sempre se entendeu, em nosso direito, com base sobretudo na 
consagrada doutrina de HELY MEIRELLES' que os convênios po-
deriam ser realizados entre pessoas e entidades de diferentes espéci-
es, convergindo para uma mesma finalidade de interesse comum, 
que necessariamente não precisava ser da competência de todas e de 
cada uma delas. Além disso, é amplamente praticada a celebração de 
convênios entre pessoas públicas e particulares. 

Diferentemente, reservava-se a figura do consórcio para os ajus-
tes celebrados entre entidades da mesma espécie e da mesma com-
petência. Nesse sentido, desenvolveu-se amplamente, em todo o País, 
a instituição de consórcios intennunicipais, e de alguns isolados convê-
nios interestaduais. 

Mas, agora, o art. 241 da Constituição consagra a possibilidade 
de celebração de consórcios com a União — ente federado único em 
sua espécie— adotando posição inovadora, relativa à distinção tradici-
onal. Os consórcios, de composição homogênea quanto à espécie de 

' Direito Municipal Brasileiro, São Paulo, 1993. 
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participes e quanto àcompetência destes, evoluem, assim, para uma natu-
reza heterogênea, até então sem parâmetros em nosso direito. 

Quanto aos convênios de cooperação, a Lei omitiu a referên-
cia expressa aos mesmos, em sua ementa e no artigo 1", em que so-
mente alude aos consórcios públicos; mas, examinadas detalhadamente 
suas disposições, verifica-se, mais adiante, que também tratam da ges-
tão associada de serviços públicos sob a forma de convênios de coo-
peração. 

Tais convênios de cooperação também são tratados como es-
pécie nova e diferenciada dos convênios que até então conhecíamos 
em nosso direito, urna vez que serão constituídos unicamente por entes 
da Federação. 

4.2 Personalidade jurídica dos consórcios públicos 

Outra significativa inovação da Lei 1.107/05 consiste em atribuir 
personalidade jurídica  aos consórcios públicos (artigos 10, § 1°e 6°), o 
que facilita extremamente a operacionalizaçàb de suas atividades. 

Tal personalidade jurídica se configura como associacão,  po-
dendo esta ser de direito público ou de direito privado. 

Quando criado com personalidade de direito público, o con-
sórcio público se apresenta como associação pública, nova pessoa 
de direito público interno criada por alteração do art. 41, inciso W, do 
Código Civil, o qual passou a ter a seguinte redação: 

Art. 41 — São pessoas jurídicas de direito público in-
terno: 
I — ommissis 
II — ommissis 
III — ommissis 
IV — as autarquias, inclusive as associações públicas. 
(Grifamos). 
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Por que "inclusive"?A única explicação que nos parece plausí-
vel é a de que pretendeu o legislador tratar a associação pública como 
uma subespécie de autarquia. 

Decerto, porque o art. 37 da Constituição apenas prevê, como 
integrantes da administração indireta, autarquias, fundações públicas, 
sociedades de economia mista e empresas públicas. Com  essa "inclu-
são" das associações públicas entre as autarquias, evitou-se, ao que 
parece, a edição de (mais uma) emenda constitucional. 

Note-se que a Lei n° 11.107/05, mais adiante, dispõe que o 
consórcio público com personalidade de direito público integra a ad-
minis fração indireta de todos os entes da Federação consorciados. 

Ora, o art. 37, inciso XIX, da Constituição, determina que so-
mente por lei específica poderá ser criada autarquia, e, como vimos, 
a associação pública foi incluída  entre as autarquias. O art. 6° da Lei 
n.° 11.107/05 resolve o impasse, dispondo que o consórcio adquirirá 
personalidade jurídica de direito público, como associação pública, medi-
ante a vigência da lei de ratificação do protocolo de intenções. 

Se bem entendemos, recapitulando: 

10) os entes federados assinam um protocolo de intenções, atra-
vés dos seus chefes de Executivo; 

2°) o protocolo de intenções é levado ao legislativo de cada ente 
federado, para que o ratifique; 

30) ao editar lei que ratifica os termos e condições do protocolo 
de intenções, e se este contiver a previsão de que o consórcio resul-
tante terá personalidade de direito público, cada ente federado esta-
rá criando, ao mesmo tempo, em sua própria estrutura administra-
tiva,uma associação pública, de natureza autárquica, que integrará 
sua administração indireta e, ao mesmo tempo, a administração indireta 
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de todos os demais entes públicos participes. Essa subespécie autárquica 
será necessariamente de natureza pluripessoal, e se deduz que seu fim-
cionamento e administração obedecerão a regras muito especificas, 
novas em nosso direito. 

Diz o art. 15 da Lei n.° 11.107/05, que, no que não contra-
riar suas disposições, os consórcios públicos terão sua organização 
e funcionamento disciplinados pela legislação que rege as associa-
ções civis. Trata-se dos artigos 53 a 61 do Código Civil. A propósi-
to, convém lembrar que o parágrafo único do art. 53 do Código 
enfatiza que, na associação — pessoajuridica constituída pela união 
de pessoas que se organizem para fins não econômicos —não há, 
entre os associados, direitos e obrigações reciprocas, o que afasta 
a idéia de contratualidade que a Lei n.° 11.107/05 quis emprestar à 
sua constituição. 

4.3 Consórcios criados com personalidade de direito privado 

Contrariamente ao que dispunha o Projeto de Lei n°3.884/04, 
que somente previa o consórcio sob a forma de pessoa de direito 
público, diz a Lei n° 11.107/05, em seu art. 4°, inciso IV, que o con-
sórcio público será associação pública, ou "pessoa de direito priva-
do sem fins econômicos"; e, no art. 6°, inciso II, que os consórcios 
com personalidade de direito privado devem atender, para sua consti-
tuição, "aos requisitos da legislação civil", que serão, na previsão 
do art. 15, já citado, para os consórcios públicos em geral, os referen-
tes às associações civis. 

Vale observar, a propósito, que, segundo a lei, tais consórcios 
de direito privado observarão "as normas de direito público, no que 
concerne à realização de licitação, celebração de contratos, pres-
tação de contas e admissão de pessoal, que será regido pela Con-
solidação das Leis do Trabalho —CLT" (art. 6°, § 2°). (Observe-se, 
a propósito, que, ao que saibamos, a norma de direito público que se 
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aplica à admissão de pessoal contratado pela CLT, como exceção ao 
seu regime comum, é a da obiigatoriedade de concurso, prevista no 
art. 37, inciso II, da Constituição. Será isto o que pretendeu o legisla-
dor, para os consórcios públicos dotados de personalidade jurídica de 
direito privado?) 

Não nos parece feliz a inovação da Lei, por vários motivos, 
antes constituindo um retrocesso à anterior proliferação de consórcios 
administrados por pessoas de direito privado, já existentes em milha-
res de municípios, sob as mais inusitadas formas, sem nenhuma regra 
disciplinadora, conforme noticiado pelo IBGE já em 2001. 

Compartilhamos as mesmas preocupações que tem manifesta-
do a doutrina, ao longo dos anos, com respeito a entregar-se a admi-
nistração do consórcio público a uma associação regida pelo direito 
privado, mesmo com as cautelas introduzidas pelo art. 6°, § 2°. Não 
nos parece que a personalidade de direito privado seja adequada para 
reger as relações a serem travadas exclusivamente entre pessoas de 
direito público intemo.Vale ainda notar que a Lei em comento traçou 
uma série de competências para os consórcios públicos em geral, sem 
distinguir-lhes a espécie de regime jurídico, e que o desempenho de 
algumas dessas competências efetivamente não se coaduna com um 
regime de direito privado. 

5 COMPETÊNCIAS DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS 

Os consórcios públicos, (pessoas de direito público ou de direi-
to privado), regem-se pelos seus estatutos (art. 7°) e serão constituí-
dos por contrato, cuja celebração depende da prévia subscrição do 
protocolo de intenções (art. 3°), podendo: 

firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza e rece-
ber contribuições e subvenções sociais ou econômicas de outras 
entidades e órgãos de governo; 
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promover desapropriações e instituir servidões, nos termos da de-
claração de utilidade ou necessidade pública, ou interesse social, 
realizada pelo Poder Público competente; 

ser contratados pela administração direta ou indireta dos entes con-
sorciados, com licitação dispensada (art. 3°, III); 

arrecadar tarifas e outros preços públicos pela prestação de servi-
ços ou pela outorga de uso dos bens públicos por eles administra-
dos, ou, mediante autorização especifica, daqueles administrados 
pelo ente da Federação consorciado; 

outorgar concessão, permissão ou autorização de obras ou serviços 
públicos, mediante autorização prevista no contrato de consórcio 
público, que indicará o objeto e as condições da concessão, per-
missão ou autorização, observada a legislação de normas gerais em 
vigor. 

6 CONTEÚDO DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES 

A constituição do consórcio público depende da prévia subscri-
ção de um protocolo de intenções pelos chefes dos executivos dos 
entes federados, no qual se definem o objeto e as condições do ajuste, 
conforme as cláusulas necessárias definidas em lei. Esse protocolo 
será submetido ànecessária e livre ratificação pelos corpos legislativos 
de cada um desses entes. 

Entre as disposições legais relativas às cláusulas necessárias do 
protocolo de intenções incluem-se as relativas às competências da 
assembléia geral consorcia!, prevista como instância máxima do 
consórcio. 

A assembléia geral consorcia! será composta de representan-
tes dos entes consorciados, cabendo a representacão legal do con-
sórcio  ao Chefe do Poder Executivo de um dos entes consorciados, 
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com duração de seu mandato eforma de sua eleição a serem defi-
nidos pelo protocolo de intenções (art. 4°, inc. 

O protocolo de intenções definirá as normas de convocação e 
funcionamento da assembléia consorciai, bem como para a elabora-
ção, aprovação e alteração dos estatutos que regerão o funcionamen-
to do consórcio público (art. 4°, inciso VI). 

Colhe-se do disposto no inciso VII, bem como no § 2° do artigo 
4°, que o número de votos de cada ente da Federação consorciado, 
na assembléia geral, será definido pelo protocolo de intenções, asse-
gurado o mínimo de um voto. Tal significa que é admitido, na assem-
bléia consorciai, o voto múltiplo — o que, a um só tempo, viola o 
principio federativo e o princípio da igualdade jurídica dos partícipes. 

A Lei não define qual o critério de fixação do voto múltiplo. Se 
este for definido no protocolo de intenções como proporcional ao 
quantum de recursos investidos, fácil é prever-se que, se o consórcio 
for integrado pela União, dispondo esta sempre de maiores recursos, 
ter-se-á, por via transversa, assegurado o predomínio de seus votos 
na assembléia. Em suma, retoma-se, sub-repticiamente, à velha ten-
dência de centralização de decisões pela União, que tem acarretado 
tão nefastas conseqüências na história do País. 

Prevê-se, ainda, a cessão de pessoal ao consórcio, por parte 
dos entes da Federação consorciados, ou dos com eles conveniados, 
na forma e condições da legislação de cada um (art. 40, § 4°). 

Defme-se como objeto do protocolo a estipulação do número, 
formas de provimento e a remuneração dos empregados públicos, bem 
como os casos em que haverá contrafação por tempo determinado 
para atendimento a necessidades temporárias de excepcional interes-
se público (art. 4°, inciso IX). (Evidentemente, tal previsão não se di- 
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rige aos consórcios com personalidade de direito privado, cujo regime 
de pessoal está claramente definido no art. 6°, § 2°). 

O protocolo de intenções ainda prevê, no art. 4°, X, as condi-
ções para que o consórcio celebre contratos de gestão ou estabeleça 
formas de parceria. 

No art. 4°, XI, estabelecem-se as coordenadas da autorização 
para a gestão associada de serviços públicos pelos consórcios, de-
finindo-se: as competências que lhe serão delegadas; a natureza dos 
serviços e a área em que serão prestados; a autorização para licitar ou 
outorgar concessão, permissão ou autorização para a prestação dos 
serviços; as condições a que o contrato de programa deverá obede-
cer, se a gestão associada também envolver a prestação de serviços 
por órgão ou entidade de um dos entes partícipes; critérios para o 
cálculo do valor das tarifas ou de preços públicos, bem como para seu 
reajuste ou revisão. 

Define-se, ainda, pelo protocolo de intenções, a área de atua-
ção dos consórcios, em função da natureza dos entes consorciados e 
pela soma dos seus respectivos territórios (art. 4°, § 1°, e seus incisos 
Ia IV). É de ressaltar-se, a propósito, a cautela do legislador em ve-
dar, no art. 1°, § 2°, a constituição de consórcios públicos diretamente 
entre a União e os municípios, sem a obrigatoriedade da participação 
dos Estados em que tais municípios estejam situados. 

7 OS CONTRATOS CRIADOS PELA LEI N.° 11.107/05 

A Lei n.° 11.107/05 prevê espécies de contratos até então 
inexistentes no direito posto: 

o "contrato" para a constituição do consórcio, que é precedido da 
ratificação do protocolo de intenções pela lei de cada ente 
consorciado; 
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o contrato de rateio dos recursos investidos, conforme as 
disposições específicas do art. 80; 

o contrato de programa, que está amplamente detalhado no art. 
13 e seus incisos e parágrafos. 

Em verdade, os consórcios e os convênios não são constituídos 
por contratos. Trata-se de negócios jurídicos multilaterais, os acor-
dos, em que as vontades dos partícipes convergem  para a consecu-
ção de um interesse comum, estabelecendo um vínculo de cooperação 
associativa que tem características bem diversas daquelas que se en-
contram na categoria contratual: 

posição jurídica idêntica dos partícipes; 

diversificação do tipo de cooperação a ser prestada, na medida das 
possibilidades de cada um; 

liberdade de ingresso e de retirada dos partícipes; 

possibilidade de denúncia unilateral por qualquer dos partícipes; 

subsistência, em caso de retirada de um participe, somente das suas 
responsabilidades assumidas durante a vigência do ajuste. 

O contrato de rateio, estabelecendo as obrigações financeiras 
de cada um dos entes reunidos em consórcio, e o contrato de pro-
grama, operacionalizando as obrigações relativas a encargos, servi-
ços e bens necessários à implementação dos objetivos do consórcio, 
constituem poderosos instrumentos que possibilitam e dinamizam a atu-
ação prática dos consórcios e dos convênios de cooperação. 

O contrato de rateio, segundo a previsão da Lei n° 11.107/05, 

é celebrado entre cada ente consorciado e o consórcio público 
(art. 8°); 

é formalizado em cada exercício financeiro; 
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tem prazo de vigência condicionado à previsão das dotações orça-
mentárias que lhe darão suporte (art. 8°, § 1°), exceto no caso de 
programas e ações contempladas em plano plurianual, ou no da ges-
tão associada de serviços públicos custeados por tarifas ou preços 
públicos; 

os entes consorciados, isoladamente ou em conjunto, são partes 
legítimas para exigir o cumprimento das obrigações previstas no con-
trato de rateio ( art. 8°, § 3°); 

a Lei prevê, no § 5° do art. 8°, a exclusão do consórcio, após 
prévia Isuspensão, do ente consorciado que não consignar, em sua 
lei orçamentária, ou em créditos adicionais, as dotações necessárias 
para atender às despesas assumidas pelo contrato de rateio. 

Só não diz a Lei, em lamentável omissão, quem é competente 
para adotar medidas tão drásticas, quais sejam a suspensão e a exclu-
são do consórcio, nem qual o período da suspensão e seus efeitos, 
nem em quais condições a exclusão seguir-se-á, ou não, à suspensão. 
Presume-se, de todo o contexto geral da Lei, que tal competência 
deverá caberá assembleia geral consorciai. Não se compreende, en-
tretanto, por que matéria tão relevante não constou das cláusulas ne-
cessárias do protocolo de intenções. 

Vale lembrar, a propósito, que o Código Civil, na parte referente 
às associações civis, que se aplica aos consórcios públicos no que 
não contrariar a Lei n.° 11.107/05 (omissa a respeito), contém 
disposição específica para a exclusão de associados, qual seja o seu 
art. 57. Tal dispositivo legal. alterado pela Lei n° 11.127, de 28 de 
junho deste ano, passou a ter a seguinte redação, in verbis: 

Art. 57. A exclusão do associado só é admissivel 
havendo justa causa, assim reconhecida em 
procedimento que assegure direito de defesa e de 
recurso, nos termos previstos no estatuto. 
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Demais disso, o art. 18 alterou o art. 10 da Lei n° 8.429/92, que 
elenca atos de improbidade administrativa, para adicionar-lhe o inciso 
XV, in verbis: 

celebrar o contrato de consórcio público sem sufici-
ente e prévia dotação orçamentária, ou sem obser-
var as formalidades previstas na lei. 

Tão rigorosas disposições fazem, pois, do contrato de rateio o 
instrumento que consubstancia as obrigações financeiras de cada ente 
consorciado, conferindo-lhes a necessária seriedade e segurança. 

Quanto ao contrato de programa, tem as seguintes caracte-
rísticas: 

é celebrado entre dois entes da Federação, ou entre um ente da 
Federação e um consórcio público; se previsto no contrato de 
consórcio público ou em convênio de cooperação, poderá ser cele-
brado por entidades de direito público ou privado que integrem a 
administração indireta de qualquer dos entes da Federação consor-
ciados ou conveniados (art. 13, § 5°); 

atenderá à legislação das concessões e permissões de serviços pú-
blicos, quanto à regulação dos serviços e o cálculo de tarifas ou de 
preços públicos; 

deverá conter as cláusulas estabelecidas nos incisos I a VI do art. 
13, § 2°, sob pena de nulidade, no caso de transferência total ou 
parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continui-
dade dos serviços transferidos; 

continuará vigente, mesmo quando extinto o consórcio público ou o 
convênio de cooperação que autorizou a gestão associada de servi-
ços públicos; 
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será automaticamente extinto, no caso em que o contratado já não 
mais integre a administração indireta do ente da Federação que au-
torizou a gestão associada de serviços públicos por meio de con-
sórcio público ou de convênio de cooperação (art. 13, § 6°). 

As conseqüências da subsistência do contrato de programa após 
a extinção do consórcio público ou do convênio de cooperação que o 
autorizou; e, bem assim, as da sua extinção automática, no caso de 
haver uma modificação na organização administrativa do ente federado 
que suprima uma sua entidade da administração indireta, deveriam ter 
sido melhor disciplinadas pelo legislador. 

Afinal, trata-se de contratos especiais que viabilizam a gestão 
associada de serviços públicos, e que cuidam dos diversos aspectos 
da transferência total ou parcial de encargos, de serviços, de pessoal e 
de bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Tal maté-
ria, por sua importância, mereceria tratamento mais prudente e caute-
loso, por mais de um aspecto legal. Como fica esse pessoal transferi-
do, por exemplo, em caso da extinção automática do contrato de pro-
grama que gerou sua transferência? E os bens transferidos, qual será 
sua destinação? 

Também o art. 14 prevê a realização de convênio, mas este não 
é o convênio de cooperação a que se alude acima, e que está previs-
to na Constituição: será aquele celebrado pela União com os próprios 
consórcios públicos, objetivando "a descentralização e a prestação de 
políticas públicas em escala adequada". 

Tendo em vista o disposto no art. 2°, § 1°, inciso I, que já con-
tém a previsão genérica de celebração de convênios pelos consórcios 
públicos, pareceria despiciendo tal destaque. Segundo CLEBER 
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DEMETRIO OLIVEIRA DA SILVA 2, trata-se de "inteligente ma-
nobra legislativa" que permita à União, não podendo celebrar con-
sórcios com municípios sem a participação dos Estados-membros, na 
dicção do art. 1°, § 2°, obviar tal proibição celebrando convênios di-
retamente com consórcios intermunicipais . 

8 ALTERAÇÃO DE LEIS FEDERAIS PELA LEI N.° 11.107/05 

A Lei n.° 11.107/05 efetuou várias e importantes alterações em outras 
leis federais: 

No Código Civil, quanto ao art. 41, criando nova pessoa de direito 
público interno, a associação pública, como já comentamos. 

Na Lei 8.666/93, quanto aos artigos: 

23, alterando em dobro ou em triplo o limite de valor para dispensa 
de licitação, conforme o número de entes federados participantes 
do consórcio público que venha a celebrar contratos; 

24, acrescentando o inciso XXVI, com mais uma hipótese de dis-
pensa de licitação para a celebração de contratos de programa au-
torizados por consórcio público ou convênio de cooperação; e adi-
cionando-lhe parágrafo único, que altera para 20% os limites pre-
vistos nos incisos I e II do caput do artigo, para compras e serviços 
contratados por consórcios públicos; 

26, apenas para compatibilizar sua redação com as modificações 
introduzidas no art. 24; 

= 'SILVA, Cleber Demétrio Oliveira da — "Lei n" 11.107/05: marco regulatório dos consór-
cios públicos brasileiros". Jus Navigandi, Teresina, ano 9, n.705. Disponível em: Mini 
/wwwl ius.com  br/doutrina/texto.asuid=6872> Acesso em 27 jun.2005.Nota de rodapé 
n" 87. 
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112, adicionando o § § 1°, quanto à realização de licitações pelos 
consórcios administrativos, das quais resulte a celebração de con-
tratos por órgãos ou entidades dos entes federados consorciados e 
ampliando, no § 2°, também para a licitação, a faculdade de acom-
panhamento da entidade interessada. 

c) Na Lei 8.429/92, acrescendo dois incisos, XIV e XV, às hipóteses 
de ato de improbidade administrativa do art. 10, quanto à celebra-
ção de contrato para a prestação de serviços mediante gestão as-
sociada, sem observância das formalidades previstas em lei, ou de 
contrato de rateio de consórcio público sem obediência às formali-
dades legais ou sem suficiente e prévia dotação orçamentária. 

Cumpre-nos destacai; por sua importância, as alterações da Lei 
geral de licitações e contratos administrativos, n° 8.666/93, efetuadas 
pela Lei n° 11.107/05. 

Como vimos, o consórcio público, que será dotado de persona-
lidade jurídica própria, de direito público (como subespécie de 
autarquia), ou de direito privado, como associação civil, terá dispen-
sada  a licitação para firmar contratos com a administração direta e 
indireta dos entes da Federação consorciados (art. 2°, § 1°, III). Note-
seque, caso se trate de consórcio público com personalidade de direi-
to público, já integrará, pela própria dicção do art. 6°, § 1°', a própria 
administração indireta de cada um dos entes consorciados. Bem dife-
rente é o caso em que o consórcio público se revista da personalidade 
de direito privado. 

O consórcio público poderá fumar contratos com terceiros, em 
geral (art. 2°, § 1°, inciso I). Em todos esses contratos, aplicar-se-á o 
dobro ou triplo (conforme o número de entes consorciados) do valor 
previsto no art. 23 da Lei 8.666/93 para a fixação dos tetos das diver-
sas modalidades de licitação. Conseqüentemente, tal regra repercutirá 
na aplicação dos percentuais de valores para dispensas de licitação, 
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que estão previstos no art. 24, incisos I e 11 da mesma Lei 8.666/93 e 
no seu parágrafo único, os quais passarão a ser, para os contratos 
celebrados por consórcios públicos, aumentados para 20%. 

É incluída a dispensa de licitação para a celebração de contra-
tos de programa por entidades de direito público ou privado inte-
grantes da administração direta ou indireta de qualquer dos entes da 
Federação conveniados ou consorciados (art. 13, § 5°) com ente da 
Federação ou com entidade de sua administração indireta, para a pres-
tação de serviços de forma associada, nos termos do autorizado em 
"contrato" de consórcio público ou em convênio de cooperação. 

A propósito, invocamos a cautelosa advertência de CARLOS 
PINTO COELHO MOTTA3: 

Causa até mesmo certa apreensão o crescente nú-
mero de hipóteses legais de dispensa, demonstrado 
pelo quadro da evolução legislativa que ilustrou esta 
matéria. De fato, as hipóteses de dispensa já são 
suficientemente numerosas e conflitantes na vigente 
redação da Lei 8.666/93. E tem-se visto que, em vez 
de promover sua necessária depuração, as propos-
tas de mudança da lei não fazem mais do que 
aumentá-las ainda mais, enveredando por um caudal 
interminável de exceções que acabam por desmen-
tir a regra da igualdade preconizada como princípio 
licitatório. 

9 PROBLEMAS DA IMPLANTAÇÃO DA LEI DE 
CONSÓRCIOS PÚBLICOS 

A implantação prática da nova sistemática trazida pela Lei n° 
11.107/05 oferece certas dificuldades para as quais a realidade brasi-
leira ainda não está preparada. 

3  "Eficácia nas Licitações e Contratos", Belo Horizonte, Dei Rey, 2005, pg. 229. 
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De um lado, temos um panorama da Nação extremamente con-
turbado por acontecimentos que fizeram vir à tona, graças à liberdade 
de imprensa e às facilidades de comunicação, sérios escândalos que 
revelam a prática generalizada de corrupção, de desvios de conduta 
de administradores públicos e que põem a nu a fragilidade de nossas 
instituições politicas. Em tal ambiente, é dificil imaginar que governos e 
legislativos de estados e municípios se congreguem para uma atuação 
harmônica e coordenada em prol de políticas públicas exclusivamente 
voltadas para o cumprimento de metas correspondentes aos interes-
ses públicos, colocando-as acima de eventuais e mesquinhas diver-
gências político-partidárias. 

Por outro lado, a nova roupagem dos consórcios públicos como 
entes dotados de personalidade jurídica própria, dotados de amplas 
atribuições, a temática dos contratos de programa e dos contratos de 
rateio, são criações legais extremamente complexas, que não encon-
tram parâmetros em experiências administrativas anteriores. A Lei n° 
11,107/05 representa uni meritório esforço do legislador federal para 
dar efetividade ao cumprimento do art. 241 da Constituição, preser-
vando a autonomia das ordens federadas. Mas é diploma de difícil 
leitura e interpretação, de estruturação um tanto caótica e com certas 
omissões imperdoáveis. Muito se espera de sua próxima e anunciada 
regulamentação, mas há problemas que só podem ser solucionados 
em nível de lei. 

Dir-se-ia que nossas preocupações não têm maior sentido, em 
um País que prima pelo descumprimento de suas leis, e em que muitos 
diplomas bem intencionados não saem do papel. 

Ocorre, porém, que os consórcios públicos já existem, dissemi-
nados em todos os cantos do País, criados à deriva de disposições 
legais, e são muito numerosos. A edição de uma lei reguladora de tais 
consórcios irá sem dúvida incentivar o surgimento de novos. Com  to-
dos os senões que tenha, não vai ficar no papel. Nada mais legítimo, 
tendo-se em vista as grandes vantagens que propiciam para as admi- 
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nistrações, ainda mais com a possibilidade, que se apresenta, de que 
consórcios públicos se aventurem no terreno do empreendimento de 
parcerias público-privadas. Pois a legislação sobre parcerias público-
privadas só alcança grandes empreendimentos, envolvendo somas de 
recursos que não se encontram nas possibilidades de milhares de mu-
nicípios, e até mesmo de estados carentes. 

Os consórcios, os convênios de cooperação, os contratos de 
programa aparecem no cenário administrativo dotados de talvez ex-
cessiva liberdade de manejo dos dinheiros públicos sem os freios da 
obrigatoriedade de licitação, e com atribuições, no setor de gestão 
dos serviços públicos, que de certo modo atropelam o papel das agên-
cias reguladoras de muitos de tais serviços. 

Tais considerações canalizam para a grande importância de que 
se reveste o exercício do controle da atuação dos entes públicos con-
sorciados ou conveniados. 

10 O CONTROLE EXTERNO DA ATUAÇÃO DOS 
CONSÓRCIOS PÚBLICOS E DOS CONVÊNIOS DE 
COOPERAÇÃO 

Aspecto altamente positivo da Lei é o que diz respeito à previ-
são do efetivo controle externo da atuação dos consórcios públicos, 
que determinou seja efetuado pelos Tribunais de Contas competentes 
para apreciar as contas de cada ente federado participe. 

Preservada foi, assim, a autonomia dos entes federados. Mas 
existe uma fundada apreensão quanto ao problema do efetivo e eficaz 
fincionamento de tal controle. Melhor dizrndo, há um sério perigo de 
atuações desarticuladas e desencontradas das Cortes de Contas, no 
exame das prestações de contas de diversos entes públicos: supo-
nham-se, por exemplo, as dificuldades práticas da eficácia de um con-
trole sobre um consórcio integrado pela União, um Estado e um Muni-
cípio que disponha de seu próprio Tribunal de Contas. 
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Encarece-se, aí, mais ainda, a necessidade, que já se faz sentir 
em vários setores, da estruturação de um sistema nacional integrado 
de informações entre os diversos Tribunais de Contas, nos níveis fede-
ral, estaduais e municipais Controles esparsos de diversos órgãos, em 
seus próprios âmbitos de competência, não devidamente coordena-
dos, sem dúvida não assegurarão suficientemente a lisura dos procedi-
mentos contábeis e orçamentários, tão necessários para que a institui-
ção de tais consórcios se revista da necessária segurança e seriedade. 

Sobre outra espécie de controle, entretanto, a Lei omitiu-se com-
pletamente: o controle participativo dos cidadãos. Nem um só dis-
positivo legal previu a realização de consultas públicas, de audiências 
públicas, e sobretudo de conselhos , formados com a representação 
da sociedade civil, que possam manifestar-se para a estruturação dos 
consórcios e definição das metas a serem atingidas. E, no entanto, 
tratam-se de organismos que irão manejar recursos públicos e que vão 
definir prioridades e modalidades de gestão associada de serviços 
públicos. Inafastável, ante a consagração constitucional da democra-
cia participativa, que, para o atendimento de interesses cruciais de toda 
a coletividade, não seja esta convidada a opinar em assuntos de tama-
nha relevância. Cada vez mais, no cenário jurídico nacional, vem-se 
agigantando a idéia da necessidade de um efetivo controle social sobre 
as políticas públicas, como forma de garantir-se a plena realização dos 
princípios constitucionais. 

11 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De qualquer sorte, deve ser festejada a nova legislação, pois 
com ela o País dá um primeiro e importantíssimo passo, que já tarda-
va, para a disciplina da gestão associada em diferentes níveis da Fe-
deração, da prestação de serviços públicos de grande interesse para a 
coletividade, e para o início de concretização de um federalismo regi-
onal, ideal irrealizado e acalentado por gerações de juristas brasileiros. 
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PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (PPP) 

Paulo Modesto' 

1 AS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS: SENTIDOAMPLO 
E RESTRITO 

O direito brasileiro conhece, em sentido amplo, formas variadas 
de parceria entre o Estado e pessoas privadas de caráter empresarial 
e entre o Estado e as entidades privadas sem fins lucrativos. Natural-
mente, as parcerias do primeiro grupo cuidam de estabelecer prefe-
rencialmente formas de cooperação na prestação de serviços públicos 
e na exploração de atividades econômicas. Reversamente, as parceri-
as do segundo grupo vinculam-se tradicionalmente à prestação de ser-
viços de relevância pública, tendo em conta que a atuação das entida-
des sem fins de lucro neste campo de atividades é explicitamente fo-
mentada pela Constituição (v.g., CF/88, arts. 199, §1°, !afine (saú-
de); 214,1 (assistência social); 205, caput, e 213 (educação))'. Mas 
essa divisão não é absoluta: as entidades privadas empresariais tam-
bém colaboram em serviços sociais do Estado, sem fins de lucro, cum-
prindo funções de fomento, çspt-cialmente em atividades culturais (v.g., 
amostras de arte, exposições, espetáculos públicos) e sociais (v.g., 

Professor de Direito Administrativo da Universidade Federal da Bahia e do Centro de 
Cultura Jurídica da Bahia. Presidente do Instituto de Direito Público da Bahia. Vice-
Presidente do Instituto de Direito Administrativo da Bahia. Membro do Ministério 
Público. Diretor da Revista Brasileira de Direito Público. Diretor Executivo do Instituto 
Brasileiro de Direito Administrativo. Conselheiro Técnico da Sociedade Brasileira de 
Direito Público. Membro do Conselho de Pesquisadores do Instituto Internacional de 
Estudos de Direito do Estado. Ex-Assessor Especial do Ministério da Administração 
Federal e Reforma do Estado do Brasil. Editor do site www.direitodoestado.com.br  
Em trabalho anterior, após referir os dispositivos constitucionais citados, resumi: "Ou-
tras disposições constitucionais referem de forma reflexa esta mesma forma de colabo-
ração de entidades particulares com a administração pública, a saber: (1) igrejas (arts. 
19. I — colaboração, de interesse público, com a União, Estados, Distrito Federal e 
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projetos de urbanização, auxílio a creches e escolas públicas). São 
características gerais das diversas modalidades de parceria, pre-
sentes em maior ou menor intensidade nas diferentes modalidades de 
ajuste: a) a voluntariedade da adesão ao ajuste; b) a convergência de 
interesses; b) a complementaridade de encargos; c) a atenuação no 
emprego de prerrogativas exorbitantes por parte da Administração, 
com vistas a não inibir o interesse do parceiro privado; d) a flexibilida-
de dos arranjos institucionais viabilizadores do ajuste de interesses. As 
parcerias, em sentido amplo, caracterizam-se como acordos entre duas 
ou mais partes, para atuarem juntas em direção a um objetivo comum. 

As parcerias entre o Estado e o empresariado frequentemente 
envolvem a celebração de contratos de concessão de serviço público 
ou de obra pública, mas também podem ocorrer com a mobilização 
conjunta de capitais para criação de entes empresariais (sociedades 

Municípios; art. 226, § 2, celebração do casamento religioso com efeito civil; art. 213, 
escolas confessionais); (2) instituições privadas de educação (art. 150, V1, c — imunida-
de tributária, desde que sem fins lucrativos); (3) instituições de assistência social bene-
ficentes ou filantrópicas (art. 150, VI. c — imunidade tributaria, desde que sem fins 
lucrativos; art. 195, § 7°- isenção de contribuição para a seguridade social); (3) terceiros 
e pessoas fisicas e jurídicas de direito privado na área da saúde (arts. 197 — declaração 
de relevância pública das ações e serviços de saúde pelos mesmos executados); (4) 
organizações representativas da população (art. 30, X — cooperação no planejamento 
municipal; art. 58, II — participação em audiências públicas de comissões do Poder 
Legislativo); (5) serviços notariais e de registros (arts. 236, e §§ — serviços privados mas 
por delegação do poder público); (6) entidades privadas em geral — art. 74, Il (cabe ao 
sistema de controle interno integrado dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário a 
comprovação da legalidade e avaliação dos resultados, também quanto â eficácia e 
eficiência, da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado). Essas 
disposições revelam a extensão que tomou a cidadania participativa e a parceria públi-
co-privado na Constituição de 1988, assinalando ainda algumas das diversas modalidades 
de estimulo utilizadas pelo Estado para atrair e premiar a colaboração de entidades 
privadas em atividades de acentuada relevância social: (a) imunidade tributária (art.150, 
VI, "c", art. 195, §7° e art.240); (b) trespasse de recursos públicos (art. 204, I; art. 213; 
art. 216, §3°, art.61,ADCT); (c) preferência na contratação e recebimento de recursos 
(art. 199, §1°, in fine).(Cf. MODESTO, Paulo. Reforma Administrativa e Marco Legal 
das Organizações Sociais no Brasil: as dúvidas dos juristas sobre o modelo das Organiza-
ções Sociais, Revista Trimestral de Direito Público, n. 16, 1996, p. 187-88). 
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de economia mista)! Formas de parceria também usuais são os acordos 
econômicos, que envolvem redução de preços em setores específicos 
da economia e a redução concomitante da tributação sobre produtos 
industrializados ou sobre o consumo de certos produtos (ex. redução 
de tributação para carros populares). 

Não é este sentido amplo da voz parceria, porém, que cumpre 
aqui desenvolver. Interessa analisar, considerando o exposto nos itens 
anteriores, o alcance específico da expressão parceria público-privarla 
isto é, da voz parceria consoante vem empregada na recentíssima 
Lei n.° 11.079, de 30 de dezembro de 2004 (publicada no DOU 
de 31/12/2004) e, em especial, a sua aplicação não apenas no campo 
tradicional dos serviços públicos e das atividades de exploração 
econômica, esfera em que terá provavelmente amais intensa aplicação, 
mas no âmbito sempre esquecido das atividades de relevância 
pública, dos serviços sociais e culturais prestados ao público pelo 
Estado e por particulares, igualmente carente de recursos e de iniciativas 
que lhe ampliem a eficácia3.É o que se fará a seguir: 

2 Não afasto do conceito amplo de parceria a criação de entidades especificas, integradas 
pelos parceiros, com vistas à realização de propósitos comuns (parceria institucional). A 
entidade criada pode ser temporária, a exemplo de sociedades de propósitos específicos 
(SPE), ou assumir formas jurídicas estáveis, como as sociedades de economia mista. Em 
sentido contrário, MARIA SYLV1A ZANELLA Dl PIETRO exclui do conceito de parce-
ria a hipótese de formação de nova pessoa jurídica: "Neste livro, o vocábulo parceria ê 
utilizado para designar todas as formas de sociedade que, sem formar uma nova pessoa 
jurídica, são organizadas entre os setores público e privado, para a consecução de fins de 
interesse público. Nela existe a colaboração entre o poder público e a iniciativa privada 
nos âmbitos social e econômico, para satisfação de interesses públicos, ainda que, do lado 
do particular, se objetive o lucro. Todavia, a natureza econômica da atividade não é 
essencial para caracterizar a parceria, como também não o é a idéia de lucro, já que a 
parceria pode dar-se com entidades privadas sem fins lucrativos que atuam essencialmen-
te na área social e não econômica". (Parcerias na Administração Pública, Editora Atlas, 
3° ed., 1999, págs. 31/32). 
Denomino serviços de relevância pública as atividades consideradas essenciais ou 
prioritárias à comunidade, não titularizadas pelo Estado, cuja regularidade, acessibilidade 
e disciplina transcendem necessariamente à dimensão individual, obrigando o Poder 
Público a controlá-las, fiscalizá-las e incentivá-las de modo particularmente intenso. 
Não há aqui exigência de aplicação obrigatória de todas as obrigações de serviço público 
tradicionalmente reconhecidas na legislação. Nem titularidade exclusiva desses interes- 
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2 AS PARCERLkS PÚBLICO-PRIVADAS NA LEI N° 11.079/ 
2004 

A Lei n.°11.079/2004 denomina como parceria público-priva-
da o contrato especial de concessão que estabeleça 

ses pelo Estado, admitindo-se a livre atuação privada. Mas a lei ordinariamente impõe 
que a fiscalização e regulação dessas atividades pelo Poder Público seja rainudente e 
tutelar, sendo assegurando ainda o respeito a princípios constitucionais, em especial o 
principio da dignidade da pessoa humana. 
Na Constituição brasileira há explicita referência aos serviços de relevância pública 
em duas normas: art. 129, II e art. 197. Na primeira norma, o conceito é empregado em 
sentido subjetivo, para referir as entidades privadas que prestam serviço de relevância 
pública. Na segunda, o conceito é empregado em sentido objetivo, para referir as ações 
e os serviços de saúde, seja quando prestados pelo Poder Público, seja quando prestados 
por pessoa fisica ou jurídica de direito privado. As disposições são diretas e de simples 
compreensão: 
"Art. 129 — São funções institucionais do Ministério Público: 
II — zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública 

aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia," 
"Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder 
Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, 
devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros, por pessoa fisica ou 
jurídica de direito privado" 
É certo também que os serviços sociais referidos, quando desempenhadas pelo Poder 
Público como encargo, obrigação, submetem-se ordinariamente ao regime de direito 
público, quer por ser este o regime jurídico comum e normal da função adminis-
trativa do Estado, quer por expressa decisão legal. Por essa razão, diversos autores 
tendem a considerar essas atividades, quando prestadas pelo Estado, serviços públicos. 
Mas, sem embargo dessa qualificação, essas atividades não seriam serviços públicos 
quando desempenhados por particulares_ Porém, como vimos antes, rotular de serviço 
público essas atividades, quando exercidas pelo Estado, é subordinar a natureza jurí-
dica de uma atividade à qualidade do sujeito que a exercita, é adotar um conceito 
subjetivo, o que é incoerente com a tese predominante na doutrina brasileira de se 
buscar a identidade própria da atividade de serviço público na identificação do 
regime jurídico especial da atividade, não do sujeito que por ela responde. 
A conseqüência pragmática deste entendimento é ambigua: por um lado, a analogia 
permite aparentemente ampliar as garantias dos administrados quando aplicada a pesso-
as jurídicas estatais de direito privado (tese problemática, ante a ausência de impo-
sição constitucional do regime de direito público a todo esse conjunto de atividades); por 
outro lado, restringe a compreensão dos compromissos públicos da mesma atividade 
quando exercida por particulares (pois, neste caso, seriam simples atividades econô-
micas). Seja como for, mesmo os autores que dilatam a aplicação do conceito de serviço 
público para atividades sem titularidade do Estado reconhecem que, quando os particula-
res atuam, com ou sem fins lucrativos, por direito próprio (iure propio), não se 
sujeitam ordinariamente ao regime do serviço público ou do direito administrativo, mas 
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contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro priva-
do, sob duas modalidades: concessão patrocinada e concessão admi-
nistrativa. 

Trata-se de contrato de direito público, de longo prazo e 
caráter extraordinário, somente aplicável a ajustes de grande vul-
to, cujo valor seja equivalente ou exceda a R$ 20.000.000,00 (vinte 
milhões de reais), possua prazo de vigência igual ou superior a 5 
(cinco) anos (mas não excedente a 35 anos) e envolva 
compartilhamento de riscos entre o parceiro público e o parcei-
ro privado, inclusive no tocante á cobertura de riscos contra caso 
fortuito, força maior, fato do príncipe e álea econômica extraor-
dinária. 

A Lei n.° 11.079/2004 estipula que, quando não houver 
contraprestação pecuniária do poder público, a concessão adminis-
trativa deve ser rotulada como "concessão comum", sendo inaplicáveis 
as normas especiais que institui. Também não são aplicáveis as normas 
da nova lei aos contratos que tenham como objeto único o forneci-
mento de mão-de-obra, o fornecimento e instalação de equipamentos 
ou a execução de obra pública (art. 2°, §40, III). Saliente-se, ainda, 
que a contraprestação pecuniária daAciministração Pública, necessá- 

ao regime jurídico típico ou predominante das pessoas de direito privado, o que muitas 
vezes lhes confere maior agilidade ou presteza no atendimento dos seus objetivos soci-
ais. 
Os serviços de relevância pública não são serviços públicos, mas também não são ativi-
dades de exploração econômica. Constituem zona jurídica intermediária, rol de ativida-
des que dispensa titulo especial de autorização tanto para o Estado quanto para os 
particulares, mas que cumpre papel relevante no fornecimento de utilidade vitais para os 
cidadãos, sendo especialmente protegida na Constituição Federal (v.g., art. 129, II). 
Trata-se de domínio em que a atividade de execução direta de serviços e a ativida-
de de fomento administrativo, mediante outorga de títulos especiais, apoio financei-
ro e acordos de parceria encontra lugar privilegiado para coexistir, rompendo-se em 
definitivo a dicotomia de soma zero que isolava a atuação dos particulares e do Estado 
em zonas distintas e mutuamente excludentes. 
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ria para caracterização da nova modalidade contratual, somente será 
cabível após a efetiva disponibilizaçáo do serviço objeto do con-
trato de parceria público-privada ou, ao menos, de parcela fruivel 
do serviço contratado (art. 7°). 

A Lei n.° 11.079/2004 inova o léxico jurídico administrativo 
em termos nacionais (art. 1°), razão pela qual define, expressamen-
te, os conceitos de concessão patrocinada e concessão adminis-
trativa. Com  o primeiro rótulo designa a concessão de serviços públi-
cos ou de obras públicas de que trata a Lei n°8.987, de 13 de feverei-
ro de 1995, quando envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos 
usuários, contraprestação pecuniária do parceiro público ao par-
ceiro privado. O segundo rótulo denota não propriamente um con-
trato de concessão de serviço público, ao menos como este é reco-
nhecido no direito administrativo brasileiro, mas uma espécie de con-
trato de risco de que a Administração Pública seja a "usuária direta 
ou indireta-, cumulado ou não com contrato de concessão de uso de 
bem público ou de obra pública. As denominadas "concessões ad-
ministrativas", segundo o art. 3° da nova Lei n.° 11.079/2004, regem-
se pela Lei n.° 11.079/2004 e também pelo disposto nos arts. 21,23, 
25 e27 a39 da Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e no art. 31 
da Lei n°9.074, de 7 de julho de 1995. Nas "concessões administra-
tivas", em princípio, não há delegação de serviço público, o que torna 
realmente ambígua e problemática a terminologia empregada. 

Embora tenha isolado em duas modalidades de contrato as suas 
hipóteses de aplicação, é nítida a preocupação da Lei em disciplinar 
sobretudo a modalidade de concessão denominada patrocinada, pois 
é esta aquela que melhor serve à atração de capitais privados para 
investimento em infra-estrutura, particularmente nas atividades de mai-
or risco econômico ou regulatório. 

Como é evidente, segundo a concepção adotada pela nova lei, 
parcela significativa dos investimentos em infra-estrutura de que o país 
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necessita exigem longo prazo de maturação e grande volume de recur-
sos, isto é, embutem grande risco econômico, regulatório e políti-
co, cuja cobertura somente pode ser realizada integralmente por em-
presas privadas em situações especiais, nas quais seja evidente ou muito 
provável a estabilidade das receitas a serem auferidas ao longo do 
tempo ou manifesta a sustentabilidade do negócio pelo elevado núme-
ro de usuários a serem atendidos. Em projetos de interesse público, 
que envolvam construção de obras, mas de fluxo de caixa incerto 
ou insuficiente, de duas uma: a) o Poder Público integraliza todo o 
investimento, contratando do setor privado a obra em regime de em-
preitada (regime tradicional: risco integral do Estado); ou b) o Poder 
Público compartilha riscos com o investidor privado, assegurando sub-
sídios ou a estabilidade no tempo de receitas necessárias à amortiza-
ção do investimento (regime das parcerias público-privadas). É esta 
a concepção ideológica que permeia todas as normas da Lei n.° 
11.079/2004. 

Por isso, as duas modalidades de contratação de parcerias pú-
blico-privadas (conhecidas no continente europeu também pela sigla 
PPP, Public-Private-Partnerships) apresentam caráter subsidiá-
rio em relação às denominadas concessões comuns. Somente 
parece legitima a adoção das novas modalidades quando inviável, por 
manifesto desinteresse dos capitais privados e insuficientes recursos 
de investimento do poder público, a adoção da modalidade comum de 
concessões de serviço, de obra ou de uso de bem público, bem como 
a contratação direta em regime de empreitada.' 

'I O caráter subsidiário de contratações pela modalidade PPP é ressaltado também em 
alguns relatórios internacionais. A Comissão incumbida de estudar os diversos contratos 
de PPP celebrados nos países da União Européia, com vistas á elaboração do guia 
"Diretrizes para Parcerias Público-Privadas bem-sucedidas", disponível na Internet (hW 
/eurona.eu.int/commiregiona_poli  y/sources/doceener/auides/ PPPguide.htrn) acentuou: 
"Entretanto, embora as PPPs possam apresentar diversas vantagens, deve ser também 
lembrado que esses esquemas são complexos para projetar, implementar e administrar. 
Em nenhuma hipótese elas constituem a única opção ou a opção preferencial, e devem 
ser consideradas apenas se puder ser demonstrado que elas poderão gerar valor adicional 
em comparação a outras abordagens, se existir uma estrutura de implementação efetiva 
e se os objetivos de todas as partes puderem ser atingidos com a parceria." (pág. 04). 
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O caráter subsidiário e extraordinário dos referidos contratos 
de parceria é evidenciado também pelas exigências a serem observa-
das pela Administração antes de decisão sobre a celebração dos con-
tratos, em especial a verificação da "sustentabilidade financeira e 
vantagens socioeconômicas dos projetos de parceria" (art. 4°, VII), 
ao lado da observância da "responsabilidade fiscal na celebração e execu-
ção das parcerias" (art. 4°, IV) e "repartição objetiva de riscos entre as 
partes" (art. 40, VI). Por igual, a abertura do processo de licitação, que 
será sempre na modalidade de concorrência, está condicionada a "autori-
zação da autoridade competente, fundamentada em estudo técnico que 
demonstre a conveniência e a oportunidade da contratação, median-
te identificação das razões que justifiquem a opção pela forma de 
parceria público-privada (art. 10,1, a). É necessário também que a mi-
nuta do edital e do respectivo contrato seja submetida à consulta públi-
ca, que deverá necessariamente "informar ajustificativa para a contrafação" 
(art. 10, VI). Por fim, as concessões patrocinadas em que mais de 70% 
(setenta por cento) da remuneração do parceiro privado for paga pela 
Administração Pública dependerão de autorização legislativa especi-
fica (art. 10, § 39). Alei exige também a avaliação da solvência financeira 
do ente público, considerando o comprometimento financeiro com proje-
tos de parceria público-privada em curso, antes da celebração de novos 
contratos de parceria.' Sem essas cautelas, o contrato de parceria públi-
co-privada será ilegal e, em principio, contrário ao interesse público. 

Para a União: "Art. 22. A União somente poderá contratar parceria público-privada 
quando a soma das despesas de caráter continuado derivadas do conjunto das parcerias já 
contratadas não tiver excedido, no ano anterior, a I% (um por cento) da receita corren-
te liquida do exercício, e as despesas anuais dos contratos vigentes, nos 10 (dez) anos 
subseqüentes, não excedam a 1% (um por cento) da receita corrente liquida projetada 
para os respectivos exercícios". Por via obliqua, para os Estados e Municípios: "Art. 28. 
A União não poderá conceder garantia e realizar transferência voluntária aos Estados, 
Distrito Federal e Municípios se a soma das despesas de caráter continuado derivadas do 
conjunto das parcerias já contratadas por esses entes tiver excedido, no ano anterior, a 
1% (um por cento) da receita corrente líquida do exercício ou se as despesas anuais dos 
contratos vigentes nos 10 (dez) anos subseqüentes excederem a 1% (um por cento) da 
receita corrente líquida projetada para os respectivos exercícios." 

218 	 Revista Gestão Pública e Controle Externo. v. 1, n. 1, nov./2005 



A opção pelo modelo das PPPs deverá exigir ao menos dois 
fundamentos concretos: a ausência de recursos suficientes para inves-
timentos de interesse público e, cumulativamente, a inviabilidade da 
transferência para a iniciativa privada do risco econômico integral da 
prestação do serviço, precedido ou não de obra pública.' Essa é a 
razão para a identificação crescente das PPPs, no plano internacional, 
a projetos de Iniciativa Financeira Privada (Private Finance Initiative 
— "PFI"). Nestes tipos de ajuste, o empreendedor privado assume a 

As concessões de obra ou serviço público são caracterizadas no Brasil como contratos 
administrativos em que o risco é exclusivamente do concessionário. Essa concep-
ção, no entanto, é antes um mito (ou um "montra dogmático", um fraseado repetido 
sistematicamente, sem reflexão ou crítica) do que um dado da ordem jurídica positiva: o 
direito brasileiro reduz o conceito de álea ordinária — conjunto de riscos que o concessi-
onário deve suportar — e amplia ao máximo a proteção do concessionário em face da 
álea extraordinária (nas duas modalidades, álea administrativa e álea econômica), obri-
gando o Estado a assumir diversos riscos durante o contrato de concessão de serviço ou 
de obra pública. A teoria do fato do principe nos contratos de concessão, por exemplo, 
possui entre nós um alcance muito mais amplo do que no direito francês: no direito 
brasileiro, de ordinário, o Estado cobre com exclusividade os desequilíbrios contratuais 
decorrentes de medidas gerais por ele impostas que afetem indistintamente toda a cole-
tividade (como os tributos), o que não ocorre, como regra, no direito francês. Por igual, 
entre nós a noção de equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão tem sido 
extremamente generosa para o concessionário, pois diante de fatos imprevistos, excep-
cionais, que afetem a economia do contrato têm-se invocado a responsabilidade integral 
do Estado pela cobertura destes riscos, enquanto no direito francês os prejuízos decor-
rentes de fatos imprevisíveis e anômalos (álea econômica) são partilhados entre o 
concedente e o concessionário. Essa dupla redução de riscos para o concessionário é 
extraída, pela doutrina majoritária, do disposto no art. 37, XXI, da Constituição Fede-
ral, na parte que estatui que as obras e serviços serão contratados "com clausulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, mentidas as condições efetivas da proposta". 
Sem embargo dessas garantias do concessionário, que nada mais são do que assunção pelo 
Estado de parte dos riscos da concessão, a Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, define 
a concessão de obra ou serviço público como contrato em que o concessionário deve 
fazer prova de possuir capacidade para executar a obra ou serviço "por sua conta e risco" 
(art. r, 11, 111 e IV). A Lei 11.079/2004 (Lei das PPPs) foi mais austera: impôs a 
"repartição objetiva de riscos entre as partes" (art. 4°, VI), inclusive os "referentes a 
caso fortuito, força maior, fato do príncipe e álea econômica extraordinária (art. 5°, 
III). Não tenho dúvida que muitos autores inquinarão o novo dispositivo de 
inconstitucional, por afronta ao precitado art. 37, XXI, da Constituição Federal. Mas 
considero que esta sere uma leitura apressada (ou interessada): o dispositivo constituci-
onal obriga que sejam mentidas as condições efetivas da proposta, mas não impede que 
o legislador determine aos particulares que, na proposta, contemplem objetiva cataloga-
ção dos riscos que estão dispostos a assumir em relação a situações [(picas de caso 
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responsabilidade da concepção dos projetos, da obtenção do financi-
amento, da construção e da operação de obras e serviços de interesse 
público (contratos tipo "design-build-fmance-operate"), cabendo ao 
Estado fiscalizar a obra e os serviços, prestar garantias que diminuam 
o risco do investimento e, por vezes, o papel de cliente direto ou indi-
reto responsável pelo pagamento dos serviços prestados. No entanto, 
nestes ajustes é possível prever também "o compartilhamento com aAd-
ministração Pública de ganhos econômicos efetivos do parceiro privado 
decorrentes da redução do risco de crédito dos financiamentos utilizados 
pelo parceiro privado" (art. 5°,1X, da Lei n.° 11.079/2004). 

Os contratos de concessão tradicionais, denominados agora tam-
bém de "concessões comuns", quando envolviam a prévia construção 
de obra pública, em geral seguiam o modelo BOT (contratos tipo 
"build, operate, transfer": construir, operar, transferir). Não onera-
vam, em princípio, os cofres públicos, mas o Estado era responsável 
pela concepção do contrato e cobria todos os riscos de manutenção 
da equação econômico-financeira. È ainda hoje uma opção excelente, 
uma vez que não importa em aumento do endividamento público, mas 
traduz modalidade que somente produz resultados quando a taxa de 
retorno do investimento privado é motivadora. Quando a taxa de re-
torno privado é baixa e a vantagem social obtida com o ingresso de 
investimentos privados é relevante, a parceria somente é possível fora 
dos marcos tradicionais da concessão precedida de obra pública. 

Nesses casos, como o Poder Público praticamente esgotou as 
suas possibilidades de endividamento, ganhou relevo o papel dos 

fortuito, força maior, fato do príncipe e álea econômica extraordinária. O conceito de 
"condições efetivas da proposta" não deve atinar apenas com o preço e as tarefas 
assumidas: deve encerrar, ao menos nos contratos de parceria público-privada, um 
objetivo catalogo de situações que indique quais os riscos serão partilhados entre os 
parceiros e quais os riscos serão de responsabilidade exclusiva de cada parte. É o inicio 
do fim dos contratos administrativos elípticos e mal ajustados, de poucas paginas, que 
asseguram todas as garantias possíveis ao concessionário e deixam o Estado sem clareza 
sobre a extensão do risco efetivo assumido pelo concessionário. 
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investidores como terceiros diretamente interessados no contrato de 
parceria público-privada, prevendo a Lei diversos mecanismos de 
garantia do investimento, com vistas a diminuir ao máximo os riscos 
econômicos envolvidos no projeto e baratear ao máximo o crédito 
necessário para o desenvolvimento da obra ou serviço. 

Na Lei n.° 11.079/2004 os investidores assumem papel de des-
taque na relação jurídico administrativa, autorizando a lei que os con-
tratos de parceria público-privada poderão prever o direito de in-
gresso dos financiadores no projeto, isto é, a "transferência do con-
trole da sociedade de propósito especifico", responsável pela execu-
ção da concessão, para os seus fmanciadores, com o manifesto "obje-
tivo de promover a sua reestruturação financeira e assegurar a conti-
nuidade da prestação dos serviços, não se aplicando para este efeito o 
previsto no inciso Ido parágrafo único do art. 27 da Lei n° 8.987, de 
13 de fevereiro de 1995" (art. 50, § 2°, I). Autoriza também a "possi-
bilidade de emissão de empenho em nome dos financiadores do 
projeto em relação às obrigações pecuniárias daAdministração Públi-
ca" e "a legitimidade dos financiadores do projeto para receber inde-
nizações por extinção antecipada do contrato, bem como pagamen-
tos efetuados pelos fundos e empresas estatais garantidores de parce-
rias público-privadas" (art. 50, § 22, II e III). Por essas medidas, é 
óbvio, procura-se proteger os financiadores ou credores finais do 
empreendimento da atuação irregular ou ruinosa de empreendedores 
privados. 

No entanto, como é baixa a credibilidade do Poder Público no 
Brasil, a Lei n.° 11.079/2004 trata de prever garantias objetivas dos 
financiadores também em relação ao parceiro estatal, especialmente 
quanto a atrasos deste no desembolso das contrapartidas públicas do 
contrato. Por um lado, admite que a contraprestação da Administra-
ção Pública seja feita de maneira variada, especialmente, por "ordem 
bancária; cessão de créditos não tributários; outorga de direitos em 
face daAdministração Pública; ou outorga de direitos sobre bens pú- 
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Micos dominicais" (art. 6°, I a IV). Por outro lado, assegura que esses 
desembolsos sejam garantidos mediante "vinculação de receitas, ob-
servado o disposto no inciso IV do art. 167 da Constituição Federal; 
instituição ou utilização de findos especiais previstos em lei; contratação 
de seguro-garantia com as companhias seguradoras que não sejam 
controladas pelo Poder Público; garantia prestada por organismos in-
ternacionais ou instituições financeiras que não sejam controladas pelo 
Poder Público; garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa 
estatal criada para essa fmalidade7; outros mecanismos admitidos em 
lei." (art. 8°). É lógico que essas garantias devem ser compatíveis com 
a divisão de riscos estabelecida no contrato de parceria público-priva-
da, não podendo abranger os riscos que devem ser cobertos pelos 
parceiros privados, sob pena de desvirtuamento do contrato e viola-
ção direta das normas previstas na própria Lei a° 11.079/2000. 

Os elementos expostos permitem a formulação de um conceito 
operacional das parceiras público-privadas em sentido estrito: con-
trato administrativo de longo prazo, celebrado em regime de 
compartilhamento de riscos, remunerado após a efetiva oferta 

A Lei 11.079/2004 cuida de constituir, desde logo, no plano da União, um Fundo Garan-
tidor de Parceiras Público-Privadas (FGP), com patrimônio inicial autorizado de R$ 
6.000.000.000,00 (seis bilhões de reais), com vistas a "prestar garantia de pagamento 
de obrigações pecuniárias assumidas pelos parceiros públicos federais em virtude das 
parcerias de que trata esta Lei" (art. 16). 
Nesta direção, a disciplina do Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas (FGP) 
estabece: "Art. 18. As garantias do FGP serão prestadas proporcionalmente ao valor da 
participação de cada cotista, sendo vedada a concessão de garantia cujo valor presente 
liquido, somado ao das garantias anteriormente prestadas e demais obrigações, supere o 
ativo total do POP. (...) § 32  A quitação pelo parceiro público de cada parcela de debito 
garantido pelo FGP importara exoneração proporcional da garantia; § 42  No caso de 
crédito liquido e certo, constante de titulo exigível aceito e não pago pelo parceiro 
público, a garantia poderá ser acionada pelo parceiro privado a partir do 452  (quadragé-
simo quinto) dia do seu vencimento; § 52  0 parceiro privado poderá acionar a garantia 
relativa a débitos constantes de faturas emitidas e ainda não aceitas pelo parceiro públi-
co, desde que, transcorridos mais de 90 (noventa) dias de seu vencimento, não tenha 
havido sua rejeição expressa por ato motivado; § 62  A quitação de débito pelo FGP 
importará sua subrogação nos direitos do parceiro privado." 
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de obra ou serviço pelo parceiro privado, responsável pelo in-
vestimento, construção, operação ou manutenção da obra ou do 
serviço, em contrapartida a garantias de rentabilidade e explo-
ração econômica asseguradas pelo Poder Público. 

3 AS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS NOS SERVIÇOS 
DE FtELEVÂNCIA PÚBLICA E AS "CONCESSÕES ADMI-
NISTRATIVAS" 

Nos serviços prestados pelo Estado não é possível, frequente-
mente, reclamar contrapartidas dos usuários. Em algumas hipóteses, 
há previsão constitucional de gratuidade na prestação dos serviços, 
como ocorre na prestação de serviços de saúde (art. 198, § 1°, CF) e 
de ensino (art. 206, IV, CF). Em outras situações, há decisão política 
de não onerar os usuários do serviço ou da obra pública (por exem-
plo, as concessões de rodovias com "pedágio-sombra", mecanismo 
pelo qual o Poder Público remunera o concessionário segundo uma 
estimativa de utilização, não havendo pagamento de pedágio pelo usu-
ário direto do serviço). 

Dessume-se da Lei n.° 11.079/2004 que "concessão adminis-
trativa" é a parceria público-privada sem participação do usuário 
na remuneração do parceiro privado. Nos termos da dicção legal, 
"concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de 
que a Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda 
que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação e bens" 
(art. 2°, § 2°). 

O novo instituto pode ser empregado tanto para a prestação de 
serviços públicos quanto para prestação de serviços de relevância 
pública, desde que o "concessionário" não seja remunerado por usuá-
rios privados. 

Figure-se a hipótese da União Federal pretender a instalação de 
um hospital para atendimento gratuito e especializado a portadores de 
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cardiopatias em um Município carente. Não dispondo a União de 
recursos orçamentários para a construção e operação de um novo 
hospital no referido município, nem havendo auto sustentabilidade eco-
nômica do projeto, pela incerteza da demanda e pelo caráter gratuito 
do atendimento, nem sendo possível a aquisição direta do serviço atra-
vés de hospitais privados, por ausência de prestadores locais, pode-
se cogitar a utilização do modelo da "concessão administrativa", re-
munerando-se o concessionário que assuma a construção e operação 
do novo hospital mediante a previsão contratual de um percentual de 
acréscimo aplicável sobre a tabela geral de procedimentos do SUS 
ou de uma estimativa de utilização mínima de procedimentos mé-
dicos. Em contrapartida aos investimentos e obras exigidas para a cons-
trução do hospital, para aquisição das instalações e manutenção dos 
serviços, além da remuneração paga a todo empreendedor proprietá-
rio de hospital credenciado junto ao SUS, o Poder Público assegura-
ria ao concessionário uma remuneração estimada (de forma seme-
lhante ao pedágio-sombra) ou aplicaria sobre a efetiva utilização 
de usuários um percentual adicional sobre a tabela de procedimentos 
padrões do sistema único de saúde, com vistas à formação da parceria 
público-privada. O usuário não seria onerado com o custo de proce-
dimentos médicos, o Estado não precisaria arcar imediatamente com 
o investimento de implantação do serviço e a amortização do capital 
privado investido ocorreria ao longo do tempo, assumindo o parceiro 
privado os riscos econômicos de demanda (maior ou menor quantida-
de de usuários) e outros que lhe sejam assinalados no vínculo que 
firmar com a Administração.' 

Segundo o art. 62, parágrafo único, da Lei 11.079/2004, "o contrato poderá prever o 
pagamento ao parceiro privado de remuneração variável vinculada ao seu desempenho, 
conforme metas e padreies de qualidade e disponibilidade definidos no contrato". Embora 
disciplinada como mera faculdade para os contratos de parcerias público-privadas em 
geral, a previsão de remuneração variável deve ser considerada a forma preferencial de 
remuneração dos parceiros privados nas concessões administrativas, tendo em vista 
distanciar a nova forma de parceria dos contratos de fornecimento de mão-de-obra, 
fornecimento e instalação de equipamentos ou a mera execução de obra pública. 
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A hipótese indica que a denominada "concessão administrativa" 
não será, nos serviços de relevância pública, uma concessão de obra 
pública nem um contrato de prestação de serviços tradicional. Não 
será uma concessão de obra comum, pois os usuários não serão one-
rados e o que se objetiva é a prestação adequada de serviços gratui-
tos, livres à iniciativa privada, mas desinteressantes para empreen-
dedores privaàos sem garantias especiais do Poder Público. Não será 
um contrato de prestação de serviços tradicional, pois a obtenção dos 
recursos necessários à própria prestação dos serviços será atribuída 
ao parceiro privado, além da remuneração possuir um caráter alea-
tório, dependente do fluxo Muro de clientes ou usuários dos serviços 
oferecidos, e estar vinculada à efetiva prestação dos serviços.lo Além 
disso, como antes dito, será um contrato extraordinário, de elevado 
valor, prazo determinado e expresso compartilhamento de riscos entre 
os parceiros público e privado, este último sendo remunerado apenas 
após a efetiva disponibilização do serviço. 

A concessão administrativa pode figurar como um contrato de 
prestação de serviços peculiar, de risco ou de quantitativos vari-
áveis, quando não exigir a prévia execução de obra ou o fornecimen-
to e instalação de bens e a remuneração do empresário privado de-
correr da eficiência de seu desempenho na execução das ativi-
dades contratadas. A hipótese é remota, dada a proibição de cele-
bração de contrato de parceria público-privada cujo valor seja inferior 

'" Recorde-se que a Lei 8.666 veda, expressamente, nos contratos para realização de obras 
ou a prestação de serviços incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos financei-
ros pra a execução do contrato, ressalvados apenas os empreendimentos executados e 
explorados sob o regime de concessão (art. 70, §3°), bem como a inclusão, no objeto da 
licitação, de fornecimento de materiais e serviços sem previsão de quantidade ou cujos 
quantitativos não correspondam as previsões reais do projeto básico ou executivo (art. 
7°, § 4°). Estas vedações guardam coerência com a exigência de programação integral dos 
custos atuais e finais das obras e serviços contratados (art. 8°), mas são inviáveis de 
serem cumpridas em parcerias público-privadas, cuja matriz conceitua] ê exatamente a 
viabilização de obras e serviços com financiamento privado, compartilhamento de 
riscos e com remuneração vinculada a obrigações de resultado. 
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a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) (art. 2°, § 4°, I, da Lei n.° 
11.079/2004). No entanto, não é impossível, desde que o procedi-
mento contratado seja de valor individual elevado, realizado em gran-
de número e o prazo de prestação do serviço permita uma estimativa 
de despesa pública dentro dos marcos exigidos pela lei. 

De ordinário, no entanto, salvo melhor juízo, a concessão admi-
nistrativa deve ser qualificada como um contrato administrativo misto, 
híbrido, envolvendo um contrato de prestação de serviços e uma 
concessão de uso ou de obra pública, nomeadamente quando en-
volver a utilização de instalações privativas do Poder Público ou a 
execução de obra ou o fornecimento de bens. 

A celebração de contratos de "concessão administrativa" so-
mente será justificada quando oferecer vantagens 
socioeconômicas, sustentabilidade financeira, respeito aos interesses 
e direitos dos destinatários dos serviços, repartição objetiva de riscos 
entre as partes, ganhos de eficiência e transparência nos procedimen-
tos e decisões, como exige expressamente o art. 4°. da Lei n.° 11.079/ 
2004. A concessão administrativa exigirá, além disso, aperfeiçoamen-
to dos processos de fiscalização e monitoramento do desempenho 
do parceiro privado, para diminuir o risco de desvirtuamento da nova 
figura contratual e aproveitamento adequado da atividade desenvolvi-
da pelos parceiros, especialmente em atividades de relevância pública, 
nas quais a qualidade do atendimento ao público é muito mais im-
portante do que o número dos procedimentos realizados. 

4 CONCLUSÃO 

O modelo das parcerias público-privadas não pode ser um 
modismo, que afaste a aplicação dos contratos de concessão comuns 
quando estes ainda são cabíveis. Não pode também se voltar apenas 
para as atividades econômicas ou para o financiamento da prestação 
de serviços públicos, frequentemente sustentáveis ao longo do tempo, 
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desde que garantias de procedimento leal e honesto daAdministração 
Pública sejam asseguradas. Este modelo pode ser empregado, com 
sucesso e talvez com maior urgência, também para financiar a amplia-
ção de serviços sociais do Estado, em atividades livres à iniciativa 
privada, de expressiva relevância pública, mas desinteressantes para 
as empresas sem garantias de rentabilidade mínimas adredemente 
pactuadas e firmemente reconhecidas. Estas conclusões não são ex-
pressões singelas de qualquer ideologia: decorrem do sistema consti-
tucional brasileiro e, por igual, das normas de cautela previstas na 
Lei n.° 11.079/2004. 

Essas normas evidenciam o caráter subsidiário da nova mo-
dalidade de parceria, voltada apenas para qualificar o contrato de 
direito público, de caráter extraordinário, de longo prazo e grande 
vulto, cujo valor seja equivalente ou exceda a R$ 20.000.000,00 (vinte 
milhões de reais), possua prazo de vigência igual ou superior a 5 
(cinco) anos (mas não excedente a 35 anos) e envolva 
compartilhamento de riscos entre o parceiro público e o parcei-
ro privado, inclusive no tocante à cobertura de riscos contra caso 
fortuito, força maior, fato do príncipe e álea econômica extraor-
dinária. Para a celebração desses contratos são exigidas cautelas es-
peciais, como a comprovação da "sustentabilidade financeira e 
vantagens socioeconômicas dos projetos de parceria" (art. 4°, 
VII), ao lado da observância da "responsabilidade fiscal na cele-
bração e execução das parcerias" (art. 40, IV) e "repartição obje-
tiva de riscos entre as partes" (art. 40, VI). Por igual, a abertura do 
processo de licitação está condicionada a "autorização da autoridade 
competente, findamentada em estudo técnico que demonstre a con-
veniência e a oportunidade da contratação, mediante identifica-
ção das razões que justifiquem a opção pela forma de parceria 
público-privada (art. 10, I, a). É necessário que a minuta do edital e 
do respectivo contrato seja submetida à consulta pública, que deve-
rá necessariamente "informar a justificativa para a contratação" 
(art. 10, VI). Por fim, as concessões patrocinadas em que mais de 
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70% (setenta por cento) da remuneração do parceiro privado for paga 
pelaAdministração Pública dependerão de autorização legislativa 
especifica (art. 10, § 3Q). A lei exige também a avaliação da solvên-
cia fmanceira do ente público, considerando o comprometimento 
financeiro com projetos de parceria público-privada em curso, antes 
da celebração de novos contratos de parceria. 

A aplicação das parcerias público-privadas deve ser a última 
opção do Poder Público, quando inexistentes os recursos necessários 
para implantação de serviços e obras fundamentais para o pais e for 
inviável a transferência para o parceiro privado do risco econômico de 
empreendimentos de interesse público. Se não for assim, serviços auto 
sustentáveis serão contratados pelo modelo das parcerias público-
privadas, para melhor conforto dos capitais privados, enquanto 
demandas sociais sem auto sustentação continuarão esquecidas no 
quadro das prioridades públicas. 

As parcerias público-privadas desoneram o Poder Público do 
desembolso imediato de recursos necessários à implementação de 
serviços e obras, mas obrigam o acompanhamento e a fiscalização 
detalhadas de todo o processo de prestação do serviço e da execução 
da obra. Em especial, nas concessões administrativas, o risco de 
demanda do parceiro privado deve ser acompanhado para que não se 
converta em fraude real, ainda que no futuro, para o Poder Público. 

Celebradas com as cautelas devidas, as parcerias público-
privadas podem oferecer nova dinâmica a serviços prestados com 
patrocínio do Estado ao público, servir para superar limitações 
orçamentárias na implementação de serviços públicos e serviços de 
relevância pública, sem ampliar ainda mais o endividamento público, 
assegurando hoje utilidades que talvez sem essas iniciativas continuassem 
também simples promessas no futuro. (Salvador, 21 de março de 2005). 
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ÉTICA NAADMINISTRAÇA0 PUBLICA' 

Edelamare Melo* 

A "Ética na Administração Pública" é um tema que, desde logo, 
preocupa a todos que têm responsabilidades político-administrativas, 
e para o qual se deve buscar soluções. 

É possível que exista consenso em um aspecto: embora seja 
lugar comum a emissão de juízos "éticos"- muitas vezes em contextos 
nos quais a "ética-  foi desprezada - falar de ética não é tarefa fácil se 
se quer tratar do tema a partir de uma perspectiva seria, objetiva, útil. 
Neste trabalho quero compartilhar com os leitores reflexões desde 
minha visão de Ministério Público, estudiosa do Direito Administrati-
vo, e também, porque inevitável, como pessoa e cidadã que forma 
parte de uma sociedade na qual cada vez mais são freqüentes escân-
dalos públicos que trazem à baila o tema da "ética na Administração 
Pública" - melhor dito da moralidade na gestão da coisa pública. 

Segundo ADOLFO SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 

A ética é teoria, investigação ou explicação de um 
tipo de experiência humana ou forma de comporta-
mento dos homens, o da moral, considerado na sua 
totalidade, diversidade e variedade. 

Para o autor, o que na ética se afirma sobre a natureza ou funda-
mento das normas morais deve valer para a moral da sociedade que 

Texto elaborado para a Palestra proferida no dia 24.11.2004, no I Seminário Baiano 
sobre a -Ética na Administração Pública", promovido pelo Centro de Estudos Victor 
Nunes Leal — Procuradoria da União no Estado da Bahia. 
Procuradora Regional do Trabalho da Procuradoria Regional do Trabalho da 5° Região. 
Professora de Direito Administrativo e Econômico da UNIME Doutoranda em Direito 
Público e Económico pela Universidade Pablo de Olavile de Sovina. 

Revista Gestão Pública e Controle Externo. v. 1, n. 1, nov./2005 	 229 



vigora, de fato, numa comunidade humana moderna, o que assegura 
seu caráter teórico e evita sua redução a uma disciplina normativa ou 
pragmática. [...]0 valor da ética como teoria está naquilo que explica, 
e não no fato de prescrever ou recomendar com vistas à ação em 
situações concretas"'. 

É dizer, cabe à ética explicar o comportamento humano, toman-
do a prática moral em seu conjunto como objeto de sua reflexão: a 
ética explica o comportamento humano a partir da prática moral, em 
seu conjunto, diversidade e variedade; estuda uma forma de compor-
tamento moral que, em determinado momento histórico-politico-cul-
tural, os homens julgam valioso e obrigatório, para fornecer a compre-
ensão racional de um aspecto real, efetivo, do comportamento huma-
no: amoral. 

"[....] a ética não cria a moral". A moral supõe determinados 
princípios, normas ou regras de comportamento que não são estabele-
cidos pela ética. A ética considera uma experiência histórico-social 
como uma série de práticas morais já em vigor e, 

partindo delas, procura determinar a essência da moral, 
sua origem, as condições objetivas e subjetivas do 
ato moral, as fontes da avaliação moral, a natureza e 
a função dos juizos morais, os critérios de justifica-
ção destes juizos e o principio que rege a mudança e 
a sucessão de diferentes sistemas morais. A ética é a 
teoria ou ciência do comportamento moral dos ho-
mens na sociedade'. 

Assim, falar sobre "Ética naAdministração Pública" significaria 
a realização de um esforço para tentar explicar o comportamento moral 

Sanebez Vázquez, Adolfo: Ética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004, p. 21. 
Sánchez Vázquez, Adolfo: Ética..., 

' Ibidem, pp. 22- 23. 
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dos agentes públicos na gestão da coisa pública. Contudo, a tanto não 
podemos nos atrever no espaço limitado de um artigo. Por ser assim, 
o nosso esforço será no sentido de proceder à análise jurídica do com-
portamento moral do agente público a partir de sua antítese: a imorali-
dade, desde a minha perspectiva de moralidade na administração pú-
blica, considerando a sua jurisdicização no art. 37 da Constituição 
Federal. 

Afirmava Sêneca que a "[...]a corrupção é um vício dos ho-
mens, não dos tempos", razão pela qual não é absurdo afirmar que a 
corrupção de hoje nada mais é que a degradação dos valores morais 
no curso da evolução da vida humana em sociedade. 

Em verdade, o que hoje vivenciamos é uma crise de valores 
morais, crise que repercute positivamente a favor dos direitos e nega-
tivamente a favor dos deveres, isto porque, como já se afirmou "[...]em 
uma sociedade que valora acima de tudo a produtividade e a eficácia, 
a riqueza material e o individualismo possessivo, não é de estranhar 
que os valores morais não encontrem lugar nem aplicação nas formas 
de vida que estamos construindo", pública, privada, como cidadão, 
administrador ou administrado. 

Assim, ainda que os conflitos entre interesses privados dos agen-
tes públicos e os interesses públicos sejam um fenômeno tão antigo 
como o homem, ou mais exatamente, desde a aparição do poder, a 
corrupção, a conduta imoral, acompanha como a sombra ao corpo. 
Contudo, o certo é que este fenômeno natural à existência do homem 
e ao exercício do poder, no último quarto do século XX, passou a ser 
objeto de investigação das mais diversas ciências, nos mais diversos 
setores. Obviamente, o Direito não ficou indiferente a esta realidade. 

Existe uma influência entre a moral pública e a moral privada, 
sendo certo que existiram épocas em que a imoralidade da classe po-
lítica contrastava com a retitude do cidadão, ou ao revés, a conduta do 
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cidadão não estava à altura da exemplaridade dos governantes. Hoje, 
contudo, é dificil afirmar se uns e outros estão em condições de levan-
tara voz postulando por moralidade, não obstante o façam e, até mes-
mo, jurisdicizem de forma simbólica, este reclamo. 

A corrupção ora é vinculada com a situação de crise dos valo-
res, ora não. No primeiro caso argumenta-se que se prescinde deste 
elemento, seja em virtude do subjetivismo dos valores, seja, dentre 
outros fatores, pelo refugio da moral — ou se se prefere da ética — na 
privacidade, na esfera íntima de uma eleição individual que não deve 
transcender, em tese, à sociedade. 

No segundo caso, afirma-se que a consciência de cada um se-
gue sendo o critério essencial de toda ética, de toda moral, um conhe-
cimento que cada um possui do bem e do mal, e que nenhuma regra 
exterior pode calar. 

É verdade, nenhuma regra exterior pode fazer calar a consciên-
cia, porém, para a formação desta consciência, contribuem fatores 
das mais diversas índoles, que contribuem para fortalecê-la ou debilitá-
la, e estes valores são os que informam a conduta do indivíduo na sua 
pública. 

Houve uma época em que os Estados contavam com suas pró-
prias e inequívocas tradições morais. Hoje, contudo, a sociedade da 
informação e os avanços tecnológicos — principalmente na área das 
comunicações — abrem a porta para normas morais diferentes e às 
vezes confiitivas. A influência exercida pela família, igreja e escola é 
menos intensa, enquanto que a influência dos meios de comunicação é 
maior do que nunca. 

Cinema, televisão, revistas, etc., mostram ao público normas 
morais —boas ou más — ou simplesmente amorais, razão pela qual não 
é de estranhar que as organizações públicas não possam ter segurança 
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quanto à conduta ética de quem ingressa no serviço público, seja um 
executivo, um auxiliar de serviços gerais, um deputado ou senador. 
Quanto a estas pessoas, não se pode afirmar que elas efetivamente 
saibam, conheçam e compreendam o sentido e o significado da moral 
administrativa, e, consequentemente, pairam dúvidas sobre o compor-
tamento moral que se espera delas. 

A partir desta constatação, difundiu-se mundo afora a idéia de 
"Códigos de Ética para a conduta pública" para resgatar a confiança 
cidadã imprescindível para o fortalecimento da democracia. 

É dizer, em resposta à crise de legitimidade dos exercentes de 
função pública em virtude de seus desvios morais, não pela relevância 
do desvio moral, mas pela instabilidade que a desconfiança cidadã 
pode acarretar para o regime democrático, procedeu-se àjurisdificação 
da moral, quando referida ao exercício de cargo, emprego ou função 
pública. 

Portanto, para contornar — ou quem sabe sublimar a 
vulnerabilidade do sistema democrático decorrente das tensões entre 
o interesse próprio e o interesse público, entre os particulares e a auto-
ridade pública, e dos desvios e violações morais no exercício de fun-
ções públicas — procedeu-se à jurisdificação da moral, para afirmar a 
idéia de governo responsável e controlado. 

A corrupção está estreitamente vinculada ao poder, seja ele po-
lítico ou econômico. É reprovada porque viola valores morais. Quan-
do um grupo intenta apoderar-se do Estado, sabe que não é bastante 
instalar-se nos postos-chave, o que realmente lhes interessa é apode-
rar-se da economia, e, para tanto, se utiliza dos mecanismos do poder 
para nutrir e alimentar a voracidade de uns poucos, que adquirem uma 
considerável prosperidade, graças ao decisivo apoio de autoridades 
políticas. É a chamada colonização do Estado denunciada em inúme-
ros escândalos financeiros. 
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A corrupção na esfera publica-estatal nada mais é que violação 
de valores morais, 

[...] é um atentado grave à essência mesma da idéia 
de serviço público, na medida em que implica que o 
funcionário ou político, deliberadamente trai o senti-
do da gestão dos interesses coletivos, atuando contra 
o bem comum, e produzindo uma conversão do inte-
resse público em interesse pessoal'''. 

É, portanto, antes de mais nada, uma conduta que viola valores 
morais jurisdicizados, razão pela qual, além de ilegal, vai de encontro 
aos direitos dos cidadãos, a umaAchninistração que sirva com objeti-
vidade, moralidade, imparcialidade, impessoalidade e eficiência aos 
interesses gerais (art.37, CF/88). 

Exigências estas que não constam apenas do Texto Constitucio-
nal brasileiro, mas também das Constituições européias, o que eviden-
cia a existência de um consenso generalizado quanto ao que deve ser a 
atuação daAdministração, aí incluídos o Chefe de Governo e os "al-
tos" funcionários, cujas vantagens e privilégios ostentados não são um 
fim em si mesmos, são instrumentos para facilitar a boa gestão dos 
interesses públicos. 

O debate e a reflexão sobre os valores morais da democracia e 
daAdministração do Estado estão intimamente relacionados com os 
temas da govemabilidade e legitimidade das instituições políticas do 
sistema democrático, razão pela qual, no contexto brasileiro, é sinto-
mática a afirmação constante da Exposição de Motivos n° 37, de 
18.8.200, do Código de Conduta da AltaAdministração Federal, no 
sentido de que o Código, "[...] antes de tudo, valerá como compro- 

RAJOY BREY, Mariano: "El combate a Ia corrupción: una perspectiva europea". [Aces-
so em 24.11.04] Disponiivel em: http://www.clad.ora.ve/raioy,html   
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misso moral das autoridades integrantes daAltaAdministracão Fede-
ral com o Chefe de Governo ,proporcionando elevado padrão de com-
portamento ético capaz de assegurar, em todos os casos, a lisura e a 
transparência dos atos praticados na condução da coisa pública" (grifos 
acrescidos ao original). 

Creio que o enunciado por si só diz do seu sentido e significado, 
razão pela qual, deixo que os leitores o julguem "eticamente", isto 
porque a decisão de instituir um Código de Ética que antes de tudo 
valerá como um compromisso moral com o Chefe de Governo, planteia 
um problema a respeito do que se entende por "ética" no contexto da 
"AltaAdministração" de uma administração pública que se pretende 
seja democrática, problema cuja solução não concerne a quem pro-
pôs como destinatário da conduta ética dos agentes públicos, o chefe 
do governo, mas também as outras pessoas — agentes públicos e cida-
dãos — que sofrerão as conseqüências dessa decisão e das ações ne-
cessárias à efetivação destas normas "éticas" jurisdicizadas para ga-
rantir a efetividade e estabilidade do compromisso moral entre o Che-
fe de Governo e seus auxiliares diretos. 

A pergunta é simples: a ética que se exige na Administração pú-
blica — alta ou não — é um "compromisso moral" com o chefe de go-
verno —ou o chefe imediato — ou com a sociedade? A resposta nos 
parece óbvia. 

A exigência de conduta "ética" na condução dos assuntos públi-
cos serve aos interesses da sociedade, não aos interesses do chefe do 
Governo de plantão. Impossível admitir-se, pois, a prevalência de "um 
compromisso moral com o chefe de Governo" sobre o "compromisso 
moral com a sociedade" de gerir a coisa pública segundo padrões 
éticos, ainda quando contrarie a vontade de sua Excelência, o Chefe 
de Governo. 
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Afirmamos que o debate e a reflexão sobre os valores morais, 
ou éticos, como indistintamente se utiliza, da democracia e da Admi-
nistração do Estado estão intimamente relacionados com os temas da 
govemabilidade e legitimidade das instituições políticas do sistema de-
mocrático. Cabe agora explicitar o porquê da afirmação. 

A conduta imoral na gestão da coisa pública produz um grave 
efeito negativo: a desconfiança dos cidadãos e da sociedade na classe 
política e nos gestores dos interesses públicos, o que implica na que-
bra do sistema democrático, o qual é afetado por uma verdadeira crise 
de legitimidade. 

Esta quebra de confiança expressa um fato: distanciamento da 
cidadania por um poder estranho que ela não é capaz de sintonizar ou 
sentir como seu, porque é um poder que gestiona a máquina adminis-
trativa para servir a seus interesses particulares. 

Ademais, na conduta imoral constatam-se contradições entre os 
critérios ou exigências externas daAdministração a seus administrados 
e a práxis administrativa interna, produzindo uma desídia nas exigênci-
as de eficácia e, sobretudo, ruptura com o princípio da legalidade em 
prejuízo do cidadão, que, então, passa a ver a Administração desde 
uma perspectiva claramente antagônica. 

Porque é assim, a preocupação com o fenômeno deu lugar à 
preocupação com a erosão da confiança do cidadão nos titulares dos 
órgãos públicos, resultando em reações políticas não contra a genera-
lização da corrupção em si, mas sim com a desconfiança cidadã. 

Tanto é verdade que uma das preocupações do Informe Nolan6, 
— texto de obrigada referência no tema porque utilizado pelos diver- 

'Elaborado no Reino Unido em 1995 pelo "Comitê sobre as Normas de Conduta da Vida 
Pública" 
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sos países como paradigma de seus códigos de conduta ética para a 
Administração Pública — foi "reconstruir essa confiança pública" por-
que "a erosão da confiança pública nos titulares dos órgãos públicos é 
uma questão séria". Em Caracas, em 29.03.96, foi subscrita a "Con-
venção americana contra a corrupção", no marco da Organização dos 
Estados Americanos, cujos propósitos eram: 

Promover e fortalecer o desenvolvimento, por cada 
um dos países-partes de mecanismos necessários 
para prevenir, detectar, sancionar e erradicar a 
corrupção; e 

Promover, facilitar e regular a cooperação entre 
os Estados-partes a fim de assegurar a eficácia 
das medidas e ações para prevenir, detectar, san-
cionar e erradicar os atos de corrupção no exercí-
cio das funções públicas e os atos de corrupção 
especificamente vinculados com tal exercício. 

Em cumprimento da convenção foram promulgados leis sobre 
ética pública nos distintos Estados subscritores. 

Na corrupção, como cediço, a conduta do agente público con-
traria valores morais consolidados em determinado grupo social como 
fundamentais para uma gestão da coisa pública que atenda aos inte-
resses públicos: não é, pois, um vicio da modernidade ou da pós-
modernidade. 

O Informe Nolan, coerente com o pragmatismo britânico, afir-
ma de forma categórica que "a debilidade humana estará sempre pre-
sente entre nós; sempre podemos cometer erros, e o corrupto buscará 
novas vias para jogar com o sistema", razão pela qual proclama como 
princípios que devem reger a conduta na vida pública os seguintes: 
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Desinteresse. Postula que os que ocupam cargos públicos deveriam 
tomar decisões apenas de acordo com o interesse público; 

Integridade. Exige que os titulares de cargos públicos não devam se 
colocar sob nenhuma obrigação fmanceira ou de outro tipo com 
terceiros ou organizações que possam influenciar no desempenho 
de suas funções institucionais; 

Objetividade. Significa eleições para nomeações, contratações 
públicas, etc., segundo razões de mérito; 

Responsabilidade. É dizer, quem ocupa cargo público é responsável 
por suas decisões e ações ante a sociedade e deverá se submeter a 
procedimentos de controle compatíveis com seu cargo; 

Transparência. Quem ocupa cargo público deve atuar de forma o 
mais aberta possível em todas as decisões que adota e em todas as 
ações que realiza Deve justificar suas decisões e limitar a informação 
apenas nos casos em que sejam necessários para preservar o interesse 
público; 

Honestidade. Quem ocupa cargo público tema obrigação de declarar 
todos os interesses privados relacionados com suas responsabilidades 
públicas e adotar as medidas necessárias para solucionar qualquer 
conflito que surja, tudo para proteção do interesse público; e 

Liderança. O ocupante de cargo público deve fomentar e apoiar 
estes princípios com liderança e exemplaridade. 

Ademais destes princípios o Informe Nolan propôs: 

1— 	Que todo organismo estabelecesse seu código de condutas 
claras, precisas, que deveriam ser cumpridas; 

II — Que sejam desenvolvidos esforços na formação ética dos 
servidores; e 

III — Implantação de órgãos de controle externo. 
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A reação a estas propostas, em um primeiro momento, foi entu-
siasta, chegando mesmo a ser afirmado que o Informe Nolan inaugu-
rava um novo momento no sistema político e administrativo britânico, 
constituindo-se num valor referencial de primeira ordem para todas as 
democracias européias, propugnando-se pela elaboração de um Có-
digo de Ética Pública, dotado de generalidade suficiente para contem-
plar a maioria das condutas públicas nas quais fosse possível a existên-
cia de um conflito moral entre o interesse privado do agente público e 
o interesse público. 

Contudo, o que prevaleceu foi a desconfiança e a afirmação de 
inutilidade dos códigos, afirmando-se que um Código de deontologia 
funcionarial não seria aconselhável porque os funcionários já se en-
contram submetidos a regras disciplinares que desempenham, em par-
te, a função destes códigos, e que "é a sabedoria que dá a consciência, 
não os regulamentos". 

Para afrontar os graves problemas gerados pelas condutas imo-
rais no âmbito da administração pública é possível desenvolver um 
trabalho de repressão ou de prevenção. No entanto, o importante é 
que o servidor público saiba com clareza para que e a serviço de quem 
trabalha, ter claro os objetivos e a quem se dirige o seu cumprimento. 
É necessário que quem se encontre no posto de comando e que tem 
responsabilidades concretas realize autocrítica para aportar soluções 
aos problemas que a falta de moralidade na administração pública acar-
reta para a democracia, que para sobreviver demanda liberdade infor-
mativa e de investigação pelos meios de comunicação. 

Portanto, para evitar ou combater condutas irregulares, o fator 
informação é essencial, principalmente para aqueles que, na Adminis-
tração Pública, possuem capacidade decisória. Isto porque, estes, não 
raro, se isolam da sociedade e centram sua atenção no seu âmbito de 
gestão e direção, descuidando do entorno social no qual se movem. 
Com  este proceder, inconsciente ou conscientemente, deixam de se 
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informar, e, sobretudo, sobre o que os cidadãos pensam de suas atua-
ções, em especial de sua conduta moral e das respostas que oferecem aos 
comportamentos imorais dos seus subordinados hierárquicos. 

Ou seja, isolando-se da sociedade, descuidando do entorno 
social, o agente público que detém capacidade decisória em matéria 
de moralidade pública fomenta a desconfiança cidadã e contribui para 
a deterioração do sistema democrático. 

Por fim, deve-se sublinhar que comportamentos imorais no âm-
bito da administração pública crescem e chegam, se não são detidos a 
tempo, a ser norma na prática. Por isso a sensibilidade até o público, à 
sociedade, exige uma formação adequada dos gestores públicos, para 
que eles possam predicar com o exemplo. 

Contudo, o certo é que, atualmente, ser honesto, íntegro e im-
parcial são virtudes básicas para o exercício do poder. É imprescindí-
vel que os homens públicos saibam atuar em contextos de complexi-
dade crescente e de acelerados câmbios sociais e políticos. Hoje, mais 
do que nunca, é necessário ter sensibilidade em relação aos direitos 
humanos, um maior respeito às minorias, uma maior consciência eco-
lógica e uma maior operatividade do conceito de dignidade da pessoa 
humana, solicitando flexibilidade dos diferentes aparatos administrati-
vos para responder com eficácia e rapidez a essa conjuntura e às de-
mandas dos cidadãos, o que reclama integridade pessoal no exercício 
da função pública. 

A moralidade de que tanto se fala e que parte do serviço público 
é, portanto, uma arma de grande eficácia na luta contra comportamen-
tos imorais no âmbito da administração pública, e, por esta razão, se 
presta não apenas a prevenir condutas de tipo negativo, como também 
fomentar, no marco da função pública, um ambiente de trabalho sensí-
vel aos anseios da cidadania. 
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DISPENSA, INEXIGIBILIDADE E CONTRATAÇÃO 
IRREGULAR EM FACE DA LEI DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA 

Rita Tourinho* 

1 INTRODUÇÃO 

Na concepção de Ruy Cime Lima' a administração é atividade 
do que não é senhor absoluto. Logo, a administração constitui gestão 
de patrimônio alheio. No caso daAdministração Púbica são geridos 
interesses próprios da coletividade. Em conseqüência, o órgão admi-
nistrativo que representa tais interesses não tem disponibilidade sobre 
eles. Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello "na administração os 
bens e os interesses não se acham entregues à livre disposição da 
vontade do administrador. Antes, para este, coloca-se a obrigação, 
o dever de curá-los nos termos da finalidade a que estão adstritos'''. 

Como uma das conseqüências da indisponibilidade do interesse 
público', determina o art. 37, XXI, da Constituição Federal que as 
obras, serviços, compras e alienações serão contratados median-
te processo de licitação pública que assegure igualdade de condi-
ções a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obri-
gações de pagamento, mantidas as condições efetivas da propos-
ta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 

Promotora de Justiça, Professora de Direita Administrativo, Mestre em Direito Público 
pela UFPE. 
Lima, Ruy Cime. Princípios de Direito Administrativo. São Paulo: Revista dos Tribu-
nais, 1987, p.21. 
Bandeira de Mello, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Molheiras, 
2002, p. 46. 
"Pedra de toque" do regime jurídico-administrativo, juntamente com o principio da 
supremacia do interesse publico 
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qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações" Assim, em virtude do referido dispo-
sitivo constitucional, pode-se afirmar que no âmbito da Administração 
Pública há presunção absoluta de que o melhor contrato será aquele 
precedido de um processo licitatório. 

Com efeito, licitação é um procedimento administrativo através 
do qual o ente público, no exercício da função administrativa, abre a 
todos os interessados que preenchem os requisitos constantes no instru-
mento convocatório, a oportunidade de formularem propostas, dentre as 
quais escolherá a mais vantajosa para a celebração do contrato'. 

Ocorre que, muitas vezes, o processo licitatório é dispensado 
de forma indevida ou aparece eivado de uma série de irregularidades, 
em face de condutas fraudulentas perpetradas. Nessas hipóteses, pode 
ocorrer que a conduta do agente público, ou do particular envolvido 
no processo, se ajuste à dos tipos legais que constituem os crimes 
dispostos nos artigos 89 a 99, da Lei n° 8.666/93. Pode-se, ainda, 
enquadrar referidas condutas aos tipos de improbidade administrativa 
previstos na Lei 8.429/92. De toda sorte, além de atacar o vício de-
tectado no processo de licitação, é importante que se responsabilize 
aquele que deu causa ao mesmo. 

2 DO ALCANCE TERMINOLOGICO DA IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA 

Inicialmente, antes de abordar o tema de forma mais específica, 
tem-se que firmar uma visão precisa sobre a improbidade administra-
tiva abordada na Lei n° 8.429/92. 

Quando nos referimos à improbidade, de imediato pensamos no 
princípio da probidade administrativa ou, como preferem alguns, no 

Dromi, José Roberto. La Licitación Pública. Buenos Aires: Astrea, 1975, p. 92. 
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dever de probidade contido no princípio da moralidade administrativa, 
razão pela qual muitos autores partem desse princípio ou dever para 
construção do conceito de improbidade administrativa'. Assim, sendo 
a probidade o dever de atuar com honestidade, boa-fé, lisura, asso-
cia-se a irnprobidade à desonestidade, à má-fé no âmbito da Adminis-
tração Pública. 

É inegável que a desonestidade na atuação administrativa, que 
tem a corrupção como uma de suas formas de manifestação, constitui 
improbidade administrativa. Caio Tácito afirma que o desvio ético co-
incide com a história da humanidade, acrescentando que "o primeiro 
ato de corrupção pode ser imputado à serpente seduzindo Adão 
com a oferta da maçã, na troca simbólica do paraíso pelos praze-
res ainda inéditos da carne 

A própria Bíblia contém trechos que abordam o fenômeno da 
corrupção'. No Êxodo, Capítulo XXIII, Versículo 8, em trecho referente 
às testemunhas, afirma-se que "também presente não tomarás: porque o 
presente cega os prudentes e perverte as palavras dos justos". 

William Shakespeare, em passagem de sua conhecida e aplau-
dida comédia Mercador de Veneza, publicada pela primeira vez em 
1600, já escrevia que: 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro (Cf Di Pietro. Maria Sylvia Zanella. Direito Administra-
tivo. São Paulo: Atlas, 2005.), José Afonso da Silva (Cf. Silva, José Afonso. Curso de 

Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, l990.) e Adilson 
Abreu Dallari (Cf. Dallari, Adilson Abreu. Limitações à Atuação do Ministério Público na 
Ação Civil Pública In: Bueno, Cassio Scarpinella, Porto Filho, Pedro Paulo de Rezende 
(Coord.). Improbidade Administrativa: Questões Polêmicas e Atuais. São Paulo: 
Malheiros, 2001.) são alguns dos autores que ao abordar o tema improbidade adminis-
trativa partem da conceituação da probidade como espécie do gênero moralidade admi-
nistrativa. 
Tácito, Caio. A Moralidade Administrativa e a Nova Lei do Tribunal de Contas da União. 
Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar e Fundação Getúlio Vargas, n. 

190, p. 45, 1992. 
Garcia, Emerson, Alves, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. Rio de Janeiro: 

Lumens Júris, 2002. p. 131. 
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[...] só o presunçoso ostenta dignidade imerecida. 
As posses, honrarias e funções não fossem atingi-
das por corruptos — se o prêmio só coubesse a quem 
merece — estaria coberto muito mi, e muito coman-
dante comandado! Quanto joio seria rebaixado, que 
hoje passa por trigo de nobreza'. 

No Brasil, este vem sendo um tema constantemente debatido. 
Em entrevista publicada nas páginas amarelas da revista VEJA, 

João Ubaldo Ribeiro afirma que "somos um país corrupto ". Segun-
do o escritor "nós vivemos num ambiente de lassitude moral que 
se estende a todas as camadas da sociedade. Esse negócio de di-
zer que as elites são corruptas mas o povo é honesto é conversa 
fiada. Nós somos um povo de comportamento desonesto de ma-
neira geral "e  

Alguns tentam explicar o fenômeno da desonestidade no nosso 
país, reportando-se ao espírito aventureiro herdado da colonização 
lusitana. 

O Brasil, como se sabe, foi um país colonizado por portugueses, 
povo do tipo aventureiro, com uma "concepção espaçosa" do mundo, 
que valorizava o gasto de energia e esforços somente quando dirigidos 
a uma recompensa imediata, ou melhor, valorizava-se a riqueza acu-
mulada às custas do trabalho de outrem, principalmente de estranhos. 

Na análise de Sérgio Buarque de Holanda: 

[...] essa pouca disposição para o trabalho, ao me-
nos para o trabalho sem compensação próxima, essa 

Shakespeare, William. O Mercador de Venera. Tradução de Barbara Heliodora. Rio de 
Janeiro: Lacerda Editores, 1999. p. 71. 

" Ribeiro, João Ubaldo. "Somos um Pais Corrupto" in Veja. Editora Abril: de 18 de maio 
de 2005, n° 1905, p. 11-15. 
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indolência, como diz o deão Inge, não sendo eviden-
temente um estímulo às ações aventurosas, não dei-
xa de construir, com notável freqüência, o aspecto 
negativo do ânimo que gera as grandes empresas. 
Como explicar, sem isso, que os povos ibéricos mos-
trassem tanta aptidão para a caça aos bens materi-
ais em outros continentes?...E essa ânsia de prospe-
ridade sem custo, de títulos honoríficos, de posições 
e riquezas fáceis, tão notoriamente característica da 
gente de nossa terra, não é bem uma das manifesta-
ções mais cruas do espírito de aventura?'°. 

Tal "concepção espaçosa" do mundo vem acompanhando o 
povo brasileiro, refletindo-se, conseqüentemente, na esfera daAdmi-
nistração Pública 

O nosso passado administrativo revela, desde a colonização do 
Brasil, a carência de formação especializada e ausência de instrumen-
tos de fiscalização. Os serviços administrativos são exercidos, em ge-
ral, por pessoas despreparadas e sem afinidade com o interesse cole-
tivo, recebendo péssimos salários. Serviços estes voltados, na maioria 
das vezes, aos interesses de grupos econômicos localizados". 

O malbaratamento da coisa pública foi, durante muito tempo, 
aceito pela sociedade, criando adágios populares como, por exemplo, 
o "rouba, mas faz". 

Porém, mesmo associando-se a improbidade administrativa à 
desonestidade, deve-se ressaltar que a Lei 8.429, de 03 de junho de 
1992, ao regulamentar o art. 37, parágrafo 4°, da Constituição Fede- 

") Holanda, Sérgio Buarque. Raizes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 
46. 

" Pazzaglini Filho, Marino, Rosa, Márcio Fernando Elias, Fazzio Júnior, Waldo. 
Improbidade Administrativa: Aspectos Jurídicos da Defesa do Patrimônio Público, São 
Paulo: Atlas, 1998. p. IS. 
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ral, estabeleceu uma abrangência bem maior à improbidade. Nesse 
sentido, Maria Sylvia Zanella Di Pietro aduz que "quando tratada 
como infração, a improbidade é mais ampla do que a imoralida-
de, porque a lesão ao principio da moralidade constitui uma das 
hipóteses de atos de improbidade definidos em lera. 

Assim, a improbidade administrativa nem sempre estará associ-
ada a uma conduta desonesta. Esta afirmação se comprova com a 
leitura do art. 10, da Lei n° 8.429/92, segundo o qual "constitui ato 
de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qual-
quer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda 
patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação 
dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1° desta lei". 
Ora, quando o agente público causa prejuízo ao erário na modalidade 
culposa, ou seja, em decorrência de conduta negligente ou impruden-
te, certamente não estaremos diante de uma atuação desonesta, no 
entanto, ter-se-á o ato de improbidade administrativa enquadrado no 
art. 10. Também o art. 11 da lei, quando aborda a improbidade por 
violação de princípios, permite a caracterização de ato de improbidade 
sem o elemento desonestidade. Assim, a violação do princípio da 
impessoalidade e razoabilidade, por exemplo, pode constituir ato de 
improbidade administrativa, sem necessidade da comprovação da má-
fé do agente público. 

3 DO AGENTE ATIVO DA IMPROBIDADE NAS 
LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

Sabe-se que agente público é toda pessoa física que presta 
serviço ao Estado ou às pessoas jurídicas da administração indireta* 
São dois os requisitos considerados para caracterização do agente 

Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2005, p. 712. 
Di Pieira., Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2000. p. 416. 
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público. O primeiro, de ordem objetiva, refere-se à natureza estatal da 
atividade desempenhada; o segundo, de ordem subjetiva, seria a 
investidura na atividade". 

Segundo Celso Antônio, "quem quer que desempenhe funções 
estatais, enquanto as exercita, é um agente público"". De acordo 
com o referido autor, esta é a expressão mais genérica capaz de desig-
nar os sujeitos que servem ao Poder Público, ainda quando o façam 
apenas ocasionalmente. Com  efeito, seriam agentes públicos": os agen-
tes políticos'', os servidores estatais", abrangendo servidores públi-
cos" e servidores das pessoas governamentais de Direito Privado", e 
os particulares em colaboração com o poder público2' . 

Acertadamente, a Lei n° 8.429/92 abrangeu toda pessoa que se 
envolva com a Administração Pública. Deste modo, estão sujeitos às 

Bandeira de Mello, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 
2002. p. 220. 

's Bandeira de Mello, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo, são Paulo: Malheiros, 
2002. p. 220. 
Esta divisão é apresentada por Celso Antônio Bandeira de Mello (Cf. Bandeira de Mello, 
Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 222) e 
reproduzida por Maria Sylvia Zanella Di Pietro (Cf. Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. 
Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2000. p. 416). 

I/ São os titulares dos cargos estruturais à organização política do Pais, ocupando o esque-
ma fundamental do Poder, sendo os formadores da vontade superior do Estado (Cf. 
Bandeira de Mello, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 
2002. p. 222). 
A expressão abrange todas as pessoas físicas que prestam serviços ao Estado e às entida-
des da Administração indireta (Cf. Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Direito Administra-
tivo. São Paulo: Atlas, 2000. p. 416). 

19  São aqueles que mantêm vínculos de trabalho profissional com as entidades governa-
mentais, integrados em cargos ou empregos da União, Estados, Distrito Federal e Muni-
cípios (Cf Bandeira de Mello, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São 
Paulo: Malheiros, 2002. p. 224). 

20 São os empregados de empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações 
privadas, os quais estão submetidos ao regime trabalhista (Cf. Bandeira de Mello, Celso 
António. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 225). 

21  São pessoas físicas que prestam serviços ao Estado, sem vinculo empregando, com ou 
sem remuneração (Cf. Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São 
Paulo: Atlas, 2000. p. 416). 
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sanções previstas na Lei de Improbidade, todos aqueles que possuem 
vínculo com aAdministração Pública, inclusive os que, dela não fazen-
do parte, beneficiem-se da ação ímproba. 

Observa-se que a lei procurou definir o sujeito ativo em razão 
do sujeito passivo. Com  efeito, segundo o art. 2° da Lei de 
Improbidade, agente público é 

[...] todo aquele que exerce, ainda que transitoria-
mente e sem remuneração, por eleição, nomeação, 
designação, contratação ou qualquer outra forma de 
investidura ou vinculo, mandato, cargo, emprego, ou 
função nas entidades mencionadas no artigo 1° e 
parágrafo único da Lei n° 8.429/92. 

Segundo Antônio José de Mattos Neto, a Lei de Improbidade 
deve ser interpretada em harmonia com o art. 70 da Constituição Fe-
deral, resultando que qualquer pessoa fisica, jurídica, pública ou priva-
da, que ufilin, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens, 
e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome 
desta, assuma obrigações de natureza pecuniária, estarão alcançadas 
pelo império da Lei de Improbidade. 

O conceito de sujeito ativo da itnprobidade23  foi expresso da 
forma mais ampla possível, superando a visão dilatada do conceito de 

r Manos Neto, Antônio José de. Responsabilidade Civil por Improbidade Administrativa. 
Revista dos Tribunais, São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 752, p. 34, jun. 1998. 

23  Observe-se que na concepção de Wallace Paiva Martins Júnior melhor seria apontar 
como sujeito passivo aqueles que tivessem o dever de probidade administrativa e como 
sujeito ativo o titular do direito público subjetivo a uma administração honesta. Assim, 
neste prisma, o agente público como titular do dever de probidade seria o sujeito passivo 
da relação derivada com o sujeito ativo (o Estado). (Cf. Martins Júnior, Wallace Paiva. 
Probidade Administrativa. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 242). 
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funcionário público contido no artigo 327 do Código Penal24. Inten-
tou-se, com essa abrangência, afastar todo tipo de conduta ímproba 
que possa refletir no âmbito da Administração Pública. 

São muitos os agentes públicos envolvidos nos processos 
licitatórios e nos contratos administrativos. 

Costuma-se dividir o processo licitatório em duas fases: interna 
e externa. A etapa interna visa promover o levantamento das informa-
ções necessárias e a modelar a solução contratual cabível. Cumpridas 
todas as exigências desta etapa, aAdministração Pública poderá con-
cluir pela necessidade de uma licitação ou pelo cabimento de uma 
contratação direta'. A fase ou etapa externa, que se inicia com a pu-
blicação do edital ou com a expedição das cartas-convite, é aquela em 
que irrompe a oportunidade de relacionamento entre aAdtninistração 
e os que se propõem a afluir ao certame. 

O art. 70  da Lei n° 8.666/93 traz como um dos pressupostos da 
fase interna da licitação o projeto básico e executivo para a execução 
de obras e para a prestação de serviços. Segundo Marçal Justen E- 
r, 	26 mo tais projetos estão relacionados exclusivamente com obras e ser- 
viços de engenharia. Pode ser que a Administração Pública, não dis-
pondo de agente público habilitado para realização de tais projetos, 
realize a contratação para tal fimr. Neste caso, o contratado se en- 

" Fábio Medina Osório entende que o conceito de agente público apresentado no Código 
Penal é mais amplo porque abrange os particulares exercentes de atividades delegadas ou 
concedidas pelo Poder Público, que não seriam alcançados pela Lei de Improbidade (Cl'. 
Osório, Fábio Medina. Improbidade Administrativa: Observações Sobre a Lei 8.429/92. 
Porto Alegre: Editora Síntese, 1998. p. 101). Não concordamos com tal posicionamento, 
uma vez que, em contrapartida, a noção de agente público, contida no Código Penal, não 
alcança particulares que recebem injeção de dinheiro público. 
histen Filho. Marçal Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 306. 

" Justen Filho. Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. São 
Paulo: Dialética, 2000. p. 109. 

27  Sabe-se que neste caso poderá ocorrer a contratação direta do profissional, com base no 
art. 25, II, da Lei n° 8.666/93. 
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quadra na noção de agente público para fins da Lei de Improbidade. 
Leve-se, ainda, em consideração que o projeto básico e executivo 
será aprovado por ato formal e motivado da autoridade competente, a 
qual deverá avaliá-lo verificando sua adequação às exigências legais e 
ao interesse público. Desta forma, a autoridade ao aprovar o projeto 
responsabiliza-se pelo juízo de legalidade e de conveniência adotado. 
Com  efeito, conclui-se que irregularidades ocorridas na realização de 
projetos que venham a constituir ato de improbidade administrativa 
poderão ser de responsabilidade daquele contratado, bem como da 
autoridade competente para a sua aprovação. Lembrando que será 
competente para aprovar o projeto a autoridade competente para de-
terminar a contratação da obra ou do serviço a qual o contrato se 
reporta. 

Ocorrerá, também na etapa interna, a estimativa de custo do 
contrato. Os responsáveis por esta atribuição poderão também ser 
incluídos no conceito de agente público para fins de improbidade ad-
ministrativa, caso atuem com dolo ou culpa, estabelecendo um valor 
superestimado para o contrato, capaz de gerar danos ao erário. 

Na fase externa da licitação temos a participação da comissão 
de licitação, integrada por três membros no mínimo, sendo pelo menos 
dois deles servidores qualificados pertencentes aos quadros perma-
nentes dos órgãos da Administração responsáveis pela licitação. As-
sim, como regra, os membros da comissão de licitação deverão ser 
agentes públicos, porém excepcionalmente poderão ser convidados 
terceiros para integrar a comissão. Neste caso, o terceiro também será 
considerado agente público para os fins da Lei n° 8.429/92. Em virtu-
de da responsabilidade solidária da comissão de licitação, sempre que 
um dos membros discordar da conduta de seus pares, deverá mani-
festar expressamente sua posição, como forma de tentar excluir a sua 
responsabilidade pela decisão da maioria. 
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Nesse diapasão, cumpre acrescentar que a autoridade que dis-
põe de competência jurídica para representar o ente público licitante 
também se enquadra no conceito de agente público para os fins da Lei 
n° 8.429/92, podendo ser responsabilizada por improbidade adminis-
trativa, em virtude de irregularidades perpetradas na tramitação do 
processo licitatório. Sabe-se que após o julgamento e classificação 
das propostas, etapas realizadas pela Comissão de Licitação, o pro-
cesso será encaminhado àquela autoridade para a sua homologação. 
Nesta fase, será feito um exame quanto à legalidade e conveniência da 
licitação. Caso reconheça a existência de vício de legalidade, referida 
autoridade anulará o processo, passando a efetivar juízo de conveni-
ência. Entendendo que o interesse público poderia ser melhor satisfei-
to por outra via, revogará a licitação. Assim, quando a autoridade 
competente homologa um processo licitatório que deveria ser anulado, 
por vicio de legalidade, ou o revoga de forma imotivada ou com falsidade 
de motivos, poderá ser responsabilizada por improbidade administrativa. 

No que concerne aos licitantes e contratados, estes também po-
derão estar sujeitos às sanções previstas na Lei de Improbidade, na 
qualidade de terceiro beneficiário. Conforme determina o artigo 3°, da 
Lei n° 8.429/92, "as disposições desta lei são aplicáveis, no que 
couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou 
concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se benefi-
cie sob qualquer forma direta ou indireta". Tal dispositivo legal cons-
titui mais um avanço trazido pela Lei de Improbidade. São comuns as 
vastas relações travadas entre administradores públicos e empresári-
os, facilitando negócios nem sempre em sintonia com o interesse públi-
co, aliás, na maioria das vezes voltados ao atendimento de finalidades 
privadaszs.  

Fazzio Júnior, Waldo. Improbidade Administrativa e Crimes de Prefeito. São Paulo: 
Atlas, 2000. p. 62. 
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4 DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR ENRI-
QUECIMENTO ILÍCITO NAS LICITAÇÕES E CONTRA-
TOS ADMINISTRATIVOS 

A Lei n° 8.429/92 trata de três tipos de atos de improbidade 
administrativa: aqueles que geram enriquecimento ilícito (art. 9°), os 
que causam prejuízo ao erário (art. 10) e os que violam princípios 
administrativos (art. 11). 

O artigo 9° da lei n° 8.429/92 aborda os atos de improbidade 
administrativa que importam em enriquecimento ilícito. No caput do 
artigo está o núcleo central do tipo, qual seja, a obtenção "de qualquer 
tipo de vantagem patrimonial indevida no exercício de cargo, mandato, 
função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1'. 

Dentro das regras capitalistas que vivemos é normal a busca de 
bons negócios e resultados financeiros positivos. Todos querem au-
mentar seu patrimônio, seja para obter bens necessários à sobrevivên-
cia, seja para adquirir supérfluos garantidores de status social. 

Tais bens, quando adquiridos honestamente, transportam a dis-
cussão para o aspecto ético-social da prioridade de valores, não ha-
vendo maiores conseqüências no núcleo social. Porém, quando o 
patrimônio é adquirido mediante manobras ilícitas, são violados os 
mandamentos ético-jurídicos, necessitando de uma resposta por parte 
do Estado. 

A situação se agrava quando este aumento patrimonial, alcançado 
mediante artimanhas reprováveis sob o ponto de vista ético e moral, é 
auferido no âmbito daAdministração Pública, ou pior, colhido por aqueles 
a quem cabe o dever- poder de velar pelo interesse público. 

Não são raros os casos daqueles que ingressaram no âmbito da 
Administração Pública em precária situação financeira e, após pouco 
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tempo, já possuem um considerável acervo patrimonial. Não se quer 
com isso que os administradores públicos estejam predestinados ao 
empobrecimento em razão do exercício de função pública: afinal, nada 
impede que, como qualquer outra pessoa, conheça acréscimo 
patrimonial com lucros em seus negócios Porém, ao agente público, 
no exercício de suas funções, somente é permitido auferir as vantagens 
previstas em lei. Não pode beneficiar-se de vantagem patrimonial ime-
recida derivada do exercício do seu cargo. 

Considera-se "vantagem patrimonial indevida" a obtenção, o 
recebimento, direta" ou indiretamente", de qualquer "interesse" que 
afronte o padrão jurídico de probidade administrativa, como suficiente 
para incidência do referido dispositivo. 

A vantagem indevida é fruto da utilização imprópria da função 
pública, voltada para busca de beneficios privados, que se constituem 
em valor, presente ou futuro, monetário ou não3' . Assim, todo o enri-
quecimento que esteja relacionado ao exercício da atividade pública e 
que não corresponda à contraprestação paga ao agente por determi-
nação legal, constitui vantagem indevida. Note-se, inclusive, que, na 
maioria dos casos previstos no art. 90, a vantagem patrimonial conferida 
ao agente público não provém dos cofres públicos, mas sim de tercei-
ros32. 

Necessário se faz que o aspecto econômico da vantagem obtida 
esteja vinculado a sua impropriedade, quer dizer, que a mesma seja 

" Neste caso, a vantagem será recebida pelo próprio agente público, sem intermediários. 
1̀ ) Nesta hipótese, a vantagem é recebida por terceiro e revertida, posteriormente, para o 

agente público, destinatário real da vantagem. Cumpre esclarecer que a experiência tem 
demonstrado que, normalmente, a vantagem é incorporada ao património do agente 
público de forma indireta. 

" Baracho, José Alfredo de Oliveira. O Enriquecimento Incito como Principio Geral do 
Direito Administrativo. Revista Forense, Rio de Janeiro: Revista Forense, n. 347, p. 
170, jul./set. 1999. 

32  Art. 90, 1, 11, 111, V, VI,V111, IX e X. 
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indevida. Valoriza-se, assim, o aspecto moral da obtenção da vanta-
gem. Logo, o enriquecimento ilícito pode perfeitamente se verificar no 
campo da legalidade. Assim, caso um agente público receba R$ 
50.000,00 (cinqüenta mil reais) do representante de determinada em-
presa para que agilize a liberação de pagamento devido pela Adminis-
tração Pública, estará praticando ato de improbidade administrativa 
por enriquecimento ilícito. 

Muitos identificam o enriquecimento ilícito do agente público com 
a corrupção. Manoel Gonçalves Peneira Filho entende a corrupção 
como um dos fatores da crise de govemabilidade, definindo-a como 
conduta do agente público que utiliza o Poder de modo indevido, bus-
cando a satisfação de um interesse privado, normalmente em troca de 
uma retribuição de ordem material". 

Pode, no entanto, ocorrer a improbidade na modalidade enri-
quecimento ilícito, sem que seja praticado qualquer ato no processo 
licitatório. Pense no caso do representante legal de uma empresa que 
oferece R$100.000,00 (cem mil reais) a um dos agentes públicos, en-
volvido na elaboração do edital, para que o mesmo inclua determinada 
exigência na proposta técnica, em uma licitação do tipo técnica e pre-
ço. Aceita a proposta, referido agente público recebe a quantia pro-
metida, porém não faz qualquer inclusão no edital, deixando o mesmo 
no seu estado original. Ora, neste caso, apesar de não ter sido pratica-
do o ato que provavelmente beneficiaria aquela empresa, persiste a 
improbidade por enriquecimento ilícito, uma vez que o tipo é centrado 
na conduta do agente, independentemente da existência ou não de 
prejuízo, seja ao patrimônio público ou a terceiros. 

Em contrapartida, caso o representante de determinada empre-
sa prometa aos membros da Comissão de Licitação uma certa quantia 
em dinheiro para inabilitar todos os demais licitantes e a comissão aceite 

" Ferreira Filho, Manoel Gonçalves. Constituição e Governotnlidade. São Paulo: Saraiva, 
1995, p. 109. 
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tal promessa, chegando realmente a atender o pleito, somente se con-
cretizará o enriquecimento ilícito com o efetivo recebimento da vanta-
gem. Assim, caso a empresa não cumpra a sua promessa de pagamen-
to, estaremos diante de outra modalidade de ato de improbidade ad-
ministrativa que não o enriquecimento ilícito. 

A grande dificuldade na ocorrência das hipóteses de enriqueci-
mento ilícito diz respeito à prova. O administrador público desonesto, 
corrupto normalmente se utiliza de terceira pessoa e raramente deixa 
vestígio que possa ser facilmente seguido. Não são raros os casos em 
que se detecta a formalização de contratos superfaturados sem que se 
consiga provar o recebimento de vantagem indevida por aqueles agentes 
públicos envolvidos no processo. 

5 DO PREJUÍZO AO ERÁRIO COMO FORMA DE 
IMPROBIDADE NAS LICITAÇÕES E CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS 

O art. 10, da Lei n°8.429/92 trata dos atos de improbidade 
administrativa que causam lesões ao erário. Em verdade, o referido 
diploma legal não poderia deixar de fora a administração desastrosa 
do agente público, normalmente envolto na visão de que a coisa públi-
ca é coisa de ninguém. 

O capuz' do artigo se refere a "lesão ao erário", surgindo daí a 
primeira indagação. Por que a lei utiliza neste artigo a expressão "erá-
rio" e não -patrimônio público" como nos demais? 

Marino Pazzaglini Filho, Márcio Fernando Elias Rosa e Waldo 
F87710 Júniorm consideram necessário que se faça a distinção entre as 

" Pazzaglini Filho. Marino, Rosa, Márcio Fernando Elias, Fazzio Júnior, Waldo. 
Improbidade Administrativa: Aspectos Jurídicos da Defesa do Patrimônio Público. São 
Paulo: Atlas, 1998. p. 73. 
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duas expressões. Assim, a referência ao erário diz respeito ao aspecto 
econômico e financeiro, ou seja, aos bens e direitos de conteúdo eco-
nômico pertencentes ao Poder Público. O patrimônio público, por sua 
vez, é noção mais abrangente, incluindo não somente os valores eco-
nômicos, como também o estético, artístico, histórico e turístico. 

Wallace Paiva Martins Júnior." não faz essa diferença. Para esse 
autor a lei quis se referir ao prejuízo causado ao patrimônio público, 
considerado este na forma do art. 1°, ifi da Lei n° 7.347/85, ou seja, 
na sua forma mais abrangente, incluindo o patrimônio artístico, estéti-
co, histórico, turístico, etc. 

Pensamos que alei não pretendeu diferenciar erário de patrimônio 
público, tanto que os arts. 50, 7° e 8° utilizam a expressão mais 
abrangente, qual seja, "prejuízo ao patrimônio público", quando se 
referem ao ressarcimento de dano, a cautelar de indisponibilidade de 
bens e a responsabilidade do sucessor do agente ímprobo. Ademais, o 
inciso X do art. 10 menciona o prejuízo causado pela conduta negli-
gente no que diz respeito à conservação do patrimônio público, ou 
seja, deteriorização do patrimônio público como forma de prejuízo ao 
erário. 

O prejuízo ao patrimônio público previsto no art. 10 poderá ser 
decorrente da ação ou omissão do agente público. Observe-se que a 
omissão dentro da Administração Pública, diferentemente da esfera 
privada, pode não significar apenas um não-fazer, mas um comporta-
mento em desacordo com a exigência legal de agir'''. 

Nesse dispositivo, o legislador infraconstitucional, provavelmente 
em atenção ao princípio da eficiência que norteia a Administração Pú- 

Martins Júnior, Wallace Paiva. Probidade Administrativa, São Paulo: Saraiva, 2001. p. 
205. 
Fazzio Júnior, Waldo. Improbidade Administrativa e Crimes de Prefeito. São Paulo: 
Atlas, 2000. p. 115. 
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Mica, considerado como dever jurídico de realizar a atividade admi-
nistrativa visando à extração do maior número de efeitos positivos para 

administrado e administração, pune a lesão ao erário decorrente da 
ação ou omissão dolosa ou culposa". 

Dolo e culpa são espécies de vínculo de aspecto psicológico 
que ligam o autor ao fato por ele praticado". Tal vínculo psicológico é 
analisado tomando-se em conta o cidadão comum dentro do meio 
social. Age com dolo quem atua visando que seu ato contrarie o direito 
ou quer contrariar o direito e atua para isso". Além do dolus directus, 
caracterizado pela prática da ação ou omissão consciente e buscando 
voluntariamente um resultado, há o dolus eventualis que se verifica 
quando o agente sabe que o ato que vai praticar é suscetível de produ-
zir outra contrariedade a direito, além daquela que ele deseja, porém 
prefere que aquela se produza a ter que renunciar ao seu desejo". 
Transportando esta noção para o direito administrativo, age com dolo 

agente que voluntariamente realiza  determinada conduta proibida pela 
ordem jurídica 

Por outro lado, age culposamente aquele que, deixando de em-
pregar a atenção ou diligência de que era capaz em decorrência das 
circunstâncias, não previu o caráter ilícito da sua conduta ou do resul-
tado desta, ou prevendo-o, achou que o mesmo não ocorrerie . Tra-
ta-se da potencial consciência da ilicitude, que, com maior razlào, é 

" Neste ponto, vale esclarecer que as noções de dolo e culpa não são exclusivas do direito 
penal. Assim, no nosso sistema _luzidio) estão constitucionalizadas as expressões dolo e 
culpa e superam os limites penais, na medida em que o agente público que causa dano 
Administração Pública pode ser responsabilizado, desde que agindo pelo menos com 
culpa (art. 37, § 6°, da Constituição Federal). 

" Franco, Alberto Silva et al. Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1993. p. 103. 

" Miranda, Pontes. Tratado de Direito Privado Rio de Janeiro: Editor Bosoi, 1954. p. 
tomo II. 

4" Miranda, Pontes. Tratado de Direito Privado. Rio de Janeiro: Editor Bosoi, 1954. p. 
tomo Il. 

4 ' Noronha, E. Magalhães. Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 1984. p. 150. v. 1. 
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considerada no campo do Direito Administrativo, onde o agente so-
mente pode atuar com base em lei". Neste trabalho, interessa-nos a 
culpa na modalidade de imprudência e negligência, que, inegavelmen-
te, agride o princípio constitucional da eficiência 

Desta forma, tanto incidirá na hipótese do art. 100 agente públi-
co que causou, conscientemente, prejuízo ao erário em razão de sua 
conduta, como aquele outro que, mesmo não tendo previsto o dano 
ao erário, agiu de forma imprudente ou negligente. A distinção entre a 
conduta dolosa e culposa aproveita, apenas, para fins de aplicação 
das sanções", incidindo para o segundo caso sanções menos severas, 
dentre as arroladas no art. 12, II, observando, também, o seu pará-
grafo único. 

Pela análise dos incisos do art. 10, depreende-se que, diferente-
mente do art. 90, existe aqui, normalmente, concessão indevida de van-
tagem a terceiro, alheio ao quadro administrativo, em detrimento da 
Administração Pública. Porém, nada impede que ocorra prejuízo ao 
erário sem conseqüente enriquecimento de quem quer que seja. 

Da mesma forma, muitas das condutas elencadas no art. 9°, além 
do enriquecimento ilícito do agente, acarretam prejuízo ao erário. Ocor-
re que, como as sanções do art. 9° são mais severas, este absorve o 
art. 10. 

O prejuízo ao erário, característico deste artigo, se revela pela 
perda, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação. Perda é 

" Osório, Fábio Medina. Improbidade Administrativa: Observações sobre a Lei 8.429/92. 
Porto Alegre: síntese, 1998. p. 135. 

" Apesar do parágrafo único do art. 12 se referir apenas à extensão do dano e o proveito 
patrimonial para a fixação da pena, pensamos que o aspecto psicológico da conduta deve 
também ser considerado. 
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o extravio de uma coisa que se possuía. O desvio é o destino ou apli-
cação errada. A apropriação caracteriza-se pelo apoderamento, in-
versão de posse, permitindo que outrem transforme em seu bem que 
não lhe pertence. Malbaratamento, por sua vez, seria o emprego ou 
aplicação indevida, ou seja, o gasto de forma inconveniente, compre-
juízo. Por fim, a dilapidação é reconhecida como o esbanjamento, des-
perdício. 

Pensamos que para incidência das hipóteses constantes do art. 
10 necessário se faz a comprovação do efetivo prejuízo ao erário, 
embora existam na doutrina posições que vislumbram a existência de 
lesividade presumida na hipótese". Assim, no nosso entendimento, o 
que o legislador infraconstitucional pretendeu ao tipificar as condutas 
do artigo 10 foi punir os atos de improbidade que, efetivamente, cau-
sassem perda patrimonial. Da leitura dos incisos, observa-se que difi-
cilmente ocorrerá uma daquelas situações sem o conseqüente prejuízo 
ao erário, porém a indicação de tal prejuízo se faz necessária. Caso a 
prática de uma das condutas descritas no referido artigo não cause 
dano real ao patrimônio público, não se poderá falar em improbidade 
por prejuízo ao erário, podendo subsistir a improbidade na modalida-
de do art.11. Cumpre acrescentar que a necessidade de demonstra-
ção cabal do dano ao patrimônio público não significa provar o 
quantum, que pode ser remetido à liqüidação da sentença. 

A improbidade decorrente de prejuízo ao erário vinculada ao 
tema licitações e contratos nos faz pensar, em princípio, apenas na 
efetivação de contratos superfaturados. Porém é perfeitamente viável 

14  Este é o posicionamento exposto por Wallace Paiva Marfins Júnior (Cf. Marfins Júnior, 
Wallace Paiva. Probidade Administrativa. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 206.), Emerson 
Garcia (Cf. Garcia, Emerson, Alves, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 
Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2002. p. 204) e Hugo Nigro Mazzilli (Cf. Mazzili, Hugo 
Nigro. A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo: Meio Ambiente, Consumidor e Outros 
Interesses Difusos e Coletivos. São Paulo: Saraiva, 2001,p. 166-172.). 
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que tal prejuízo venha a ocorrer durante a tramitação de processo 
licitatório, ou melhor, até no início desse processo. 

O art. 10, inciso Mn determina que constitui ato de improbidade 
que causa lesão ao erário "frustrar a licitude do processo licitatório ou 
dispensá-lo indevidamente". Conforme já observado, para incidência 
do referido dispositivo não basta apenas que seja frustrada a licitude 
de processo licitatório ou haja a dispensa indevida, é preciso também 
que se demonstre o prejuízo efetivo que pode ocorrer mesmo antes de 
fumado o vínculo contratual. 

Assim, a primeira hipótese constante do art. 10, VIII aborda a 
frustração da licitude de processo licitatório. Frustrar significa iludir, 
enganar a expectativa. Como exemplos enquadrados nessa hipótese 
teríamos a requisição de documentos incompatíveis com os art. 27 a 
31 da Lei 8.6666/93, a comprovação de aptidão com limitação de 
tempo ou de época ou ainda em locais especiais que inibam a partici-
pação na licitação ou também a utilização de modalidade de licitação 
em desconformidade com o valor do objeto licitado. Nesse diapasão, 
não se podem esquecer das verdadeiras encenações teatrais que acon-
tecem em certos processos liticatórios, nos quais todos, de antemão, 
já conhecem o vencedor. Ora, essas fraudes ao processo licitatório 
podem gerar prejuízo se erário. Com  efeito, caso um processo licitatório 
venha a ser invalidado pela ocorrência de um dos vícios antes referi-
dos, poder-se-á estar diante do efetivo prejuízo ao erário, bastando 
para isso lembrar quanto custa a publicação de resumo do edital em 
jornal de grande circulação. A anulação do processo licitatório com a 
conseqüente republicação do edital gera um prejuízo passível de cál-
culo. Logo, o prejuízo ao erário decorrente de processo licitatório não 
se restringe à estipulação de contratos superfaturados. Em verdade o 
prejuízo pode ocorrer antes mesmo de firmado o vínculo contratual. O 
mesmo se diga das revogações de processos licitatórios sem o preen-
chimento dos requisitos previstos no art. 49, da Lei n° 8.666/93, quais 
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sejam: interesse público superveniente e motivação. Obviamente que 
se a revogação teve em vista beneficiar empresa que não foi capaz de 
atender aos requisitos constantes do edital, além da violação de princí-
pios haverá uma série de prejuízos econômicos decorrentes do ato 
revogatório. 

O inciso VIII também fala da improbidade por prejuízo ao erá-
rio decorrente da dispensa indevida de processo licitatório. Dispensa 
nesse dispositivo legal está no sentido amplo, ou seja, engloba todos 
os casos legais de contratação direta, sem observância do processo 
licitatório Assim, tem-se a hipótese de licitação dispensada, referente 
à alienação de bens daAdtninistração Pública, prevista no art. 17, a 
licitação dispensável", que está no art. 24 e a licitação inexigível, pre-
sente no art. 2546, todos da Lei n° 8.666/93. Nesta segunda hipótese 
do inciso VIII, pensamos que o prejuízo ao erário somente ocorrerá 
se houver o superfaturamento do contrato decorrente da contratação 
direta, uma vez que não aceitamos a tese do prejuízo presumido, con-
forme já abordado, e não há procedimento anterior à contratação ca-
paz de gerar maiores gastos à Administração. Assim, caso não seja 
detectado o efetivo prejuízo decorrente da dispensa indevida de licita-
ção, pode-se estar diante de ato de improbidade administrativa por 
violação de princípios, que veremos a seguir. 

" Licitação dispensável ocorre quando a instauração de processo licitatório é inconveni-
ente á satisfação do interesse público, ou seja, na equação custo-beneficio a licitação 
poderá ter um custo superior aos beneficios dela decorrentes. O legislador no art. 24 
estabeleceu taxativamente os casos de dispensa de licitação. 

4° Na licitação inexigível ha a inviabilidade de competição. Neste caso, diante da impossi-
bilidade de se levar a termo o processo licitatório, a lei permitiu a contratação direta. 
Como a inexigibilidade decorre da realidade extra-normativa., as hipóteses do art. 25. da 
Lei n° 8.666/93, são exemplificativas. 
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6A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR VIOLAÇÃO 
DE PRINCÍPIOS NAS LICITAÇÕES E CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS 

Dentre as modalidades de improbidade administrativa, o art. 11 
é a grande novidade, pois possibilita a imposição de sanções ao agen-
te público que viola os princípios que regem aAdministraçã'o Pública, in-
dependentemente do enriquecimento ilícito ou do prejuízo ao erário. 

Agustin Gordillo leciona que os princípios são a base de uma 
sociedade livre e republicana, sendo os elementos fundamentais e ne-
cessários da sociedade e de todos os atos de seus componentes". 

Sabe-se que os princípios não são meras declarações de senti-
mentos ou intenções ou, ainda, meros postulados de um discurso mo-
ral. Em verdade, são normas dotadas de positividade que têm o con-
dão de determinar condutas ou impedir comportamento com eles in-
compatíveis". 

Neste ponto, merece transcrição a reflexão de Jorge Miranda, 
segundo a qual 

[...] o Direito não é mero somatório de regras avul-
sas, produto de acto de vontade, ou mera conca-
tenação de fórmulas verbais articuladas entre si. O 
Direito é ordenamento ou conjunto significativo e não 
conjunção resultante de vigência simultânea; implica 
coerência ou, talvez mais rigorosamente, consistên-
cia; projecta-se em sistema; é unidade de sentido, é 
valor incorporado em regra. E esse ordenamento, 
esse conjunto, essa unidade, esse valor projecta-se 

Gordillo, Agustin. Tratado de Derecho Administrativo. Buenos Aires: Fundacien de Derecho 
Administrativo, 1998, p. 37-V, tomo I. 

18  Ferraz, Sergio, Dallari, Adilson Abreu. Processo Administrativo, São Paulo: Malheiros, 
2001. p. 45. 
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ou traduz-se em princípios, logicamente anteriores 
aos preceitos." 

O art. 37, caput, da Constituição Federal determina expressa-
mente a obediência aos princípios administrativos. Assim, o agente 
público, na qualidade de gestor dos interesses públicos, deverá adotar 
postura exemplar à sociedade, agindo dentro dos padrões éticos do-
minantes". 

Ocorre que, não adianta determinação constitucional de obedi-
ência aos princípios administrativos sem que haja um meio eficaz de 
punir sua violação. Segundo Von Ihering "o direito não é mero pensa-
mento, mas sim força viva. Por isso a Justiça segura, numa das mãos, 
abalança, com a qual pesa o direito, e na outra a espada, com a qual 
o defende. A espada sem a balança é a força bruta, a balança sem a 
espada é a fraqueza do direito"5'. 

Assim, veio a Lei n° 8.429/92 e determinou sanções de natureza 
pessoal ao agente público que viola princípios administrativos. A Lei 
de Improbidade seria então, diante da abordagem de Von Ihering, a 
espada voltada a garantir a observância dos princípios administrativos, 
que estariam na balança. 

O art. 11, caput, da lei de Improbidade se refere à ação ou 
omissão que atenta contra os princípios administrativos, violando os 
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às insti-
tuições. Esses deveres são arrolados exemplificativamente: a eles se 
podem acrescentar a boa-fé, a impessoalidade, igualdade, 

Miranda, Jorge. Manual de Direito ConstitucionaL Coimbra: Coimbra Editora, 2000. p. 
225. tomo II. 

s' Osório, Fabio Medina. Improbidade Administrativa: Observações Sobre a Lei 8.429/92. 
Porto Alegre: Síntese, 1998. p. 119. 
Ihering, Rudolf Von. A Luta pelo Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2001.p. 27 
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proporcionalidade, dentre outros contidos nos princípios que norteiam 
a atividade administrativa. 

Alguns autores são incisivos em afirmar que para incidência do 
art. 11 é necessário que o elemento subjetivo que as motiva seja o 
dolo, quer dizer, necessário se faz a consciência da ilicitude e a vonta-
de de praticar o ato antijurídico", uma vez que a Lei de Improbidade 
somente admitiu ato de improbidade decorrente de conduta culposa 
na hipótese do art. 10. 

Entendemos que alguns esclarecimentos devem ser feitos quan-
to à matéria. 

A atuação do administrador público é sempre voltada ao atendi-
mento de um interesse público. Para a sua relação com a coisa públi-
ca, pressupõe-se que aquele possui certa especialidade dentro da sua 
área de atuação, conhecendo com profundidade todas as atribuições 
que lhe são conferidas, mesmo aquelas cujo exercício é delegado a 
outros agentes públicos de hierarquia inferior. 

Sendo assim, não se pode comparar o dolo e culpa que rondam 
o agir do cidadão comum com aqueles elementos subjetivos no âmbito 
da Administração Pública. 

Em conseqüência, podemos afirmar que, quando se exige a pre-
sença do dolo como elemento subjetivo necessário à incidência do art. 
11 da Lei de Improbidade, é suficiente a presença do dolo eventual, 
ou seja, basta que o agente tolere o resultado, consinta em sua provo-
cação ou tenha se conformado com o risco da realização do tipo". 

" Pazzaglini Filho, Marino, Rosa, Márcio Fernando Filas, Fazzio Júnior, Waldo. 
Improbidade Administrativa: Aspectos Jurídicos da Defesa do Patrimônio Público. São 
Paulo: Atlas, 1998. p. 120. 

" Franco, Alberto Silva et al. Código Penal e sua Interpretaçâo JurisprudenciaL São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1993. p. 109. 
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Desta forma, discordamos daqueles que pensam que para a in-
cidência do art. 11 se faz necessária a efetiva vontade do administra-
dor público de violar princípios administrativos. Para nós, basta que 
tolere a violação. Assim, no caso em que o administrador público for-
maliza um contrato direto com uma empresa, sem observância das 
regras pertinentes ao certame licitatório, mesmo que o faça em atendi-
mento a um parecer da assessoria jurídica, por ele escolhida, respon-
derá pela improbidade administrativa, com fundamento no art. 11, 
caput, diante da violação dos princípios da legalidade e impessoalidade, 
desde que não tenha havido prejuízo ao erário ou enriquecimento ilíci-
to. Se assim não fosse, com toda certeza, tornar-se-ia inaplicável o 
art. 11, uma vez que dificilmente se conseguiria provar a efetiva vonta-
de do administrador de violar os princípios administrativos. 

Por outro lado, conforme assevera Pontes de Miranda, "não 
exclui o dolo o motivo do ato, nem ofim que teve em vista o agente, 
nem o interesse maior, moral, política ou economicamente, que levou 
ao ato"". Assim, quando a escolha do licitante vencedor do certame 
licitatório recai sobre empresa que ofereceu vantagem contratual que 
não constava do ato convocatório, estar-se-á diante de ato de 
improbidade administrativa previsto no artigo 11, capta, da Lei de 
Improbidade, considerando a violação do princípio da legalidade e 
isonomia. 

O caput do art. 11 considera ato de improbidade administrativa 
a violação do dever de legalidade. Dificilmente haverá a violação autô-
noma do princípio da legalidade, ou seja, normalmente a violação da 
lei está vinculada à transgressão de outros princípios. Nesse sentido 

"1  Miranda, Pontes. Tratado de Direito Privado. Rio de Janeiro: Editor Botei, 1954. p. 
252. tomo Il. 
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afirma Juarez Freitas que "os princípios sempre irradiam efeitos, em-
bora em intensidades diversas, uns sobre os outros"". Assim, a colo-
cação de cláusula no edital que favoreça determinada empresa não 
viola somente o principio da legalidade, mas também o da 
impessoalidade e o da moralidade. O mesmo pode-se dizer quanto as 
dispensas indevidas ou o fracionamento impróprio de objeto licitado, 
condutas que violam além do princípio da legalidade, o princípio da 
mo/alidade. 

Ocorre que podem existir situações nas quais somente se vis-
lumbre a violação do princípio da legalidade. Este ponto muito nos 
interessa na abordagem do tema "licitações e contratos", se levarmos 
em consideração o elevado número de mandados de segurança que 
são interpostos contra vícios de legalidade perpetrados em processos 
licitatórios. Pense, então, na hipótese de inabilitação indevida de um 
licitante por ter apresentado documento obtido via Internet, quando a 
legislação admite tal forma de apresentação. Neste caso, estaremos 
diante de ato de improbidade? 

Ora, se interpretarmos a lei literalmente teríamos que toda ile-
galidade efetivamente constitui uma improbidade, porque é isso que 
consta do art. 11. Aliás, este é o entendimento de alguns 
doutrinadores56. 

Há, no entanto, quem entenda que para caracterização do ato 
de improbidade por violação de princípios, necessário se faz a associ-
ação à imoralidade da conduta". Então, no exemplo citado, além da 

" Freitas, Juarez. Do Principio da Probidade Administrativa e de sua Máxima Efetivação. 
Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro: Renovar e Fundação Getúlio Vargas, 
n. 204. p. 78, abr./jun. 1996. 
Garcia, Emerson, Pacheco Alves, Rogerio. Improbidade Administrativa. Rio de Janei-
ro: Lúmen Júris. 2004. p. 288. 

" Fazzio Júnior, Waldo. Improbidade Administrativa e Crimes de Prefeito. São Paulo: 
Atlas 2000. p. 177. 
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necessidade de se demonstrar a ilegalidade, deverá estar provado que 
o ato foi fruto da desonestidade, má-fé ou intolerável incompetência 
da comissão de licitação, reveladora do descaso no trato da coisa 
pública. Em conseqüência, para quem sustenta tal posicionamento, a 
violação aos princípios administrativos deverá sempre contar com um 
plus que seria a má-fé, essência da moralidade. 

Outros se reportam ainda à teoria das nulidades dos atos admi-
nistrativos para abordar a matéria. Assim, quando a ilegalidade gera 
um ato anulável passível de convalidação, não se estaria diante de ato 
de improbidade". Por outro lado, caso a ilegalidade leve à nulidade 
absoluta do ato administrativo se poderá estar frente a uma conduta 
ímproba. Segundo Fábio Medina Osório "a relação entre a teoria ge-
ral das nulidades e improbidade apenas fornece o caminho, ou melhor 
dizendo, o "cheiro" da improbidade administrativa' 59. 

Entendemos que, caso a violação autônoma do princípio da le-
galidade fosse considerada via de regra, ato de improbidade adminis-
trativa, seria instalado um caos, uma vez que todo mandado de segu-
rança interposto contra a Administração Pública, julgado procedente, 
geraria, em tese, uma ação judicial por ato de improbidade administra-
tiva, com fundamento na Lei n° 8.429/92. Tal interpretação levaria, 
com certeza, à efetiva banalização do instituto. Mas não é só isso. 
Pensamos que a violação do princípio da legalidade, mesmo ocorren-
do no âmbito daAdministração, muitas vezes viola precipuamente in-
teresse particular, como no exemplo dado. No nosso entender não há, 
em regra, prejuízo ao interesse público na inabilitação indevida de um 
licitante no processo licitatório, salvo se além do principio da legalida-
de se verificar a violação de outros princípios, como por exemplo, o 
princípio da impessoalidade ou mesmo da moralidade. Em conse- 

58  Osório, Fábio Medina. Improbidade Administrativa observações sobre a lei n° 8.429/92. 
Porto Alegre: Síntese, 1998. a. 133. 
Osório, Fábio Medina. Improbidade Administrativa observações sobre a lei n° 8.429/92. 
Porto Alegre: Síntese, 1998. p. 133. 
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qüência, a violação única do princípio da legalidade somente caracte-
rizará ato de improbidade se tal violação gerar um risco de dano para 
o interesse público. 

Tratando da improbidade fundamentada no art. 11 da Lei, não 
podemos deixar de abordar a dispensa indevida da licitação, funda-
mentada no art. 24, IV, da Lei n° 8.666/9360, que muitas vezes leva a 
violação de princípios administrativos. Referido dispositivo trata da 
dispensa por situação de emergência ou calamidade pública. 

Segundo Jessé Torres Pereira Júnior "os abusos na dispensa de 
licitação por suposta emergência multiplicam-se, sendo possível afir-
mar que o volume das aquisições sem licitação suplanta o daquele 
decorrente da competição pública, graças, em parte, à aplicação 
descriteriosa do permissivo da emergência' 61. Por situação de emer-
gência se entende a situação de risco que somente poderá ser afastada 
através da contratação imediata. Marçal se reporta à "existência de 
situação fática onde há potencial de dano caso sejam aplicadas as 
regras-padrão"". 

Ocorre que, na prática, muitas vezes a situação de emergência 
decorre da proposital inércia da autoridade competente, voltada a 
beneficiar terceiros. Pense no caso do gestor público que sabe da pro- 

"Art.24. É dispensável a licitação:. .1V. nos casos de emergência ou de calamidade 
pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar 
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros 
bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da 
situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser 
concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, 
contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respec-
tivos contratos". 
Pereira Júnior, lesse Torres. Comentários à Lei das Licitações e Contratações da Admi-
nistração Pública. Renovar: Rio de Janeiro, 2002. p. 265. 
Justen Filho, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. São 
Paulo: Dialética, 2000. p. 238. 
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ximidade do termo final do contrato de prestação de serviço de 
informática em determinado órgão público, sem possibilidade legal de 
prorrogação, e não adota qualquer providência para realização de pro-
cesso licitatório destinado à contratação de empresa para a prestação 
do referido serviço ou então decide instaurá-lo faltando apenas 15 
(quinze) dias para o termo final do contrato. Ora, findo o contrato, 
obviamente que o serviço, por envolver prestações homogêneas, de 
cunho continuado, não poderá ser interrompido. Observe que a lei 
não distingue a fonte causadora da situação emergencial, basta o risco 
de dano para se autorizar a contratação direta. Assim, poderá o refe-
rido gestor proceder à contratação direta com fundamento no art. 24, 
IV, da Lei n° 8.429/92. No entanto, apesar da possibilidade de reali-
zar a contratação com base nesse dispositivo, deverá ser apurado o 
possível ato de improbidade administrativa perpetrado pela autorida-
de responsável, decorrente da violação dos princípios da 
impessoalidade e moralidade administrativa, enquadrado no art. 11, 
caso não se verifique o enriquecimento ilícito ou o prejuízo ao erário. 

Outro ponto que merece nossa atenção é a contratação de ad-
vogados pelaAdministração Pública e a possível violação de princípi-
os administrativos. 

É inegável que a evolução do Estado, retirando-lhe aposição de 
senhor absoluto, realizador de atividades indiscutíveis, tomou possível 
o que stionamento das realizações estatais, sujeitando-o a diversas for-
mas de controle. Ora, tal processo evolutivo gerou a necessidade da 
presença constante de advogados qualificados nos quadros daAdmi-
nistração Pública, contratados através de concurso. 

Ocorre que, por diversas vezes, a Administração Pública recor-
re à contratação de profissionais estranhos a seus quadros, utilizando 
para tal fim o disposto no art. 25, II, da Lei n° 8.666/93. 
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É inegável que a profissão de advogado é dotada de uma certa 
posição institucional de "nobreza e nobilização", conforme afirmou Pinto 
Ferreira", exigindo do profissional conhecimento técnico-científico. 
Assim, incluem-se os serviços profissionais de advocacia entre aque-
les arrolados no art. 13 da Lei n° 8.666/93, ou seja, serviços técnicos 
especializados. 

No entanto, para a contratação de advogados por inedgibilidade 
de licitação, com fulcro no inciso II do art. 25, necessária se faz a 
observância de dois requisitos: notória especialização e singularidade 
do serviço. 

No que concerne à "notória especialização" a doutrina já escla-
receu, à exaustão, tratar-se da forma consagradora do profissional no 
campo de sua especialidade ou da reconhecida capacidade do profis-
sional ou firma na pertinente matéria'''. Tal reconhecimento deve partir 
da comunidade e não exclusivamente do âmbito interno da Adminis-
tração. Ademais, o próprio § 1° do art. 25, da Lei de Licitações, tra-
tou de classificar a notória especialização, não causando perplexidade 
maior o entendimento de tal expressão. Com  efeito, não preenche o 
requisito de notória especialização a contratação de um consagrado 
advogado criminalista para defesa do Município em determinada cau-
sa de natureza tributária. 

O entrave maior, que vem causando desvios na aplicação da 
norma legal em comento, situa-se no segundo requisito, qual seja, a 
singularidade do serviço. De imediato, deve-se afirmar que anatureza 
singular não significa ausência de pluralidade de sujeitos em condições 
de desempenhar o objeto. Segundo Marçal Justen Filho "a natureza 

Ferreira, Pinto. Comentários à Constituição Brasileira. São Paulo: Saraiva, 1992, v. 5. 
p. 43. 

64  Barros, Márcio dos Santos. Comentários sobre Licitações e Contratos Administrativos. 
São Paulo: NDJ, 2005. p. 125. 
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singular se caracteriza como uma situação anômala, incomum, impos-
sível de ser enfrentada satisfatoriamente por todo e qualquer profissio-
nal especializado"". Assim, o simples fato da atividade estar enqua-
drada no inciso V do art. 13 da Lei não a toma uma atividade singular, 
é preciso ainda que sejam preenchidos requisitos variáveis, tais como, 
a especialidade da matéria, a complexidade da questão, o grau de 
jurisdição, dentre outros. Ou seja, diversos fatores podem contribuir 
para a caracterização da natureza singular do serviço advocatício. Nesse 
diapasão, não se pode falar em singularidade do serviço quando se 
está diante de ações trabalhistas propostas por celetistas contratados 
pela Administração Pública ou frente a mandados de segurança inter-
postos contra decisões proferidas em processos licitatórios. 

Com efeito, caso ocorra a contratação direta com fundamento 
no dispositivo em comento sem que sejam preenchidos os requisitos 
legais — notória especialização do advogado e natureza singular da 
causa — poder-se-á estar diante de ato de improbidade por violação 
dos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade. 

7 CONCLUSÃO 

Sem dúvida a Lei de Improbidade Administrativa veio também 
como um instrumento capaz de coibir e punir irregularidades ocorridas 
durante a tramitação de processos ficitatórios, bem como aquelas ocor-
ridas durante a execução de contratos firmados com o ente público. 
No entanto, a existência de leis dotadas de certa carga de eficácia não 
é suficiente para banir o alto índice de corrupção que ronda os negóci-
os públicos. Necessária se faz a modificação do comportamento das 
pessoas envolvidas nesses processos. Os licitantes têm que ter certeza 
do comportamento dos Muros contratantes. Têm que ter a certeza de 

" Justen Filho, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. São 
Paulo: Dialética, 2000. p. 287. 
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que serão tratados com justiça, pois a discriminação leva à corrupção. 
Se na qualidade de licitante sei que alguém foi beneficiado em um pro-
cesso licitatório, na próxima licitação farei de tudo para obter aquela 
vantagem. 

Por outro lado é de extrema importância a fiscalização dos con-
tratos firmados no âmbito da Administração Pública De nada adianta 
um processo licitatório correto com falhas na execução do contrato 
dele decorrente. Assim não interessa um sistema normativo sofistica-
do, sem um sistema de controle eficiente. É preciso atenção às pesso-
as envolvidas nesses processos administrativos. Steven L. Schooner66, 
em palestra proferida no IV Fórum Global de Combate à Corrupção, 
afirmou que são características essenciais às pessoas envolvidas no 
processo licitatório a educação, a experiência e a independência. Abor-
dou, ainda, a importância de serem conferidos incentivos, levando sem-
pre em consideração que aqueles que participam da licitação em nome 
da Administração Pública na maioria das vezes têm o controle de capi-
tal em muito superior à remuneração percebida no órgão público. Daí 
a necessidade do estímulo ao crescimento dentro do órgão, que têm 
que ser conferido aos bons profissionais que atuam nessa área. O re-
ferido professor trouxe, ainda, o exemplo prático da China, que após 
a implementação da Lei de Licitações em 1988, passou a treinar 10.000 
(dez mil) pessoas por ano especialmente para atuar em processos 
licitatórios. 

Desta forma, apesar do controle jurisdicional que pode ser exer-
cido nas licitações e contratos através da ação de improbidade admi-
nistrativa, faz-se necessário que a Administração Pública se utilize dos 
sistemas internos de controle no sentido de garantir a legalidade e a 
eficiência de tais procedimentos. 

r's Professor Associado e Co-Diretor do Programa Jurídico de Licitações Públicas da 
Universidade de George Washington — EUA. 
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É preciso que o Poder Público rompa de uma vez por todas 
com as relações espúrias mantidas com o setor empresarial e direcione 
a sua atuação à satisfação do interesse público, cujos contornos vêm 
sendo gradativamente desvirtuados, dando lugar ao atendimento dos 
interesses das classes dominantes. E o povo? Bom, assiste aos escân-
dalos diários ocorridos no âmbito daAdministração Pública, regando 
a única semente que lhe resta: a esperança. 
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ALEI BAIANA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS — LEI N° 9433/05 — FRENTE ÀS 

NORMAS GERAIS DA LEI N° 8666/93 

Edite Mesquita Hupsel* 

Recentemente entrou em vigor, no Estado da Bahia, a Lei n° 
9.433, de março do ano em curso, cuja "vacatio legis" se findou em 31 
de maio próximo passado. 

Regula o diploma as licitações e contratos administrativos no 
âmbito da administração pública do Estado, e foi editado no exercício 
da competência suplementar outorg  da em face do inciso XXVII do 
artigo 22 e do §2° do artigo 24, ambos de Lei Maior Federal, este 
último dispositivo aplicável, segundo José Afonso da Silva', aos de-
mais artigos constitucionais sobre repartição de competência. 

Cabendo à União legislar sobre normas gerais de licitações e 
contratos administrativos para todas as entidades da Federação, res-
tou para essas unidades o exercício da competência suplementar, a ser 
exercida no espaço traçado pelo legislador federal. 

A lei estadual inovou quanto à seqüência do procedimento 
licitatório; disciplinou situações não contempladas no estatuto federal; 
detalhou exigências genericamente impostas pela lei federal; positivou, 
no seu texto, entendimentos da doutrina, em derredor de dispositivos 
do diploma editado pela União. 

A autora é Procuradora do Estado da Bahia, professora de Direito Administrativo da 
Universidade Católica de Salvador (UCSAL) e participou da comissão que elaborou o 
ante-projeto da lei estadual de licitações e contratos Lei n° 9433/05. 

' in Curso de Direito Constitucional Positivo, 8° ed., São Paulo: Malheiros, 1992, p. 440. 
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A lei estadual foi além da Lei n° 8666, de junho de 1993. 

Exatamente com o escopo de confrontar a lei baiana com as 
normas gerais editadas pela União para regular a matéria, propusemo-
nos a elaborar deste trabalho. 

Como é sabido e consabido, normas gerais, no Direito, são aque-
las que protegem e reproduzem princípios gerais e específicos de um 
determinado ramo da ciência jurídica. 

Normas gerais protegem princípios que, no dizer de Celso An-
tônio B. de Melo' "são mandamentos nucleares de um sistema, seu 
verdadeiro alicerce, disposição fundamental que se irradia sobre 
difèrentes normas, compondo-lhes o espirito e servindo de critério 
para sua exata compreensão" 

Ainda com o citado administrativista3, "violar um princípio é 
muito mais grave do que transgredir uma norma". 

A análise da lei baiana face aos princípios constitucionais da 
Administração Pública e aos princípios específicos das licitações e 
contratos administrativos, todos eles reproduzidos e resguardados pela 
Lei n° 8666/93, traduzir-se-á, enfim, em confronto desse diploma com 
normas gerais editadas pela União. 

Vale o registro de que a lei federal não separou, no seu texto, os 
dispositivos que têm conteúdo de norma geral daquelas que discipli-
nam procedimentos e tratam de matérias específicas da União. Cabe, 
então, ao intérprete e aplicador do direito, identificar os dispositivos 
que têm aplicação obrigatória somente para a Administração Pública 

Revista de Direito Público n° 15, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, p.284. 
' id : ibid. 
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federal e os que encarnam e protegem princípios e, como tais, são de 
observância obrigatória por todas as entidades da Federação. 

Lembrando os princípios constitucionais explícitos daAdminis-
tração Pública, insculpidos no artigo 37 "caput" da Lei Maior Federal, 
analisemos a Lei n° 9.433/05 em confronto com a legalidade, 
impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência. 

Nela houve uma disseminação topográfica desses princípios. 

Quanto ao principio da legalidade, disciplinou o legislador es-
tadual todas as exigências relativas ao processo licitatório, aos licitan-
tes, aos contratados, aos cadastrados. Regulou o procedimento e as 
fases da licitação. 

Também instituiu, no seu capítulo XI, um procedimento para 
apuração de faltas administrativas praticadas por licitantes e penas a 
serem aplicadas, não previstas, nem as faltas, nem as penas, na lei 
federal de licitações. 

Regulou o processo disciplinar relativo à apuração das faltas 
praticadas pelos contratados na execução dos ajustes celebrados com 
a Administração, sem disciplinamento no texto de lei federal. 

Respeitou o princípio da legalidade e reproduziu, nos seus dis-
positivos, condutas vinculadas, de observância obrigatória pelaAdmi-
nistração Pública e por seus agentes. 

Quanto ao principio da publicidade, quedou-se a lei do Esta-
do da Bahia frente aos comandos federais sobre as publicações dos 
atos praticados nos processos licitatórios; sobre a participação de 
qualquer interessado nas sessões de julgamento e de habilitação de 
licitantes; sobre o acesso, a quem interessar, ao processo licitatório, às 
cópias das atas das sessões; sobre vista às propostas ofertadas pelos 

Revista Gestão Pública e Controle Externo. v. 1, n. 1, nov./2005 	 277 



licitantes, aos recursos por eles interpostos e às decisões tomadas pela 
Administração. 

Foi mais além, porém. 

Determinou, no seu artigo 6°, § 1°, a disponibilização, em sites 
oficiais, pelos meios eletrônicos, das informações referentes às datas 
de apresentação das faturas pelos contratados, seus vencimentos e 
efetivo pagamento, proporcionando maior controle na observância da 
ordem cronológica para pagamentos das faturas, o que também aten-
de melhor aos princípios da moralidade e da impessoalidade, que 
devem nortear a conduta do Poder Público. 

A determinação, contida no seu artigo 32, de publicação mensal 
das compras efetuadas pelaAdministração Pública no Diário Oficial e 
nos meios eletrônicos, com informações referente às quantidades, pre-
ços, fornecedores, procedimentos de aquisição e valores da operação 
também deflui do princípio da publicidade. 

Frente aos princípios da isonomia ou da impessoalidade, o 
comando do artigo 6°, § 1°, da Lei Estadual, acima mencionado, além 
de importar a ampliação da publicidade dos atos da Administração, 
atina também com a proteção a esses princípios, na medida em que 
inibe ou mesmo obsta o favoritismo no pagamento das obrigações as-
sumidos pelo Poder Público estadual. 

Ao disciplinar, nos seus artigos 62 e 63,0 credenciamento como 
procedimento a ser aplicado em algumas situações de inviabilidade 
prática de competição, instituiu comandos gerais a serem observados 
nos regulamentos específicos para cada tipo de serviço a ser contrata-
do. Esses comandos objetivam proteger o princípio da isonomia, quan-
do asseguram o acesso a todos que preencham às exigências para o 
credenciamento, impostas pela Administração, e impõem rotatividade 
na distribuição dos serviços a serem prestados pelos credenciados. 
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No mais, quanto à impessoalidade reproduziu a lei baiana os 
comandos da lei federal de licitações e contratos. 

O principio da moralidade foi tratado de forma especial pelo 
legislador estadual. 

Lembre-se o conteúdo do artigo 6°, § 10, já comentado. 

Na hipótese de contratação direta de instituição brasileira de 
pesquisa, de ensino ou desenvolvimento institucional — art.59, inciso 
XII — a lei exigiu expressamente a correlação direta entre o objetivo da 
instituição e o objeto do contrato a ser celebrado. Também vedou o 
trespasse da execução do contrato para terceiros, estendendo esse 
veto às situações de convênio — art. 177, inciso II. 

Aqueles que lidam, no seu dia a dia, com contratações realiza-
das pelo Poder Público e com celebração de convênios têm a dimen-
são de quanto a positivação, em lei, dessas exigências vem ao encon-
tro do principio da moralidade. 

O desvirtuamento do permissivo contido no artigo 24, inciso X111, 
da Lei n°8666/93 fez aparecer muitas e muitas entidades "sem fins lucra-
tivos", incumbidas regimental e estatutariamente de pesquisa, ensino ou 
desenvolvimento institucional, com vistas à celebração de ajustes com os 
mais diversos objetos, os quais terminam por ser repassados para outras 
entidades, estas de fins lucrativos, que os executam. 

Muitas "triangularizações" na execução de serviços contratados 
pelaAdministração Pública foram, e ainda são, feitas em razão da equi-
vocada aplicação do permissivo contido no inciso XIII, do artigo 24 
da Lei federal. 

As restrições e exigências moralizadoras que vinham sendo apon-
tadas pela doutrina tiverem assento no texto da lei baiana. 
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Ao disciplinar a celebração de convênios — capitulo X, artigos 
170 a 183— além de observar as normas gerais contidas no artigo 116 
da Lei n° 8666/93, o legislador estadual fixou exigências outras de 
conteúdo moralizador, próprias ao exercício da atividade de fomento 
à iniciativa privada e à utilização, por terceiros, de recursos públicos. 

Trouxe uma definição precisa desse instituto, com o escopo de 
afastar condutas, não raras da Administração Pública, de "travestir" 
contratos em convênios para fugir à realização de licitação. 

Impôs a criação de um órgão central e de órgãos setoriais en-
carregados do controle, acompanhamento e fiscalização financeira dos 
convênios; vedou a previsão de pagamento de taxa de administração, 
que terminava por significar um pagamento ao convenente, o que é 
próprio de contrato, não se harmonizando com a figura de convênio; 
como já dito, proibiu o trespasse do objeto do ajuste para terceiros, 
buscando coibir que entidades filantrópicas venham a ser usadas com 
finalidade de encobrir contratações diretas com o dinheiro público, 
sem amparo em lei. 

Atendeu também ao principio da moralidade a previsão de 
desconsideração da personalidade jurídica, para impedir a participa-
ção, em processos licitatórios, de empresas com sócios coincidentes 
com os de outras empresas já impedidas de participar de licitações e 
de contratar com a Administração Pública estadual. 

Sob nova "roupagem", acorriam às licitações pessoas jurídicas 
instituídas em data posterior à da apenação de empresas contratadas 
anteriormente pelo Poder Público, com sócios coincidentes com os 
daquelas anteriormente afastadas dos certames licitatórios pela prática 
de fraudes e outras ilicitudes. 

O artigo 200 prevê a desconsideração da personalidade jurídi-
ca, na medida em que impede a participação nas licitações e a 
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contratação de empresas constituídas para burlar a aplicação da pena 
de suspensão, impedimento de licitar ou contratar com a Administra-
ção Pública estadual. 

A medida moralizadora, já anteriormente recomendada em pa-
receres emitidos pela Procuradoria Geral do Estado da Bahia e enten-
dida como legítima pelo ilustre Magistrado, Ministro Castro Meira, do 
STJ, no brilhante julgamento proferido no Recurso Ordinário em Man-
dado de Segurança n° 15166-Ba, foi positivada na lei baiana. 

Também tem pertinência com os princípios da moralidade e da 
publicidade a determinação da lei baiana no sentido de que os atos de 
dispensa e de inexigibilidade de licitação recebam numeração seqüencial 
e cronológica — art. 65, § 3°, inciso I. 

É por demais sabido o afã dos agentes públicos em agilizar a 
prestação dos serviços e a realização de obras públicas, afastando-se 
de procedimentos licitatórios que, muitas vezes, retardam obras e ser-
viços. Nesse afã, desprezam comandos que impõem a realização de 
licitação. A enumeração dos atos de dispensa e de inexigibilidade de 
licitação passam a funcionar, então, como inibidora de dispensas e 
inedgibilidades realizadas sem amparo legal. 

Também a já mencionada tipiíicação de condutas de licitantes 
como faltas administrativas, passíveis de apuração e apenaçâo de seus 
infratores, vem ao encontro do princípio da moralidade. 

Não prevista esta apenação no diploma federal instituidor de 
normas gerais de licitações e contratos administrativos, safam-se os 
licitantes do controle daAdministração Pública e permanecem incólu-
mes, a despeito de adotarem, nas licitações, condutas imorais e mesmo 
ilegais, se confrontadas com as disposições penais sobre a matéria. 

A lei baiana obsta essa incolumidade. 
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O principio da moralidade direcionou o agir do legislador esta-
dual, que promoveu o seu desdobramento e o seu assentamento em 
toda a Lei n°9.433/95. 

A lei estadual de licitações e contratos há que ser analisada, 
também, frente ao princípio constitucional da eficiência, introduzido 
no texto constitucional pela Emenda Complementar n° 19/98. 

Inverteu a Lei n° 9433/95 as fases do procedimento licitatório, 
disciplinando que a classificação das propostas dar-se-á em momento 
anterior ao da habilitação dos licitantes, não aplicando o iter previsto 
no 43 da lei federal. 

Uma simples inversão de fases, uma modificação no procedi-
mento fixado pela Lei federal n° 8666/93. Não se traduz essa inversão 
em desrespeito ao comando da Lei Maior Federal. 

Primeiramente, porque regras de procedimentos administrativos 
são próprias e privativas da competência das entidades federadas, desde 
que não importem, nem gerem, desrespeito a princípios constitucio-
nais regedores do processo/procedimento administrativo. Como afir-
mam Sérgio Ferraz e Adilson DallarP: 

É palmar que todas as pessoas jurídicas de 
direito público dotadas de competência 
normativa na Lei Maior podem regular, 
exaurientemente até, seus processos (e pro-
cedimentos) administrativos. O que há de 
comando normativo nacional é a pauta 
principiológica, figurando a consagrada na 
Constituição do Brasil como patamar mínimo 

' in Processo Administrativof. ed. São Paulo: Ed. Malheiros, 2003, p. 29. 
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indeclinável, de obrigatória observância para 
União, Estados, Municípios e Distrito Fede-
ral. 

Observados os princípios da legalidade, moralidade, igual-
dade, publicidade, motivação, contraditório, ampla defesa e se-
gurança jurídica, que constituem a pauta principiológica básica, con-
sagrada na Constituição Federal, podem as entidades federadas legis-
lar em processo e procedimento administrativo. 

Indubitavelmente, a inversão de fases da licitação, trazida pela 
lei baiana, abraça amorosamente o princípio da eficiência. Se assim 
não fora, a inversão não estaria positivada nas normas licitatórias de 
organismos financeiros multilaterais internacionais. 

Também a Lei Federal n°10.520/02 traz a inversão das fases na 
licitação realizada sob a modalidade de pregão, para aquisição de 
bens e serviços comuns, para a Administração Pública como um todo. 

O diploma legal federal que regulamenta as parcerias público-
privadas — Lei n° 11.079, de 30 de dezembro de 2004— e também a 
Lei estadual n°9.290, de 27 de dezembro de 2004, prevêem a possi-
bilidade de inversão de fases na licitação, com vistas celeridade e à 
eficácia dos procedimentos licitatórios realizados para tais 
contratações. 

À luz do princípio da eficiência deve ser lido o dispositivo da lei 
baiana que prevê a possibilidade de saneamento de falhas na apresen-
tação de documentos pelos licitantes. 

O seu artigo 78, § 6°, autoriza a concessão do prazo de 03 
(três) dias úteis para juntada posterior de documentos cujo conteúdo 
retrate situação fática ou jurídica já existente na data da apresentação 
da proposta. 
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Com uni melhor disciplinamento, a ser feito por decreto, esse 
dispositivo possibilita o aproveitamento de propostas quando faltas 
puderem ser supridas por licitantes, no prazo fixado na lei. 

Passando a analisar a lei baiana frente, não mais aos princípios 
constitucionais da Administração Pública, e sim a princípios específi-
cos da licitação, merecem maior atenção os da generalidade e am-
pliação do universo de licitantes. 

Quanto ao primeiro, foi respeitado na lei estadual o limite das 
hipóteses legais de dispensa de licitação. Porque vistas como matérias 
de normas gerais, manteve-se na Lei n° 9433/05 os limites da Lei fe-
deral n° 8666/93, relativamente à obrigatoriedade de licitar e suas ex-
ceções. 

A despeito da possibilidade de redução do rol taxativo daquelas 
hipóteses — não se pode esquecer que a maioria dos incisos do artigo 
24 da Lei n° 8.666/93 não impõe a sua utiliznção pela Administração, 
e sim traz uma discricionariedade na sua utilização— o legislador baiano 
somente suprimiu aqueles incisos não aplicáveis às demais entidades 
federadas, porque referentes à União. Aqueles dispositivos que se re-
ferem à situação de possibilidade de comprometimento da segurança 
nacional e às compras para materiais de uso pelas Forças Armadas 
não foram, por razões óbvias, absorvidos pela lei baiana. 

A dispensa de licitação para pactuação de contratos de progra-
ma, trazida pela Lei federal n° 11.107, de 06 de abril de 2005, diplo-
ma editado posteriormente à Lei n° 9.433/05, não consta do texto 
dessa lei. 

Em atenção ao princípio da generalidade de licitação, os limi-
tes para alteração quantitativa dos contratos adminisliativos, previstos 
na lei federal, foram também observados, evitando que a ampliação 
excessiva do objeto dos contratos venha a afastar a realização de no-
vas licitações. 
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Atenta ao princípio da ampliação do universo de licitantes, a 
lei estadual respeitou os limites de exigências para fins de habilitação, 
impostos na Lei no 8666/93, e que têm caráter de norma geral. 

Também, e como já mencionado, previu a possibilidade de sa-
neamento de falhas na apresentação de documentos pelos licitantes, o 
que amplia o seu universo. 

Finalmente, quanto aos contratos administrativos, nada foi dis-
posto no capítulo a esses referente — capítulo IX — que afrontasse as 
normas gerais fixadas pela União, no exercício da sua competência 
privativa. 

O princípio do equilíbrio econômico-financeiro mereceu des-
dobramento nos dispositivos que fixaram prazo reduzido para paga-
mento das faturas, correção monetária e juros de mora, para as hipó-
tese de atraso na sua quitação — art. 79, inciso XI, alíneas "a", "c" e 
"d", que fixa o conteúdo dos editais. 

As hipóteses de revisão dos contratos nas situações imprevisíveis 
—fato do príncipe, fato da administração, raso fortuito, força maior e 
agravações imprevistas —ou previsíveis, porém de conseqüências in-
calculáveis, foram corretamente elencadas na lei, que ainda inovou, ao 
incluir, dentre essas, a possibilidade de redução do preço ajustado 
para compatibilizá-lo ao valor de mercado, ou quando houver diminui-
ção comprovada dos preços dos insumos básicos utilizados no con-
trato — art. 143, inciso II, alínea "e". 

Como não poderia deixar de ser, manteve a lei baiana, no seu 
texto, como cláusulas necessárias em todos os contratos administrati-
vos, aquelas que autorizam aAdministração a efetuar alterações unila-
terais e a rescindir unilateralmente os ajustes, na ocorrência de culpa 
do contratado ou de interesse público justificado. 
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Como cláusulas exorbitantes, integram essas o rol das normas 
gerais editadas pela União, de observância obrigatória por todas as 
entidades da federação. 

O exame da Lei baiana n° 9.433, de março de 2005, à luz dos 
princípios constitucionais referentes àAdministração Pública e tam-
bém frente os princípios específicos da licitação e dos contratos admi-
nistrativos, traz a conclusão, no nosso sentir, da sua total compatibili-
dade com as normas gerais editadas pela União, no exercício da com-
petência privativa prevista no artigo 22, inciso XXVII, da Lex Legum. 

Também o exame do procedimento licitatório disciplinado na lei 
baiana — com a inversão das fases de apresentação das propostas de 
preços e da habilitação —à luz da pauta principiológica consagrada na 
Constituição Federal como patamar mínimo indeclinável, de obrigató-
ria observância por todas as entidades federadas, leva à conclusão da 
sua total compatibilidade com a Lei Maior. 

Muito bem ousou o Estado da Bahia em elaborar o seu diploma 
legal regulador das licitações e contratações públicas no âmbito da 
Administração Pública Estadual e, como aqui demonstrado, se ateve, 
ao fazer uso da sua competência suplementar, rigorosamente nos limi-
tes impostos pela Constituição Federal. 
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O CONTROLE EXTERNO REALIZADO PELOS 
TRIBUNAIS DE CONTAS BRASILEIROS 
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Resumo: Esse trabalho apresenta, de forma resumida, o resul-
tado da pesquisa realizada junto aos Tribunais de Contas brasileiros, 
com o objetivo de identificar a relação existente entre as diversas for-
mas de controle externo exercidas por essas instituições e suas contri-
buições para a otimização dos recursos públicos e dos resultados das 
ações governamentais; evidenciando os diversos modelos de controle 
externo adotados; demonstrando em que medida os modelos de con-
trole adotados asseguram o cumprimento do seu papel; e caracteri-
zando a função das auditorias no contexto do atual papel dos Tribunais 
de Contas. Inicialmente, é abordada a reforma gerencial iniciada na 
década de 90 na administração pública brasileira, apresentando as 
profundas modificações ocorridas nos processos de planejamento e 
de controle governamental, em decorrência da qual o foco central da 
administração passou a ser o atendimento às demandas da sociedade 
mediante a implantação de políticas públicas bem estruturadas, bem 
como a avaliação dos resultados alcançados. Nesse sentido, o con-
trole externo realizado pelos Tribunais de Contas teve seu âmbito de 
atuação ampliado, passando a abranger, além da fiscalização contábil, 
financeira, orçamentária e patrimonial, também a fiscalização dos as-
pectos operacionais. Fica evidenciado que a auditoria governamental 
de amplo escopo é uma ferramenta adequada para a fiscalização dos 
recursos públicos pelos Tribunais de Contas, já que permite avaliar, 
além dos aspectos de conformidade com a lei, também os aspectos 
operacionais da gestão, fornecendo observações e recomendações 
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que visam a promover a otimização dos recursos e dos resultados das 
ações dos órgãos e entidades governamentais. Entretanto, o resultado 
da pesquisa empírica demonstra que apenas 50% dos Tribunais de 
Contas brasileiros que aderiram ao estudo avaliam os aspectos 
operacionais de desempenho ou resultados. Logo, os 50% restantes 
não realizam avaliação de aspectos de economia, eficiência, eficácia e 
efetividade, o que limita a resposta dessas instituições às suas compe-
tências constitucionais e infraconstitucionais, notadamente as definidas 
pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Palavras-chave: administração pública; auditoria governamental; con-
trole externo; Tribunal de Contas. 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho apresenta, de forma resumida, o resultado 
do estudo realizado junto aos Tribunais de Contas (TCs) brasileiros, 
com o objetivo de responderá seguinte questão: 

Até que ponto o controle externo realizado pelos Tribu-
nais de Contas brasileiros, no cumprimento das suas competên-
cias, pode influenciar para a otimização dos recursos públicos e 
dos resultados das políticas governamentais? 

Ressalte-se que, para alcançar suas competências constitucio-
nais, os Tribunais de Contas do Brasil vêm se utilizando das mais di-
versas formas de controle, que variam quanto ao momento em que se 
realiza, à forma de instauração, à sua natureza e abrangência, à nature-
za do objeto fiscalizado, dentre outros aspectos. Existem, ainda, filo-
sofias distintas de trabalho, que, por sua vez, geram decisões diferen-
ciadas quando da atuação dos TCs: uma na identificação e 
responsabilização dos agentes administrativos e políticos por irregula-
ridades e falhas cometidas; e outra na atuação de caráter pedagógico 
e de aperfeiçoamento da administração. 
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A combinação, de forma diferenciada, dos diversos tipos de 
controle existentes proporciona aos Tribunais de Contas modelos es-
pecíficos para o exercício do controle externo, que pode interferir nas 
decisões e contribuir em maior ou menor grau para a gestão econômi-
ca, eficiente e eficaz dos recursos públicos, para a efetividade das po-
líticas governamentais e para assegurar a conformidade dos atos pra-
ticados pela administração às normas vigentes. 

Para responder à questão formulada, ao lado de um estudo bi-
bliográfico foi também realizada uma pesquisa empírica, na qual foram 
utilizados dois procedimentos técnicos diferentes, ambos de caráter 
descritivo — o levantamento estatístico e a análise de conteúdo docu-
mental —.com o seguinte objetivo: identificar a relação existente entre 
as diversas formas de controle externo exercidas pelos Tribunais de 
Contas brasileiros e as contribuições dessas instituições para a gestão 
dos recursos públicos, sob os aspectos de conformidade com a lei, de 
desempenho do processo de gestão e dos resultados alcançados; evi-
denciando os diversos modelos de controle externo adotados pelos 
Tribunais de Contas brasileiros; demonstrando em que medida os 
modelos de controle externo adotados pelos Tribunais de Contas bra-
sileiros asseguram o cumprimento das suas competências estabelecidos 
na legislação constitucional e infraconstitucional; e caracterizando a 
função das auditorias no contexto do atual papel dos Tribunais de 
Contas. 

Na primeira fase da pesquisa empírica, relativa ao levantamento 
estatístico, realizado durante o período compreendido entre julho de 
2001 e junho de 2002,24 Tribunais de Contas (71%), dos 34 existen-
tes no Brasil, responderam a um questionário. 

A segunda fase da pesquisa empírica foi limitada pelo resultado 
da primeira, haja vista que foram realizadas análises de conteúdo ape-
nas em relatórios enviados pelos TCs que responderam ao questioná-
rio afirmando que realizam auditorias operacionais. Dos 24 TCs que 
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responderam ao questionário, apenas oito enviaram pelo menos um 
relatório de auditoria que contemplasse aspectos de natureza 
operacional. 

Com o objetivo de apresentar o resultado da pesquisa de forma 
resumida, haja vista ser a versão completa muito extensa este trabalho 
está dividido em duas partes: um resumo do referencial teórico que 
norteou a pesquisa empírica e fundamentou as conclusões; e um resu-
mo do resultado da pesquisa empírica. 

1 REFERENCIAL TEÓRICO 

1.1 AAdministraç'ão Pública Brasileira na Atualidade 

Na década de 80, ocorreu uma grande modificação dos 
parâmetros vigentes na administração pública em países desenvolvi-
dos, principalmente Reino Unido, Nova Zelândia, Suécia e Austrália, 
conduzindo à administração pública gerencial, que, posteriormente, se 
estendeu aos Estados Unidos. 

Na administração pública brasileira a crise foi intensificada no 
inicio da década de 80, num período de grande estagnação da econo-
mia, que se prolongou até o início da década de 90, quando se come-
çou a pensar na reforma gerencial, visando a conduzir o Estado brasi-
leiro à adoção de novas formas de gestão, que garantissem o atendi-
mento às demandas da sociedade de forma eficiente. 

Nesse novo contexto, o atendimento às demandas da socieda-
de mediante a implantação de politicas públicas bem estruturadas, bem 
como a avaliação dos resultados alcançados, passaram a ser o ponto 
central da reforma, como destacam Pereira e Spink (1999, p. 11): 

Em todo o mundo, de 1950 a 1975, deu-se ênfase às 
reformas burocráticas orientadas para abordagens 
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racionais da "administração para o desenvolvimen-
to", mas em meados da década de 70 passou-se 
gradativamente a novas abordagens, que enfatizam 
a importância das políticas públicas, de sua efetiva 
implantação e avaliação. 

No Brasil, a reforma gerencial ocorreu mediante a reforma ad-
ministrativa iniciada em 1995 e se constituiu, inicialmente, na revisão 
da legislação (constitucional e infraconstitucional); adoção de nova ar-
quitetura organizacional (agências reguladoras, executivas e organiza-
ções sociais) e de novos instrumentos gerenciais (contrato de gestão); 
implementação de programas de modernização (programas de quali-
dade e sistemas de informação) e de valorização do servidor. Além 
disso, a reforma gerencial introduziu modificações profindas nos pro-
cessos de planejamento, tanto em nível estratégico como operacional, 
e de controle. 

Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988 já havia introdu-
zido um sistema integrado, compreendendo as atividades de planeja-
mento e orçamento, mediante a implantação do Plano Plurianual (PPA), 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei OrçamentáriaAnual 
(LOA). De forma complementar, a Constituição Federal também es-
tabeleceu a necessidade de mecanismos de controle e avaliação, ao 
determinar que os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário devem 
manter, de forma integrada, um sistema de controle interno, com a 
finalidade de avaliar o cumprimento das metas previstas no PPA e a 
execução dos programas de governo e dos orçamentos. 

Na concretização da reforma administrativa, o Decreto Federal 
n.° 2.829/1998 e a Portaria n.° 42/1999 — Ministério do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão (MPOG), reorientaram o processo de distri-
buição de recursos nos instrumentos de planejamento, visando à 
alocação das reais necessidades da sociedade nos programas gover-
namentais e à permanente avaliação em termos de impactos reais pro- 
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duzidos. O mencionado decreto constitui a base legal para a 
reestruturação de todas as ações finalísticas de governo, elegendo o 
programa governamental como forma de integração entre plano estra-
tégico e orçamento, fixando os princípios de gerenciamento dos pro-
gramas, criando a figura de gerente de programa e fixando suas princi-
pais responsabilidades e, finalmente, estabelecendo a obrigação de 
avaliação anual de todos os programas e do próprio PPA. 

Como resultado da reforma do sistema de planejamento e orça-
mento, o orçamento passou a ser um instrumento de alocação de re-
cursos para produzir bens e serviços (metas), que devem guardar rela-
ção de causalidade como objetivo do programa ao qual estão vincu-
lados, ou seja, o orçamento deve ser formulado para atendimento das 
reais necessidades da sociedade e não como mero instrumento para 
realização de despesas. 

A avaliação do processo de gestão e dos impactos dos progra-
mas, prevista no Decreto Federal n.° 2.829/1998, é um mecanismo 
importante de controle gerencial, que se integra ao modelo proposto 
pela reforma. Segundo Garces e Silveira (2002, p. 60), sua finalidade 
ultrapassa o controle da conformidade legal, dos custos e da capaci-
dade de implementação do Governo. Para os referidos autores, avali-
ar significa comparar o esforço realizado com a demanda e a satisfa-
ção do beneficiário, adequando crescentemente o programa à expec-
tativa da sociedade, com o objetivo de 

[...] assegurar o aperfeiçoamento continuo dos pro-
gramas e do plano, provendo subsídios para corrigir 
falhas de concepção e execução, atualizar objetivos 
e metas em relação às demandas da sociedade e 
garantir que os resultados desejados para o público-
alvo ocorram efetivamente. 
A avaliação está orientada para a obtenção de resul-
tados e se realiza uma vez por ano, tendo como refe- 
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rência o exercício anterior. No ciclo de gestão, a 
avaliação é seguida da revisão anual dos programas, 
da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e 
da elaboração e execução da Lei Orçamentária Anu-
al. Os resultados da avaliação contribuem para a 
realização de cada uma dessas etapas, tomando mais 
consistente a alocação de recursos públicos federais 
aos bens e serviços demandados pela sociedade. 

O advento da Lei Complementar n.°101/2000 — Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (LRF) — fortaleceu, ainda mais, as funções de 
planejamento — estratégico e operacional —, de controle — interno 
e externo — e de avaliação. 

Ante a revitalização e o fortalecimento das funções administrati-
vas de planejamento, controle e avaliação, a fiscalização exercida pe-
los Tribunais de Contas brasileiros tem evoluído do controle tão so-
mente da formalidade e legalidade para um controle de mérito, envol-
vendo a avaliação sistemática do processo de gestão e dos resultados 
alcançados. 

1.2 O Controle e Avaliação Gerencial 

As funções administrativas de controle e avaliação são perma-
nentemente realizadas durante e após a implementação das ações pla-
nejadas e devem retroalimentar o sistema de planejamento, visando a 
corrigir eventuais distorções. 

O controle gerencial é a função que visa a verificar se tudo fiin-
ciona de maneira certa e no tempo certo, aferindo o desempenho da 
gestão, enquanto a avaliação de resultados afere o impacto das ações 
governamentais. 
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Ec  — minp  — 
Mp  T. 

Administrativamente, a função de controle é normalmente 
exercida pelos órgãos superiores sobre os inferiores (hierárquico), ou 
por órgãos especializados em verificações, que podem ou não integrar 
a mesma administração. A avaliação é realizada sobre o público-alvo, 
com a finalidade de aferir os efeitos, positivos ou negativos, previstos 
ou não, que foram gerados pelas ações públicas implementadas (bens 
ou serviços públicos). 

1.2.1 O Controle de Desempenho da Gestão Governamental 

O controle do nível de desempenho da gestão governamental 
está relacionado com a aferição do funcionamento dos órgãos/entida-
des executores dos programas governamentais, devendo ser realizado 
sob os enfoques de economicidade, eficiência e eficácia, os quais es-
tão conceituados a seguir, segundo o Tribunal de Contas da União 
(TCU) (BRASIL, 2000a, p. 107): 

Economicidade: minimização dos custos dos recur-
sos utilizados na consecução de uma atividade, sem 
comprometimento dos padrões de qualidade. 
Eficácia: grau de alcance das metas programadas 
em um determinado período de tempo, independen-
temente dos custos implicados; pode ser representa-
da pela seguinte relação: 
Ec  = Eficácia 
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MR  = Meta Realizada 
TR  = Tempo utilizado para obter MR  
Mr  = Meta Programada 
Tp  = Tempo utilizado para obter 

Conclusões: 

Se E, > 1, eficácia superior à prevista; 
Se Ec  = 1, eficaz; 
Se E, < 1, ineficaz. 

Eficiência: relação entre os produtos (bens e servi-
ços) gerados por uma atividade e os custos dos 
insumos empregados em um determinado período de 
tempo. [...] Pode ser representada pela seguinte re-
lação: 
EF = Eficiência 

CR  = Custo real 
Cp  = custo programado 

Conclusões: 

Se E> 1, eficiência superior à prevista; 
Se ER  = 1, eficiente; 
Se ER  < 1, ineficiente. 
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Logo: 

C 
Ev  Ec  

Segundo as Normas de auditoria emitidas pela Organização In-
ternacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSA1) (1995, 
p. 54), a economia "consiste em reduzir ao mínimo o custo dos recursos 
empregados em uma atividade, sem descuidar da devida qualidade". 

No controle de economicidade, deve ser observada a existência 
de mecanismos que favoreçam a obtenção de menores preços para os 
bens ou serviços adquiridos pela administração, devendo ser verificadas 
as condições em que são adquiridos os recursos humanos, materiais, 
inclusive tecnológicos, e financeiros, avaliando-se as reais necessida-
des e comparando-se com o que foi adquirido ou se vai adquirir, os 
padrões de qualidade aceitáveis, o grau de utilização dos bens ou ser-
viços a adquirir e os prazos e condições da compra dos recursos. 
Deve-se, portanto, verificar se a aquisição de recursos humanos, ma-
teriais ou financeiros foi realizada no momento oportuno, ao custo mais 
baixo possível, na quantidade e qualidade adequadas, identificando-se 
os fatores antieconômicos, a fim de evitar sua ocorrência em outras 
operações. 

Quanto à. eficiência, com base no retromencionado conceito do 
TCU, verifica-se que o controle desse aspecto estabelece compara-
ções entre os produtos gerados/serviços prestados (outputs) e os re-
cursos empregados (inputs), sendo também necessário observar se 
os recursos humanos, materiais e financeiros utilizados são suficientes 
para alcançar o nível de produtividade programado. 
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As Normas de auditoria da INTOSAI (1995, p. 54) conside-
ram eficiência como "a relação entre produto, em termos de bens, 
serviços e outros resultados e os recursos utilizados para produzi-los". 

Portanto, pode-se considerar que uma operação é eficiente quan-
do for alcançado o melhor resultado possível com recursos determina-
dos, devendo-se analisar o rendimento do serviço prestado ou do bem 
oferecido em relação ao seu custo e comparar este rendimento com 
um padrão de referência. 

No entendimento de Arretche (1999, p. 34), a avaliação da efi-
ciência é, possivelmente, hoje a mais necessária e a mais urgente a ser 
desenvolvida, sendo feito um grande esforço de sofisticação dos mé-
todos, em conseqüência de a escassez de recursos públicos exigir maior 
racionalização dos gastos, e porque, no Brasil, paralelamente à escas-
sez de recursos, tem-se enormes populações para beneficiar com as 
ações dos programas governamentais. Além disso, a referida autora 
acrescenta que a avaliação de eficiência impõe-se por ser este um 
objetivo democrático. 

A eficácia controla o grau de cumprimento das metas 
estabelecidas nos programas de governo, comparando os produtos 
obtidos (bens e serviços produzidos) com os previstos (metas progra-
madas). Segundo Arretche (1999, p. 34), a avaliação de eficácia pode 
ser feita entre, por exemplo, as metas propostas e as metas alcançadas 
pelo programa, ou entre os instrumentos previstos para sua 
implementação e aqueles efetivamente empregados. 

O controle de eficácia tem sido amplamente realizado pela ad-
ministração pública, por não requerer técnicas mais complexas nem 
envolver altos custos. Entretanto, a avaliação de eficácia, quando apre-
sentada individualmente, representa uma visão limitada e meramente 
quantitativa das ações governamentais implementadas em relação às 
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metas alcançadas, o que pode não significar o alcance da finalidade 
social ou econômica do respectivo programa. 

No entendimento de Arretche (1999, p. 34), a avaliação de efi-
cácia é a mais utilizada em relação às políticas públicas, porque 

[..] é certamente aquela mais factível e menos cus-
tosa de ser realizada. Na verdade, o avaliador esta-
belece uma equação entre metas anunciadas por um 
programa e, com base nas informações disponíveis, 
as relaciona às metas alcançadas e, deste modo, 
conclui pelo sucesso ou fracasso da política. 

1.2.2 A Avaliação de Resultado de Politkas Públicas 

A avaliação de resultado das politicas públicas tem por finalida-
de verificar em que medida as ações dos programas de governo con-
tribuíram para alcançar os objetivos aos quais se destinavam. Portan-
to, pode-se afirmar que a avaliação de resultados visa a aferir os im-
pactos gerados para a sociedade pelas ações de governo, conforme 
depreende-se do entendimento de Figueiredo e Figueiredo (apud 
ARRETCHE, 1999, p. 31): 

Neste sentido, portanto, a particularidade da avalia-
ção de políticas públicas consiste na adoção de mé-
todos e técnicas de pesquisa que permitam estabele-
cer uma relação de causalidade entre um programa 
x e um resultado y, ou, ainda, que na ausência do 
programa x, não teríamos o resultado y. 

Segundo o TCU (BRASIL, 2000a, p. 107), o impacto das po-
líticas públicas deve ser avaliado sob o enfoque da efetividade, con-
ceituada como a "relação entre os resultados (impactos observados) e 
os objetivos (impactos esperados)". 
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O valor efetivo das ações governamentais deve ser medido com 
base nos resultados qualitativos, ou seja, nos impactos gerados. Deve-
se avaliar os impactos gerados para a sociedade, verificando-se se 
foram ou não satisfeitas as suas necessidades, ou seja, se ocorreu a 
transformação desejada da realidade e o seu grau de abrangência. 

Ainda na visão de Figueiredo e Figueiredo (apudARRETCHE, 
1999, p. 31), por avaliação de efetividade: 

[...] entende-se o exame da relação entre a imple-
mentação de um determinado programa e seus im-
pactos e/ou resultados, isto é, seu sucesso ou fra-
casso em termos de uma efetiva mudança nas con-
dições sociais prévias da vida das populações atingi-
das pelo programa sob avaliação. 

Complementando o pensamento de Figueiredo e Figueiredo, na 
compreensão de Arretche (1999, p. 32), a avaliação de efetividade 
está relacionada com os impactos gerados pelas ações do programa e 
não com os produtos, pois, como já foi visto, a mensuração dos bens 
e serviços produzidos pelo programa está relacionada com o conceito 
de eficácia, ou seja, de cumprimento de metas: 

É precisamente na avaliação de efetividade que a 
distinção entre avaliação e análise toma-se mais clara 
e necessária, devido à necessidade já mencionada 
de demonstrar que os resultados encontrados na re-
alidade social estão causalmente relacionados àquela 
política particular. E, adicionalmente, da necessida-
de de distinguir entre produtos de uma política e seus 
resultados. [...] 

Nas avaliações de efetividade, a maior dificuldade 
metodológica não consiste em distinguir produtos de 
resultados. De fato, a principal dificuldade metodo-
lógica consiste precisamente em demonstrar que os 
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resultados encontrados (sejam eles no sentido do 
sucesso ou do fracasso) estão causalmente relaciona-
dos aos produtos oferecidos por uma dada política 
sob análise. Por esta razão, estudos confiáveis sobre 
efetividade são muito difíceis, e mesmo raros. 

Ao se estabelecer a comparação entre o aspecto da eficácia e o 
aspecto da efetividade, é importante estar alerta para o fato de que o 
cumprimento de uma meta, ou seja, a disponibilização de um serviço 
ou um bem público pode ser uma condição necessária, mas não sufici-
ente, para que determinado problema seja efetivamente resolvido, ou 
para que determinada necessidade seja atendida, pois o efeito espera-
do pode não ocorrer ou ser insignificante. 

Entretanto vários autores pesquisados afirmam que a adminis-
tração pública no Brasil ainda não desenvolveu uma cultura de avalia-
ção de resultados, ou seja, de efetividade, como um instrumento gerencial 
de tomada de decisões e de prestação de contas dos recursos públi-
cos aplicados. Muito embora a reforma administrativa tenha introduzi-
do mecanismos de planejamento que já incorporam a necessidade de 
se avaliar os beneficios sociais e econômicos produzidos, como tam-
bém a relação de causalidade desses benefícios com os programas 
implementados, percebe-se que os sistemas de controle estão forte-
mente voltados para os aspectos quantitativos de metas e despesas 
realizadas 

Para Lobo (1999, p. 75), fica explícito este entendimento, bem 
como a necessidade de estruturação prévia de mecanismos de 
monitoramento, sob pena de que as decisões sejam intempestivas e, 
com isso, os resultados almejados não sejam alcançados e, conse-
qüentemente, os gastos realizados não se justifiquem: 

A administração pública no Brasil, à semelhança de 
outros países latino-americanos, não desenvolveu ao 
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longo do tempo a cultura da avaliação da efetividade 
do gasto público, especialmente no que tange aos 
programas sociais. Encontram-se disponíveis, quan-
do muito, esquemas formais de controle físico-fman-
ceiro, no mais das vezes utilizados para cobrança de 
prestações de contas sobre transferências de recur-
sos financeiros. [...] 

O atraso, ou mesmo a inexistência, de um 
monitoramento desenhado e implementado desde o 
início do programa, pode levar a perdas irrecuperáveis 
na qualidade da avaliação que se deseja fazer. Sem 
falar no risco de impossibilitar correções de rumo 
durante a implementação do programa. Ressalta-se, 
assim, a necessidade de um desenho adequado e uma 
implementação oportuna do sistema de monitora-
mento, no tempo e no espaço, com a definição de 
variáveis que mais tarde informarão de forma efeti-
va a avaliação. 

Revista Gestão Pública e Controle Externo. v. 1, n. 1, nov./2005 	 301 



A situação desejada foi 
altançada? 

O. amuados estio 
satisfeitos? 

Houve imparias 
Negativos impresimos? 

44 AVALIAÇÃO 4 	  CONTROLE 

4 	FLUXO DE CONTROLE AVAIIAÇÃO I 	  

o FLUXO DO PLANFJAMENOD 

Produtos bens no 	 Processo de 

"?.;:eiserdilo 
públicos produção de bem 

efou seniços 
sociedade 	 públicos 

As melas foram 
Cumpridas mo prazo 

previno? 

Existem custos 
adicionais? 

Colgam desperdícios 
de recursos" 

O preço de aquisição é 
compalisel com ode 

mercado? 
A quntidade e a qualidade 

sio adequadas 
O montem é oportuno? 

Com base nos conceitos e classificações até então apresenta-
dos acerca das funções administrativas, pode-se traduzir esquema-
ticamente o fluxo dessas funções na forma apresentada na Figura 1, 
evidenciando-se os aspectos gerenciais que devem ser controlados e 
avaliados na implementação das políticas governamentais, com vistas 
a assegurar a melhor destinação na aplicação dos recursos públicos. 

Figura I: Fluxo de planejamento/controle/avaliação gerencial 
Fonte: autoria própria 
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Pode-se, então, concluir que o controle e a avaliação são fun-
ções distintas e complementares no fluxo do processo administrativo, 
a primeira delas voltada para a racionalidade interna dos órgãos e en-
tidades da administração pública, que se refere aos aspectos de eco-
nomia, eficiência e eficácia, e que, portanto, estão sujeitos ao controle 
dos gestores e dos órgãos de controle externo. A outra diz respeito à 
racionalidade externa e está relacionada com os impactos gerados para 
a sociedade, ou seja, se refere ao aspecto de efetividade, que está 
sujeito à avaliação do gestor ou do órgão de controle externo. 

1.3 Controle Externo Exercido pelos Tribunais de Contas 

Os Tribunais de Contas brasileiros, desde a sua criação em 1891 
até os dias atuais, vêm passando por profundas modificações no que 
se refere às suas atribuições constitucionais. 

As principais mudanças introduzidas pela Constituição Federal 
(CF) de 1967 sobre o modelo de controle externo real indo até então 
foram a abolição do sistema de registro prévio da despesa e a introdu-
ção de um novo instrumento de controle in loco pelos Tribunais — as 
auditorias e inspeções. 

A Magna Carta de 1988 introduziu profundas modificações no 
controle externo realizado pelos Tribunais de Contas, dentre as quais 
destaca-se a ampliação do âmbito de atuação, pela inclusão do con-
trole sobre qualquerpessoa fisica ou jurídica que utili7e, arrecade, guar-
de, gerencie ou administre bens, dinheiros e valores públicos, ou pelos 
quais a administração pública responda, ou que, em nome desta, assu-
ma obrigações de natureza pecuniária. Destacam-se ainda, entre ou-
tras, a inclusão de novos critérios de controle de legitimidade e de 
economicidade, além da fiscalização de natureza operacional e do con-
trole sobre as receitas públicas. 
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Diante dessas transformações, na atualidade, os Tribunais de 
Contas brasileiros são órgãos públicos de controle externo, dotados 
de autonomia, que têm por competência a fiscalização contábil, finan-
ceira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades 
da administração pública direta e indireta, quanto à legalidade, legiti-
midade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de re-
ceitas, de qualquer pessoa fisica ou jurídica que utilize, arrecade, guar-
de, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos 
quais a União, os estados e municípios respondam, ou que, em nome 
destes, assuma obrigações de natureza pecuniária. 

Para cumprirem estas competências, os Tribunais de Contas 
brasileiros se utilizam de diversas formas de controle, realizando tra-
balhos em áreas especificas, de caráter unidisciplinar, a exemplo da 
fiscalização contábil, jurídica, etc., ou, ainda, trabalhos de natureza 
multidisciplinar, cujo escopo é mais abrangente, realizados, simultane-
amente, por profissionais de várias disciplinas. Além disso, o controle 
externo pode ser realizado de maneira diferenciada no que diz respeito 
a: o momento em que é realizado o exame; a forma de instauração; a 
extensão dos exames; e a natureza do objeto fiscalizado. 

Nesse sentido, a classificação das diversas formas de fiscaliza-
ção realizadas pelos TCs brasileiros é um aspecto muito importante 
para a compreensão do perfil do controle externo efetivamente reali-
zncto pelas instituições pesquisadas. 

1.3.1 Classificação do Controle Externo Realizado pelos 
Tribunais de Contas 

1.3.1.1 O controle quanto ao momento em que se realiza 

Quanto ao momento em que se exerce, Medauar (2003, p. 407) 
propõe a seguinte classificação: controle prévio, por se realizar antes 
da eficácia da medida ou decisão; controle concomitante, que se efe- 
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tua durante a realização da medida ou ato; e controle sucessivo ou a 
posteriori, realizado após a edição do ato ou adoção da medida. 

Pode-se, então, dizer que o controle prévio é o que se realiza 
antes de o ato da administração produzir efeitos, visando a autoriza-
los; o controle concomitante é o realizado enquanto os atos estão sen-
do praticados, de modo que permita corrigir os rumos, otimizar a apli-
cação dos recursos, prevenir e evitar a falha ou a fraude, denunciá-las 
antes de consumadas e obstá-las quando possível; e o controle a 
posteriori é o realizado após a conclusão dos atos pela administração, 
visando, ainda, a sanar alguns defeitos, declarar a sua nulidade, quan-
do constatado vício, ou declarar a sua regularidade e eficácia. 

1.3.1.2 O controle quanto à forma de instauração 

Quanto ao modo de desencadear-se, Medauar (2003, p. 407) 
estabelece a seguinte classificação: controle de oficio, realizado por 
iniciativa do próprio agente; controle por provocação, quando pesso-
as, entidades, associações solicitam a atuação do agente controlador; 
e controle compulsório, que se realiza necessariamente no momento 
oportuno, em atendimento às normas que o disciplinam. 

Logo, o controle ex officio e o controle compulsório se reali-
zam por iniciativa dos próprios Tribunais de Contas, no cumprimento 
de si  ns  competências funcionais, sendo o primeiro utilizado para tra-
balhos de natureza seletiva, e o segundo, de natureza compulsória. Já 
o controle por provocação é o que se instaura mediante requerimento 
de pessoa fisica ou jurídica detentora de legitimidade para tal, não sendo, 
portanto, instaurado por iniciativa do próprio Tribunal de Contas. 

1.3.1.30 controle quanto à natureza do objeto controlado 

Quanto ao objeto fiscalizado, o controle externo pode abranger: 
órgãos e entidades; atividades, projetos e programas de governo exe- 
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cotados por um ou mais órgãos/entidades; sistemas corporativos; atos 
isolados; etc. 

1.3.1.4 O controle quanto à extensão dos exames realizados 

Carvalho Filho (2003, p. 754) classifica o controle quanto à 
natureza, ou seja, quanto ao conteúdo de que se reveste o ato de 
controle, em.  

Controle de legalidade, como informa a própria 
expressão, é aquele em que o órgão controlador faz 
o confronto entre a conduta administrativa e uma 
norma jurídica vigente e eficaz, que pode estar na 
Constituição, na lei ou em ato administrativo impositivo 
de ação ou de omissão. [...] 

Controle de mérito é o controle que se consuma 
pela verificação da conveniência e da oportunidade 
da conduta administrativa. Nesse controle, nada se 
questiona sobre a legalidade da conduta; afere-se 
apenas se uma conduta anterior merece prosseguir 
ou se deve ser revista. 

O termo mérito, no Direito Administrativo, tem sido 
empregado, algumas vezes, em sentido um pouco 
diverso do sentido clássico. Quando se faz referên-
cia ao controle de mérito, no entanto, a intenção é 
considerar aqueles aspectos da conduta administra-
tiva sujeitos à valoração dos próprios agentes admi-
nistrativos. Significa, pois, aquilo que é melhor, mais 
conveniente, mais oportuno, mais adequado, mais 
justo, tudo, enfim, para propiciar que a Administra-
ção alcance seus fins. 

Logo, o controle de mérito se vincula ao sentido do ato adminis-
trativo e não à sua conformidade legal, como analisa Seabra Fagundes 
(apud GOMES, A., 2002, p. 104): 
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O mérito está no sentido do ato administrativo. É o 
sentido dele em função das normas de boa adminis-
tração, ou, noutras palavras, é o seu sentido como 
procedimento que atende ao interesse público, e, ao 
mesmo tempo, o ajusta aos interesses privados, que 
toda medida administrativa tem de levar em conta. 
Por isso, exprime um juizo comparativo. 

Compreende os aspectos, nem sempre de fácil per-
cepção, atinentes ao acerto, à justiça, utilidade, 
equidade, razoabilidade, moralidade etc, de cada pro-
cedimento administrativo. 

Portanto, o controle de mérito compreende os aspectos 
operacionais da avaliação do desempenho da gestão dos órgãos e 
entidades da administração pública e, também, a avaliação dos resul-
tados socioeconômicos decorrentes das ações governamentais por 
esses implementadas. 

Os aspectos operacionais estão claramente definidos, também, 
no conceito de controle de mérito oferecido por Meirelles (2001, p. 
627): o controle de mérito visa à comprovação da eficiência, do resulta-
do, da conveniência e oportunidade do ato controlado, enquanto o con-
trole de le • alidade é o que visa a aferir unicamente a conformidade do ato 
ou do procedimento adminisliativo comas respectivas normas legais. 

Na mesma diretriz, Gualazzi (1992, p. 210) conceituou o con-
trole de mérito como sendo aquele que abrange o desempenho da 
gestão e, além disso, estabeleceu uma nova classificação para o con-
trole que ultrapassa os aspectos de mérito, o qual denomina controle 
de resultados, como pode ser observado no texto de sua autoria: 

O controle de mérito focaliza o resultado da ativi-
dade administrativa e é referido, amiúde, como con-
trole de oportunidade, de economicidade, de gestão 
ou eficiência. 
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O controle de mérito abrange discricionariedade 
técnica (amplíssima liberdade de opção do contro-
lador de mérito, no escolher os padrões técnico-ci-
entíficos de analise), bem como a economicidade 
(apreciação sobre haver-se a atividade administrati-
va realizado em termos equilibrados de custos e de 
utilidade produzida). 

O controle de resultados (ou "controle global" ou 
"controle pela prova dos fatos") ultrapassa o con-
trole de mérito, pois abrange a totalidade dos resul-
tados finais e definitivos da execução administrativa 
já encerrada. 

É dado neste trabalho um destaque especial à conceituação da 
fiscalização de natureza operacional, pelo fato do mesmo ter sido 
inserido pela CF de 1988.0 controle dos aspectos operacionais con-
siste no exame e na avaliação da ação governamental sob os aspectos 
de desempenho — economia, eficiência e eficácia — e de resultados 
— efetividade. 

Entretanto a nomenclatura da auditoria operacional não guarda 
homogeneidade entre as diversas Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(EFSs), ainda que seu objetivo e escopo sejam semelhantes — o exa-
me e a avaliação dos aspectos relacionados ao desempenho da gestão 
e aos resultados das operações dos órgãos ou entidades. Dentre as 
variadas denominações utilizadas por instituições nacionais e internaci-
onais, destacam-se: auditoria de desempenho, administrativa, de ges-
tão, de otimização de recursos, integrada, em programas governamen-
tais e de resultados. 

O Tribunal de Contas da União adota a nomenclatura de "Audi-
toria de Natureza Operacional", abrangendo duas modalidades: "Au-
ditoria de Desempenho Operacional", que trata dos aspectos de eco-
nomia, eficiência e eficácia, e "Avaliação de Programa", que busca 
examinar a efetividade dos programas e projetos governamentais. 
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No entanto, o que é consenso entre os autores estudados é que 
o controle operacional vai além do tradicional controle de conformida-
de, compreendendo, portanto, os aspectos de desempenho e de re-
sultados, cujas abrangências já foram definidas anteriormente. 

Concluindo, quanto à extensão dos exames realizados, será uti-
lizada no presente estudo, como forma de resumir o entendimento dos 
diversos autores, a seguinte classificarAo: 

controle de conformidade — o que verifica se os atos da adminis 	a- 

ção estão em conformidade com as normas pertinentes, inclusive 
as de caráter contábil-financeiro; 

controle de desempenho — o que se refere aos processos de ges-
tão, ou seja, que avalia o processo de implementação das ações 
pela administração, baseado em padrões de economicidade, efici-
ência e eficácia previamente estabelecidos; e 

controle de resultados ou de impacto — que constata se as ações 
governamentais atingiram os resultados socioeconômicos pretendi-
dos de acordo com indicadores de efetividade. 

1.4 Auditoria de Amplo Escopo 

Em português, a palavra auditoria deriva-se de auditor, que, 
por sua vez, origina-se do latim auditorem, 'o que ouve, auditor, 
ouvinte', um derivado de audire, que significa 'ouvir, escutar' 
(HOUA1SS; VILAR, 2001, p. 343). 

A auditoria no setor público, para Lima e Castro (2003, p. 68), 
é o conjunto de técnicas que visa a avaliar a gestão pública pelos pro-
cessos e resultados gerenciais e a aplicação dos recursos públicos por 
entidades de direito público e privado, mediante a confrontação entre 
uma situação encontrada com determinado critério técnico, operacional 
ou legal, consistindo numa ferramenta de controle do Estado para 
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melhor aplicação de seus recursos, visando a corrigir desperdício, 
improbidade, negligência e omissão. 

No âmbito da administração pública, a auditoria governamental 
consiste no método de realização de procedimentos que visam à veri-
ficação da condição em que os atos e fatos são praticados pelos 
gestores e sua comparação com critérios, legais ou operacionais, pre-
viamente estabelecidos, mediante a utilização de variados técnicas de 
constatação, identificando-se as cansas e efeitos das distorções cons-
tatadas, com vistas a apresentar opiniões, conclusões e recomenda-
ções, cujo fluxo pode ser representado na forma indicada na Figura 2. 

 

CONDIÇÃO X CRITÉRIO 

 

      

      

 

ACHADO DE AUDITORIA 

 

      

      

      

CAUSAS 

  

EFEITOS 

      

 

OPINIÃO DO GESTOR 

 

  

CONCLUSÃO 

  

 

RECOMENDAÇÃO 

 

Figura 2 —Representação do objetivo da auditoria governamental 
Fonte: autoria própria. 

Segundo o Manual de auditoria governamental do Tribunal 
de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) (BAHIA, 2000, 2.14.1), a 
auditoria abrangente ou de amplo escopo engloba as auditorias de 
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Auditoria Integrada 

Auditoria de Regularidade ou de 
Conformidade (financeira e de 

cumprimento) 

Auditoria Operacional 
(economicidade, eficiência, 

eficácia e efetividade) 

regularidade ou de conformidade e a operacional. A auditoria de am-
plo escopo é também denominada de Auditoria Integrada, pelo Es-
critório do Auditor Geral do Canadá (1995, p. 11), e é representada 
esquematicamente pelo TCE/BA (BAHIA, 2000, 2.1-f.1) na forma 
da Figura 3. 

Figura 3 —Auditoria Integrada 

Fonte: Bahia, 2000, 2.1-LI. 

A expressão Auditoria Integrada é empregada pela Fundação 
Canadense de Auditoria Integrada (CCAF) (1995, p. 8) para descre-
ver um enfoque de auditoria de grande amplitude ou de amplo escopo. 

Segundo o Manual de auditoria integrada do Tribunal de 
Contas do Distrito Federal (2001, p. 8), a Auditoria Integrada é o 
conjunto de procedimentos que visam a proporcionar uma avaliaç  
objetiva, construtiva, sistemática e independente de evidências, com o 
objetivo de identificar, nos órgãos e entidades da administração públi-
ca, programa ou atividade de governo, em que medida os recursos 
financeiros, humanos e materiais são geridos em observância aos prin-
cípios de efetividade, eficácia, eficiência e economicidade, e as ativi-
dades referentes à obrigação de prestar contas são desenvolvidas a 
contento, incluindo o cumprimento legal de normas e regulamentos, 
naquilo em que for aplicável. 
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Segundo o TCE/BA (BAHIA, 2000, 2.14.2), a auditoria de 
conformidade e a de natureza operacional, que compõem aAuditoria 
Integrada, possuem os seguintes objetivos: 

Auditoria de Regularidade ou de Conformidade: Re-
aliza o exame das operações e transações de natu-
reza contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, 
com o objetivo de se emitir uma opinião sobre a ade-
quação das demonstrações tomadas em conjunto, 
assim como verifica o atendimento às leis, normas e 
regulamentos aplicáveis, além dos aspectos de 
moralidade e legitimidade dos atos administrativos. 
Auditoria Operacional: Acompanha e avalia a ação 
governamental, compreendendo a implementação de 
programas, a execução de projetos e atividades, a 
gestão de sistemas e a administração de órgãos e 
entidades, tendo em vista a utilização econômica dos 
recursos públicos, a eficiente geração de bens e ser-
viços, o cumprimento das metas programadas e o 
efetivo resultado das políticas governamentais. 

Na auditoria operacional, a avaliação do desempenho dos ór-
gãos/entidades está voltada para o funcionamento dos programas sob 
a sua responsabilidade e avalia: os acontecimentos ocorridos no de-
curso do programa; os pontos de estrangulamento do programa; as 
relações institucionais necessárias para colocar o programa em anda-
mento; os mecanismos de operação, em conformidade com os origi-
nalmente concebidos; e os produtos gerados, associados a compo-
nentes específicos. 

Por sua vez, na análise orientada para os resultados dos progra-
mas governamentais, a auditoria operacional focaliza, principalmente, 
o usuário ou beneficiário do programa, para verificação do impacto 
gerado. 
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Quando as auditorias operacionais têm como objeto programas 
de governo, projetos ou atividades, o TCE/BA (BAHIA, 2000, 4.2-
f.1) orienta que a atenção seja direcionada para o funcionamento e o 
cumprimento das metas fixadas, assim como para a avaliação dos re-
sultados alcançados. 

Assim, a auditoria operacional ou de otimização de recursos 
abrange a mensuração do desempenho da gestão governamental e do 
impacto das políticas públicas sob os aspectos de economicidade, efi-
ciência, eficácia e efetividade. 

Na discussão da abordagem metodológica da Auditoria Inte-
grada ou de escopo abrangente é importante ressaltar que o planeja-
mento do Estado brasileiro envolve grande quantidade de programas 
governamentais e que cada um deles pode ser realizado por um ou 
mais órgãos e entidades da administração pública e contemplar, tam-
bém, grande volume de ações. O mesmo ocorre em relação aos siste-
mas corporativos, que hoje já alcançam um número grande em toda a 
administração pública, em todos os Poderes, de todas as esferas de 
Governo. Frente ao grande volume, complexidade e diversidade de 
operações a serem fiscalizadas, alguns dos Tribunais de Contas brasi-
leiros vêm estabelecendo critérios para seleção do objeto de audito-
ria, assim como para a definição da extensão dos exames a serem 
realizados. 

O entendimento de A. Gomes (2002, p. 180) reforça a impor-
tância das auditorias de amplo escopo e, além disso, oferece suges-
tões de critérios de risco, relevância e materialidade que podem ser 
utilizados pelos Tribunais de Contas, para estabelecer a extensão dos 
exames nos diversos objetos de fiscali7ação: 

Na perspectiva contemporânea, pois, o papel funda-
mental da auditoria é ensejar, conforme enfatizou o 
consultor Angel Gonzalez Malaxechevarría, uma res- 

Revista Gestão Pública e Controle Externo. v. 1, n. 1, nov./2005 	 313 



posta às demandas da cidadania que deseja que a 
ação dos governantes, em síntese, viabilize a melhoria 
das condições de vida da população, em suas várias 
dimensões — saúde, segurança, educação e servi-
ços públicos. Ora, o controle externo só é capaz de 
dar essa reposta à sociedade, informando-a sobre os 
resultados da ação governamental, mediante a fis-
calização dos programas de governo. 
Contudo, como é difícil ao controle externo atuar com 
idêntica eficácia sobre todos os programas governa-
mentais, há que se estabelecer prioridades, utilizan-
do-se critérios objetivos, tais como: 

volume de investimentos; 
utilidade social; 
repercussão sobre a economia; 
área geográfica abrangida; 
universo social atendido; 
relação custo/beneficio; 
cronogiamas; 
efeitos sobre o perfil da dívida. 

Conseqüentemente, a adoção da abordagem metodológica da 
auditoria de amplo escopo pelos TCs brasileiros requer, também, a 
definição de critérios para identificação dos riscos associados à sele-
ção das fiscalizações a serem realizadas. 

2 RESULTADO DA PESQUISA 

Apresentado o referencial teórico que orientou a pesquisa 
empírica, será apresentado na seqüência, de forma resumida, os prin-
cipais comentários acerca do resultado do estudo realizado. 

É importante registrar que aderiram ao estudo, respondendo ao 
questionário enviado, 24 dos 34 Tribunais de Contas brasileiros 
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(71,0%), dentre os quais o Tribunal de Contas da União (TCU), o 
Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), 17 Tribunais de Con-
tas Estaduais (TCEs), correspondendo a 65,4% dessas instituições, e 
cinco Tribunais de Contas dos Municípios (TCMs), ou 83,3% desses 
Tribunais. Quanto à representação regional, verificou-se que, respon-
deram ao questionário: 37,5% dos TCs da região norte; 80,0% dos 
TCs da região nordeste; 66,7% dos TCs da região centro-oeste; 
100,0% dos TCs da região sudeste; e 66,7% dos TCs da região sul. 

No que diz respeito ao modelo de controle adotado pelos TCs 
brasileiros, o resultado da pesquisa empírica demonstrou que, em re-
lação às instituições pesquisadas: 

pelo menos 50,0% examinam apenas os aspectos de conformidade; 

50,0% realizam, além do controle de conformidade, também a fis-
calização de natureza operacional; desses, a quase totalidade ado-
tou essa abordagem metodológica por iniciativa própria e, princi-
palmente, como objetivo de cumprir o mandamento constitucional; 

pelo menos 25,0% dos que realizam a fiscalização operacional o 
fazem há menos de três anos, embora o comando constitucional 
seja de 1988; 

o método adotado pela maioria para realização da fiscalização de 
natureza operacional seguiu o exemplo do TCU, que, por sua vez, 
inspirou-se no National Audit Office (NA0); 

apenas 16,7% de todos os pesquisados afirmam realizar exames 
que abrangem todos os aspectos operacionais de desempenho 
(economicidade, eficiência e eficácia) e resultados (efetividade); 

O 41,6% avaliam economicidade, 37,5%, eficiência, e, também, 
37,5%, eficácia, sendo que 25,0% avaliam os três aspectos de 
desempenho (economicidade, eficiência e eficácia), 16,7%, ape-
nas dois deles, e 8,3%, apenas economicidade; 
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29,2% afirmam abordar os aspectos de resultados ou impactos 
(efetividade da ação governamental para o público-alvo, ou seja, 
para a comunidade que se quer beneficiar com o programa de go-
verno); 

20,8% dos TCs realizam, na concomitância dos atos administrati-
vos, controles que abrangem os aspectos de desempenho e resul-
tados, enquanto 37,5% realizam avaliação dos aspectos de de-
sempenho, e 33,3%, de resultados a posteriori; prevalecendo, 
portanto, o controle operacional a posteriori; 

dos 50,0% dos TCs que realizam auditoria operacional, 50,0% a 
realizam tanto em órgãos/entidades como em programas de go-
verno, enquanto 33,3% realizam apenas nos órgãos/entidades, e 
16,7%, apenas em programas de governo; 

33,3% dos TCs que realizam auditorias operacionais responderam 
que não dispõem de qualquer mecanismo para seleção das audito-
rias dessa natureza, enquanto 66,7% afirmaram dispor; 

41,7% dos TCs não dispõem de mecanismos para acompanhar o 
resultado das recomendações decorrentes das decisões da institui-
ção, enquanto 50,0% dispõem, e 8,3% não responderam a esta 
pergunta do questionário; 

I) 79,2% não dispõem de mecanismos para avaliar o impacto da ati-
vidade controladora, enquanto 12,5% mensuram os impactos ge-
rados pelas atividades de controle externo, e 8,3% não responde-
ram a esta pergunta do questionário. 

Quanto ao fato de apenas 50% das instituições pesquisadas afir-
marem realizar fiscalização de natureza operacional, pode-se obser-
var, inclusive, que muitas das outras competências dos Tribunais re-
querem procedimentos que vão além do exame de conformidade, 
abrangendo aspectos relativos ao processo de gestão dos recursos 
públicos e de resultados das políticas governamentais. 
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É importante destacar que o exame das contas de governo, com 
vistas à emissão do parecer prévio, de maneira geral contempla a ava-
liação da execução orçamentária sob o aspecto quantitativo, não sen-
do realizada análise dos aspectos operacionais de desempenho e re-
sultados à luz do planejamento estratégico estabelecido no PPA, e das 
ações contempladas na LDO e LOA, nos quais estão defmidos os 
indicadores socioeconômicos almejados com a implementação das 
ações governamentais programadas. 

Como as ações governamentais estão consubstanciadas em pro-
gramas de governo, realizados pelos diversos órgãos/entidades públi-
cos, muitas vezes de diversas esferas de governo, cujos resultados 
somente podem ser visualizados no conjunto das contas governamen-
tais, esta análise fica prejudicada, como destaca o Conselheiro José 
Leite Nader, do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (2001, p. 5): 

O exame das contas de gestão deve ir além dos as-
pectos financeiros e orçamentários, como vem sen-
do feito tradicionalmente. O novo enfoque proposto 
busca identificar os resultados alcançados em bene-
ficio da população. 

Consequentemente, em decorrência da abrangência e da exten-
são dos exames, as prestações de contas de governo, bem como as 
dos demais gestores da administração direta e indireta, podem ser exa-
minadas de forma inconsistente, pois recursos que foram desperdiça-
dos ou mal aplicados podem ter as respectivas contas aprovadas, pelo 
fato de terem sido formalmente comprovados. 

Outro aspecto importante da fiscalização exercida pelos Tribu- 
nais de Contas é que muitas das operações realizadas pela adminish 	- 
ção pública são, atualmente, parte integrante de sistemas corporativos, 
como, por exemplo, a gestão dos recursos humanos, dos recursos 
orçamentários e financeiros, do patrimônio, da divida e da receita, dentre 
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tantas outras, e que, portanto, para serem fiscalizadas, se faz necessá-
ria a realização de auditorias em sistemas, pois, provavelmente, o exa-
me formal dos autos nem sempre é possível, uma vez que muitas das 
transações são processadas nos sistemas informatizados. 

É também importante lembrar que a LRF estabeleceu novos 
procedimentos no âmbito do controle externo a cargo dos Tribunais 
de Contas. Os artigos 58 e 59 da LRF estão relacionados ao controle 
do aspecto de desempenho da gestão dos recursos públicos. Enquan-
to o artigo 58 trata do desempenho da arrecadação das receitas, em 
relação à previsão, destacando as providências adotadas no âmbito 
da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações de recu-
peração de crédito nas instâncias administrativa e juclicial, assim como 
as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de contribui-
ções, o artigo 59 trata do desempenho na realização das despesas 

O artigo 59, inciso I, determina aos TCs a fiscalização das me-
tas estabelecidas na LDO e, ainda nesse mesmo artigo, § 1°, inciso V, 
atribui a essas instituições a responsabilidade de alertarem os Poderes 
e outros órgãos estabelecidos na lei, quando constatarem fatos que 
comprometam os custos e os resultados dos programas de governo 
ou irregularidades na gestão orçamentária. 

Entretanto, não se pode afirmar que os TCs que informaram 
realizar auditoria de natureza operacional (50,0%) alcançam integral-
mente suas competências e contribuem para a otimização dos recur-
sos públicos, haja vista as imprecisões existentes em torno de concei-
tos relacionados com os aspectos operacionais, bem como na apre-
sentação dos resultados da fiscalização, além de ter sido apontada, 
pelos próprios TCs, uma série de limitações para a implementação de 
uma abordagem metodológica que avalie desempenho e resultados. 

Dos fatores apontados pelos TCs como os que mais concorrem 
para a limitação da realização de auditorias operacionais, tanto nos 
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TCs que realizam essa abordagem metodológica, como nos que não a 
realizam, o primeiro foi o excesso de trabalho, seguido da carência de 
informações dos órgãos e entidades auditados. Quanto à carência de 
informações gerenciais dos órgãos e entidades da administração pú-
blica, tem-se verificado uma grande dificuldade para se estabelecer 
indicadores de desempenho e sistematizar controles gerenciais. 

Inclusive, nos próprios TCs, pode-se observar que, além de 
33,3% dos que realizam auditorias operacionais não disporem de cri-
térios objetivos para realizarem a seleção dessas auditorias, outras in-
formações gerenciais importantes não estão sistematizadas, pois ape-
nas 50,0% de todos os TCs pesquisados dispõem de mecanismos 
para acompanhar o resultado das recomendações decorrentes das 
decisões da instituição, e somente 12,5% dispõem de mecanismos para 
avaliar o impacto da atividade controladora. Portanto, fatores que de-
veriam nortear a programação das atividades de controle externo dos 
Tribunais de Contas, para determinar os potenciais riscos e as priori-
dades na área de fiscalização, bem como a abrangência e extensão 
dos exames, não são considerados de forma sistematizada, o que pode 
contribuir para o alegado excesso de trabalho. 

Quanto às imprecisões nos conceitos utilizados, verificou-se que 
TCs que afirmam examinar determinado aspecto da auditoria de natu-
reza operacional, pelo menos no relatório enviado para análise, não 
comprovam os respectivos exames, ou o fazem através de comentári-
os indiretos, sem a comparação com indicadores adequados. Tam-
bém ocorreu a situação inversa, de TCs que afirmam não realizar o 
exame de determinado aspecto operacional, entretanto, no relatório 
enviado para análise, demonstram fazê-lo, inclusive por meio de com-
paração com padrões operacionais. 

Outra limitação importante refere-se à forma de apresentação 
dos resultados da fiscalização realizada. Foi possível observar que, quando 
utilizados critérios operacionais adequados, ainda assim, muitas vezes, 
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os relatórios de auditoria deixam de informar elementos importantes 
para as conclusões da fiscalização e para a decisão dos órgãos 
deliberativos, tais como, a causa do problema, seus efeitos, 
quantificáveis ou não, a opinião do responsável e as recomendações 
para sanar o problema, o que, também, limita a capacidade de a fisca-
lização realizada contribuir com os órgãos/entidades da administração 
para a otimização do seu desempenho e dos resultados das políticas 
públicas. Nos casos em que são apresentados comentários indiretos 
acerca dos aspectos operacionais, verificou-se que são relatadas, na 
maioria das vezes, as situações encontradas (condição), sem qualquer 
informação acerca dos critérios adotados pela auditoria, ou de qual-
quer outro elemento dentre os citados, para fundamentar os achados 
apontados. 

CONCLUSÃO 

Os resultados do estudo evidenciam que 50,0% dos Tribunais 
de Contas brasileiros pesquisados não adotam modelo de controle 
que contemple a avaliação de aspectos operacionais, o que limita a 
resposta dessas instituições às suas competências constitucionais e 
infraconstitucionais, notadamente as definidas pela LRF, bem como 
sua capacidade de contribuir para otimização dos recursos públicos. 
Pois, apenas realizando a fiscalização tradicional de conformidade, os 
TCs não têm condições de prestar informações relevantes à socieda-
de em geral e, especificamente, ao Poder Legislativo e aos gestores 
públicos acerca da aplicação dos recursos, quanto à ocorrência de 
desperdícios e de aplicação indevida de recursos em ações que não 
contribuem para os resultados almejados. 

É importante lembrar que a Magna Carta de 1988 não faculta 
aos Tribunais de Contas realizar, ou não, qualquer dos aspectos da 
fiscalização — contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial—; ao contrário, em seu art. 70, define a natureza do con-
trole externo a ser exercido pelo Legislativo, com o auxilio dos Tribunais 
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de Contas, atribuindo a essas instituições a competência, ou seja, o 
poder-dever de realizar, além dos exames de contas, inspeções e au-
ditorias, o que, inclusive, se constitui em subsídio para a instrução do 
exame das prestações de contas. 

Portanto, para o efetivo cumprimento da sua missão constituci-
onal, é de fundamental importância que os TCs, ao fiscalizarem as 
contas públicas, avaliem a relação de causalidade entre os gastos rea-
lizados e os beneficios alcançados, assim como o grau de eficácia na 
realização das metas propostas, e de eficiência e economicidade na 
aplicação dos recursos. 

Nesse novo cenário, em que se implanta um modelo de adminis-
tração gerencial voltada para resultados, o controle externo deve estar 
vinculado ao propósito de conseguir aferir, além da probidade e re-
gularidade administrativa, também a boa gestão dos recursos públicos 
no que se refere ao desempenho governamental sob os aspectos de 
economia na aquisição dos insumos, eficiência do processo de produ-
ção de bens e serviços, e, também, de eficácia e efetividade nos resul-
tados alcançados. 

Nesse sentido, as prestações de contas reali7acias pelos gestores 
aos Tribunais de Contas devem refletir os recursos arrecadados e/ou 
aplicados na implementação de ações governamentais, demonstrando 
de que forma as ações contribuíram para gerar os bens e serviços, e 
de que forma esses contribuíram para alcançar o objetivo 
preestabelecido do respectivo programa de governo, mensurando em 
que medida os problemas sociais ou econômicos foram resolvidos ou 
as necessidades da sociedade satisfeitas e atendidas. 

O nível de conscientização da sociedade, a cada dia mais cres-
cente, torna evidente a necessidade de que os gestores de recursos 
públicos cumpram sua obrigação de administrar com economia, efici-
ência e eficácia, a fim de que as ações de governo sejam dimensionadas 
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para atender às reais necessidades da sociedade, e que as metas 
estabelecidas e os benefícios socioeconômicos pretendidos sejam al-
cançados, o que deve ser evidenciado nas prestações de contas. 

Conseqüentemente, o exame das contas de governo, assim como 
das contas de gestores públicos da administração direta ou indireta 
precisa abordar, além dos aspectos de legalidade dos atos e regulari-
dade das contas, também a gestão dos recursos públicos sob os as-
pectos de economic idade, eficiência e eficácia, bem como os resulta-
dos dos programas de governo sob o aspecto de efetividade, possibi-
litando a adequada avaliação da aplicação dos recursos públicos. 

Da mesma forma, a fiscalização, pelos Tribunais de Contas, da 
aplicação de quaisquer recursos inclusive aqueles repassados, medi-
ante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, para 
outra esfera de Governo ou para organizações não governamentais, 
também não devem ser realizadas apenas sob o aspecto formal, sendo 
necessário que o exame das respectivas prestações de contas avalie, 
principalmente, o grau de contribuição do objeto do convênio para o 
resultado do programa de governo no qual está inserida a ação cor-
respondente, bem como o nível de economia, eficiência e eficácia na 
aplicação do recurso. 

Dessa maneira, a fiscalização realizada pelos órgãos técnicos 
dos Tribunais de Contas sobre as contas públicas e seus respectivos 
programas, projetos e atividades deve permitir subsidiar o julgamento 
das prestações de contas dos administradores e outros responsáveis 
por dinheiros, bens e valores públicos, bem como o processo legislativo 
e as decisões dos parlamentares, apontando desperdícios, desvios de 
finalidade e malversação de recursos públicos, ações governamentais 
ineficientes e ineficazes, programas de governo com resultados 
insatisfatórios, e conseqüentes prejuízos ao erário e à sociedade, con-
tribuindo, assim, para a otimização do desempenho da gestão e para o 
atendimento das demandas da sociedade. 
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Nesse sentido, a auditoria governamental de amplo escopo é 
uma ferramenta adequada para a fiscalização realizada pelos TCs, 
porque permite avaliar, além dos aspectos de conformidade com alei, 
também os aspectos operacionais da gestão, fornecendo observações 
e recomendações que visam a promover a otimização dos recursos e 
dos resultados das ações dos órgãos e entidades governamentais, além 
de poder ser realizada na concomitância e a posteriori. 

Embora a auditoria de amplo escopo se constitua em uma ferra-
menta adequada para a fiscalização exercida pelos TCs, frente ao grande 
volume, à diversidade e à complexidade de operações a serem fiscali-
zadas, a sua aplicação depende de que o sistema dos Tribunais de 
Contas brasileiros estabeleça critérios claros e precisos, para definir a 
abrangência e a extensão dos exames de natureza operacional, bem 
como fortaleça seu corpo técnico para a utilização desse poderoso 
mecanismo de fiscalização da gestão dos recursos públicos, sob pena 
de essas instituições não responderem às suas competências e não 
atenderem aos anseios da sociedade. 
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PARECERES 





CETEAD — CONTRATAÇÃO DIRETA 
COM BASE NO INCISO XIII DO ART. 
24 DA LEI N.° 8666/93 —Necessidade de 
compatibilidade entre a natureza dos servi-
ços e a especificidade do objeto social da 
entidade. Outras razões jurídicas da impos-
sibilidade da contratação. 

Paulo da Costa Borba* 

Este expediente se inaugura (fls. 1 a 21) com uma proposta 
dirigida ao CENTRO INDUSTRIAL DO SUBAE — CIS, autarquia 
estadual vinculada à SICM, pelo CETEAD CENTRO EDUCACIO-
NAL DE TECNOLOGIA EM ADMINISTRAÇÃO — CETEAD, 
oferecendo-se para a "prestação de serviços profissionais relaci-
onados a resgate de ações dividendos e numerários oriundos de 
contrato de ações (sic) de empresas públicas e privadas", tarefa 
essa "a ser executada para a recuperação (sic) das referidas 
ações" (sic). 

A proponente justifica o serviço como meio de viabilizar o 
"aporte de recursos extras no caixa da instituição (sic, fl.3) e, 
sem dizer qual a precisa extensão desse pretenso aporte, se compro-
mete a apresentar ao CIS, "a partir das conclusões que virão" 
(sic), os beneficios econômicos a serem proporcionados pelo trabalho 
(fl.3), com base no qual pretende receber uma remuneração 
correspondente a 20% do quantum estima o acervo de valores 
mobiliários. Quer dizer, o preço a ser cobrado não será calculado 
sobre a mais valia ou vantagem econômica do lucro obtido na venda 
desse acervo, porém calculado sobre o próprio valor estimado pelo 

'Advogado. Procurador da Especializada de Licitações e Contratos da Procuradoria Geral 
do Estado da Bahia. Professor de Direito Comercial da Universidade Católica do Salvador. 
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proponente para o acervo, com a condição de que se acervo não 
houver (!) nada receberia pelo trabalho(!?). 

Das fls. 12 a 14 detalha o que chama "Escopo dos Traba-
lhos", não com o sentido de alvo, mira ou intenção, tal como 
dicionadz.ado dito vocábulo, coincidente com o significado jurídico de 
objeto a realizar, mas como enumeração das tarefas a cumprir tenden-
tes a lograr o objetivo colimado, que é o que constitui o objeto pro-
posto do contrato, sintetizado como "rastreamento, identificaçã'o, 
certificação e elaboração do processo de venda de Ações e Nu-
merários (sic) de Propriedade do CENTRO INDUSTRIAL DO 
SUBAÉ—CIS"(v. cl.la. da minuta contratual, fls.22). 

Com efeito, da leitura desse resumo de etapas, se verifica que o 
trabalho proposto consiste da elaboração de simples levantamentos e 
pesquisas, contábeis e financeiros, para identificação de ativos mobili-
ários e, afinal, a sua indicação em relatório, seguido da "elaboração 
de processo de venda em Bolsa de Valores ou no mercado de 
balcão das ações resgatadas e atualizadas, cujos valores serão 
creditados em conta corrente da Autarquia" (sic, fl.14), para o 
que operacionalmente seria outorgaria  uma procuração à proponente, 
a fim de representar o C1S na alienação das ações. 

Trocando em miúdos, bem é de ver-se que os serviços propos-
tos se resumem a duas naturezas: uma parte de índole técnico-contábil 
e de auditoria, e outra, de vincada característica financeira, direcionada 
à alienação de ativos mobiliários (ações/bonificações/dividendos e 
direitos correlatos), mediante intermediação ou corretagem, bursátil 
e extrabursátil, confirmada até pela fixação da remuneração sobre o 
valor que resultar da venda dos citados títulos. 
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Muito bem. Ponha-se essa delimitação do objeto contratual 
em memória, pois mais adiante voltarei a tratar dele. Por enquanto, 
volto ao relato do processo. 

Não obstante inexista qualquer informação na proposta, ou mes-
mo no processo, como seria de esperar-se, sobre o valor efetivo 
total desses ativos, salvo a estimativa sem finidamentação, do pró-
prio ofertante, fls.21, que é inconsistente para justificar a análise da 
relação custo/beneficio (economkidade), capaz de possibilitar a ava-
liação da adequação e modicidade da proposta, em função dos prin-
cípios da motivação, razoabilidade e proporcionalidade, obrigato-
riamente aferíveis, mesmo no ato discricionário, apresentou a propo-
nente CETEAD, sem a menor cerimônia, a proposta de preço de R$200 
mil para um serviço que prevê concluir em três meses. 

Ao contrário de tais dados essenciais totalmente omitidos, pres-
surosamente já se acolitou à dita proposta os termos da minuta do 
almejado contrato, fls.22 a 25, após o que o Sr. Diretor Geral, laconi-
camente, sem as justificativas e motivações requeridas pela lei, como 
mais adiante mostrarei, requereu, fl.26, o pronunciamento da Procura-
doria Jurídica daquela autarquia, que enquadrou a espécie na dispen-
sa de licitação, opinando pela contratação direta, baseada no inciso 
XIII do art. 24 da Lei 8.666/93 (fls.129/131). 

Submetida a matéria ao Exmo. Sr. Secretário da SICM (fl. 132), 
a Chefia do seu gabinete pediu a oitiva da PGE (fl..;133), que se deu 
preliminarmente por via de parecer da douta Procuradora Assessora 
Técnica do Procurador Geral, ora servindo junto àquela Secretaria de 
Estado, Dra. Maria das Graças B. de Farias Santos, que, em seu aba-
lizado opinativo, dissentiu da pronúncia do serviço jurídico da descen-
tralizada (fls.134/139), vindo a esta PLC para reexame complemen-
tar, sendo o expediente a mim distribuído (fl.14). 
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É o relatório, opino. 

Concordo com o último parecer antes assinalado, emitido pelo 
órgão da PGE, o qual, pelo peso de seus argumentos, é suficiente ao 
respaldo da sua acertada conclusão, dele só divergindo quanto à 
adjetivação de subjetiva emprestada à exegese ali empreendida, por 
se me afigurar aquela interpretação a única verdadeiramente objetiva, 
porque assentada na boa doutrina e, heurematicamente, ajustada aos 
trilhos da lei. 

Tenho, porém, algumas achegas a oferecer, que não foram pos-
tas em foco até aqui, mas que são também conducentes àquela con-
clusão, e que reputo da maior relevância para o deslinde deste caso. É 
o que tentarei demonstrar doravante. 

1— NULIDADES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 

Antes de adentrar naquela temática central já focada, examina-
rei aspectos da regularidade processual de grande saliência e que as-
somam também à categoria de matéria principaliter, tal a sua 
interligação e essencialidade para a contratação administrativa. 

Sem querer cansar com repetição de obviedades doutrinárias, é 
cediço que toda contrafação é precedida de uma fase preambular 
ou interna de acertamento e objetivação do alvo colimado pela Ad-
ministração, seja na contrafação antecedida de certame licitatório, 
seja na chamada contratação direta, por dispensa ou por 
inexigibilidade, pouco importa'. 

' Sobre a imperiosa necessidade dessa fase nos casos de dispensa de licitação ver os Parece-
res PLC-P-248/2002 e PAC-P-282/2000, proferidos respectivamente nos processos 
2600990013530 PGE e 0900000019101 SE1NFRA. 
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Essa fase procedimental inaugural, dita interna quando há 
licitação, em oposição à fase externa, é que dá os parâmetros de mo-
tivação e adequação para a prática do ato administrativo negociai, 
segundo as necessidades e finalidades do interesse público, mes-
mo quando prescinda da licitação. Ela consiste da indicação, pelo Poder 
Público, e não pelo contratando (que se deve limitar a fornecer os seus 
próprios dados e a sua proposta, ulteriormente), dos dados objetivos 
oriundos da manifestação volitiva da Administração e capazes de pos-
sibilitar o controle prévio, simultâneo e posterior do ato, de sorte a 
deixar patentes a razoabilidade e a proporcionalidade dos meios 
empregados para obtenção do fim colimado. Mas, também há de res-
tar evidenciado que o procedimento da contratação observou os prin-
cípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
igualdade, probidade, eficiência e publicidade, que são instrumen-
tais dos dois vetores principais acima indicados, distante dos quais não 
é possível nenhuma conduta da Administração juridicamente válida. 

Por isso, quem "dá as cartas" é aAdministração, que, ao deflagrar 
o processo dirigido à contratação, diz, antes da proposta ser apresen-
tada, o que precisa, quando precisa, como precisa, por que precisa, 
quanto precisa e onde precisa. Diz ainda qual a fonte de recursos 
(dotação orçamentária) que atenderá à despesa e qual a sua disponi-
bilidade. Como não pode o jurista dissertar doutrinariamente, senão 
com os pés no sistema normativo que lhe dá embasamento, impõe-se 
mostrar o fundamento legal da asserção supra. É ele o art. 26 da Lei 
8666/93, ao mandar que os casos de dispensa ou inexigibilidade 
enumerados (entre os quais se insere a espécie do inciso XIII do art. 
24), sejam "necessariamente justificados", como condição de 
"eficácia". Porém não é só essa disposição legislativa. Também o 
parágrafo único do mesmo artigo 26 acrescenta a necessidade da 
indicação (pela autoridade administrativa, é claro, e não pelo propo-
nente ou contratando interessado!) da "razão da escolha do forne-
cedor ou executante" (inciso II) e da "justificativa do preço" (III). 
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Esses requisitos são, pois, essenciais, mandatários, e não 
optativos, porque estão na lei. Não são ilações doutrinárias, nem me-
ras elucubrações. 

É curial que tais exigências da "razão de escolha" e da "justi-
ficativa de preço" passam, necessária e obrigatoriamente, pela reali-
zação de prévias sondagens mercadológicas, sobre serviços iguais ou 
assemelhados, pela colheita de propostas e outras espécies de com-
parações e aferições, e até verificação da existência ou não de outras 
instituições similares aptas a realizar a mesma tarefa. Isto para eviden-
ciar a modicidade do preço e a razão da contratação, objetiva-
mente considerados, ainda que a vantajosidade econômica não seja 
o norte dessa hipótese, mas a realização de outros fms, e até para 
preservar o principio da isonomia, que obrigaria licitar, enfim, tudo que 
possa mostrar um mínimo de motivação da escolha explicitada nos 
autos, já que as razões de foro íntimo do gestor são irrelevantes para 
a lei e, em alguns casos, até contra a lei. Daí porque devem constar do 
processo, na medida da razoabilidade, juslificativas compatíveis e per-
tinentes com a natureza da contratação de que se cuida. O que não 
pode é trafegar no nadá  como se vê deste processo, cuja exuberância 
documental se limita ao acervo de dados da proponente, como se só 
isso fosse o suficiente, ou contraponto à total ausência dos dados que 
a Administração deveria consignar e que neste processo é de uma 
pobreza franciscana. 

É induvidoso que aquelas duas exigências postas na lei são de 
natureza essencial. A regra é a licitação. Por isso, a Administração 
não pode recorrer à contratação direta, nas hipóteses de dispensa pre-
vista no questionado inciso XIII do art. 24, que são uma faculdade, 
no sentido de optar por contratar instituições das espécies ali enume-
radas, sem antes demonstrar, no processo, onde reside a razão da 
escolha de obter de instituição dessa natureza o serviço em condi-
ções ótimas, conciliando esse desiderato com o estimulo ao de-
senvolvimento cientifico, à pesquisa e à capacitação tecnológica, 
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ou, se a prevalência é unicamente desses fumlismos, mesmo que em 
detrimento do preço. Mas que assim o diga, isto é, ainda que o fator 
institucional prepondere sobre a vantajosidade econômica imediata, o 
preço não pode ser despido de qualquer parâmetro. As justificativas 
da opção hão de ser apontadas, contrastando-as à opção licitatória, 
que é a regra, isto em função do suposto beneficio social advindo da 
opção, devendo assim ser indicado expressis verbis, o porquê dela e 
não resultar de simples presunção, que, se em tese subjaz no finalismo 
daquele permissivo legal, não dispensa  in casu, a motivação da ocor-
rência concreta, que se deve positivar. Essa explicitação é que mostra-
rá a correta subsunção da fattispecie normativa à hipótese factual do 
âmbito do Direito Público, de modo a possibilitar o controle, por via 
de suas multifárias manifestações, tais como o controle hierárquico, o 
controle orçamentário, o controle legislativo, enfim todos os tipos de 
fiscalização previstos na Constituição. 

Advirta-se, desde já, que tais requisitos não são dispensáveis 
pelo fato do CETEAD portar natureza jurídica de instituição prevista 
no invocado incio XIII do art. 24, nem se tornam prescindíveis ou 
autojustificáveis por conter a sua proposta e a minuta do contrato uma 
cláusula de risco (c1.5a., fls.24 e 21). A propósito desta, cabe dizer 
que sob essa mesma "aleatória" condição, de nada receber se ações 
não forem encontradas para serem vendidas, outros também poderi-
am acorrer a um certame licitatório, eventualmente mais vantajoso para 
o CIS, até porque a existência de ativos é certa, ainda que incerto, ao 
ver exclusivamente da proponente, seja o seu quantum. Essa circuns-
tância, aliás, é evidenciadora de que a citada cláusula não encerra as-
sim o conteúdo da carga tão aleatória quanto pretende o CETEAD 
fazer crer, como se isso fosse uma vantagem excepcional, que bem 
poderia ser consignada em cláusula editalicia de uma licitação, se ela 
fosse possível para a integralidade do objeto, que não é, como direi 
mais à frente. 

Revista Gestão Pública e Controle Externo. v. 1, n. 1, nov./2005 	 341 



A justificativa de preço, por exemplo, é de axial importância. 
Não é porque se trata de avença baseada na dispensa que se pode 
praticar um preço exorbitante, excessivo qualquer. Ninguém em sã 
consciência poderá admitir que, por se orientar esse inciso XIII à rea-
lização de outros fins, que não da imediata vantagem econômica, o 
preço possa ser qualquer um, ou que não precisa guardar certa com-
patibilidade com os parâmetros do razoável. A justificativa do preço é 
capital porque é por meio da sua indicação que se pode esconjurar, 
nas contratações diretas, por dispensa ou inexigibilidade, o fenômeno 
do superfaturamento, estigmati7ado pelo § 2° do art. 25 da Lei 8666/ 
93, que vergasta o dano à Fazenda Pública, co-responsabilizando por 
ele o prestador ou fomecedor juntamente com o agente público, aos 
quais manda aplicar as sanções cabíveis, entre elas a da norma penal 
heterotópica, assim tipificada pela Lei 8666/93, verbis: 

"Art.89 — Dispensar ou inexigir licitação fora das 
hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar 
as formalidades pertinentes à dispensa ou à 
inexigibilidade. Pena — detenção de 3 (três) a 5 
(cinco) anos, e multa" (grifei). 

Ora, se o legislador foi rigoroso nesse passo, a ponto de des-
crever como crime de ação penal pública incondicionada (art.100), a 
omissão de formalidades pertinentes, já que constantes da própria 
lei, como averbei anteriormente, não é susceptível de qualquer dúvida 
a afirmativa de que não se pode ter como validamente possível uma 
contrafação que desatenda àquelas formalidades. E mais, os repre-
sentantes legais de entidade contratada e o agente público responsável 
pela contratação, levada a efeito ao arrepio daqueles cuidados, cor-
rem efetivo risco de estar a infringir o transcrito preceito cominatório 
penal, vale di7Pr, cometendo crime. 

Às vezes é necessário voltar a repetir conceitos primários, para 
melhor fundamentar o opinativo e até afastar os preconceitos de que o 
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órgão opinativo técnico-jurídico existe para criar obstáculos aos ad-
ministradores, quando o que faz a PGE é zelar pela legalidade e, assim 
fazendo, indiretamente zela também pelos administradores. Veja-se: 
os interesses públicos são intransigiveis pelo gestor e os recursos do 
erário são indisponíveis. Logo toda atividade que os envolva deve 
possibilitar o controle, através das formalidades exigidas (daí a for-
ma ser um dos elementos da validade do ato administrativo), mesmo 
nos casos de discricionariedade, pois esta não passa de margem re-
manescente de liberdade para eleger a opção mais adequada dentre 
as possíveis, mas segundo critérios de razoabilidade à satisfação da 
finalidade legal (cfr.CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELO, in 
"Curso de Direito Administrativo", pp.632- 652), Fora daí o ato pode 
descambar para o desvio de poder, conceito já bem sedimentado na 
doutrina e na jurisprudência. 

Ante a ausência desses requisitos capitais por parte daAdmi-
nistração, além dos de ordem orçamentária exigidos pela Lei 8666/93 
(v. arts. 70  § 2°,11, § 4°e 14), em combinação com os arts. 15 e 16 da 
Lei Complementar 101/2000 (LRF), vale sublinhar que o CETEAD 
não os pode suprir, já que a vontade do CETEAD não é a vontade da 
Administração, que não se exteriorizou É estranho, senão deplorável, 
que o CIS não tenha justificado neste processo a contratação preten-
dida mediante a indicação daqueles elementos essenciais, que são 
prefaciais à sua manifestação da vontade de contratar. Bem ao contrá-
rio, o que se constata nos autos é o CETEAD, parte interessada e 
entidade privada, comandando a vontade da administração e provo-
cando a deflagração do processo, a ponto de dizer, de oitiva, o quanto 
deve valer o acervo de títulos e valores mobiliários da instituição, ba-
seado em mera suposição ou em poderes divinatórios, já que não mostra 
na sua proposta nem mesmo o critério em que se louvou para estimá-los. 

Aqui me cumpre registrar, com a devida vênia, que, ao contrário 
do que aludiu equivocadamente a Procuradoria do C1S (fl.129), inexiste 
no processo justificativa da diretoria daquela entidade, uma vez que 
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o parco despacho de fl. 26 não atende às multicitadas formalidades 
pertinentes. Já os pareceres aludidos como anexados pelo CETEAD 
ao expediente não dizem respeito à contrafação sub examine, senão a 
outras celebradas pelo CETEAD, os quais, se se prestam para definir-
lhe a natureza e objeto social, de resto estranho ao contrato, como já 
demonstrado pela colega e a seguir reforçado, afiguram-se totalmente 
inúteis ao cerne da controvérsia aqui agitada. 

Com efeito, o CIS neste episódio parece ignorar totalmente o 
seu acervo patrimonial, correndo o risco de vir a ser refém das infor-
mações que lhe prestar o CETEAD, ainda que sem dolo ou malícia, 
que não posso presumir em entidade tão honrada mas por erro, já 
que não cuidou a autarquia de instruir o processo, pelo menos, com a 
manifestação da sua própria contabilidade e de seu setor financeiro, 
do auditor ou quem suas vezes fizer na entidade, a fim de balizar e 
aquilatar os serviços, em suma, para dar suporte e conhecimento de 
causa, no tocante à extensão das tarefas, seu custo e elevado preço 
pretendido. Parece-me, ante a gravidade da omissão, que não é fasti-
dioso verberar que a primazia da instrução processual é daAdminis-
tração, que tem o poder diretivo e o dever de delimitar o campo do 
contrato, com suporte nos elementos de que disponha mediante ges-
tões junto à contabilidade e a seus registros, até porque o levantamen-
to de ativos, salvo se estivermos diante de um total caos ou descalabro 
administrativo, o que também não está dito nos autos e tenho certeza 
não deve ser o caso do CIS, é tarefa relativamente simples, sem gran-
de complexidade técnica. 

— OUTRAS RAZÕES DA ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE 
JURÍDICA DA CONTRATAÇÃO DIRETA DO CETEAD 

Superados que viessem a ficar os vícios até aqui enumerados, 
relativos à formação do procedimento de contratação, isto é, alusivos 
aos aspectos proerniais de ordem formal (mas essenciais), outros im- 
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pedimentos monolíticos, além dos já lançados no parecer de fls. 134/ 
139, inviabilizam juridicamente a contratação pretendida. 

Assim é que, além da necessidade de convergência entre a 
finalidade do CETEAD e o objeto especifico da contratação, já 
mostrada às fls.136/138, também é essencial que o objeto fmalistko 
de um contrato celebrado com a dispensa prevista no inciso XIII do 
art. 24, seja executado pela própria instituição contratada e 
beneficiária dessa exceção legal, com seus próprios quadros, sob 
pena de frontal desatendimento da teleologia justificadora do preceito 
normativo que dispensa a licitação, já que, só assim, se alcançaria o 
escopo perseguido pelo constituinte e pelo legislador ordinário na 
exceção aberta à obrigatoriedade de licitação. 

Aqui é bom lembrar que o citado inciso XIII visou a cumprir o 
art. 218 da Constituição da República, que incumbiu ao Estado a pro-
moção e o incentivo do desenvolvimento científico, da pesquisa e da 
capacitação tecnológica. Por isso mesmo é que JORGE ULISSES 
JACOBY FERNANDES salienta que: 

"A lei estabelece uma desigualdade jurídica no 
universo de licitantes visando, sobretudo, a um 
resguardo de outros valores também tutelados 
pelo Direito. No aparente conflito deve o legisla-
dor estabelecer, com sabedoria, a prevalência do 
bem jurídico fundamental no caso." (in 
CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO — 
Brasília Jurídica, la.ed. p. 222). 

E isso é obra do legislador, já encetada por aquele preceptivo, e 
não obra de elastério do intérprete, já que norma excepcional só com-
porta interpretação estrita ou restritiva, jungida à realização do escopo 
que a ftuidatnentou, jamais atnpliativa e alheada da intenção ou propó-
sito do legislador. 
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A ilustre Procuradora EDITE MESQUITA HUPSEL, analisando hi-
pótese similar, de interesse do próprio CETEAD, já ementou no pare-
cer PAC-T-71/96: 

"LICITAÇÃO — CONTRATAÇÃO COM INS-
TITUIÇÃO DE PESQUISA, ENSINO OU DE-
SENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL — Para 
que se configure a hipótese de dispensa prevista 
no art. 24, inciso XIII, da Lei n° 8.666/93, há 
que restar demonstrado a correlação entre a fi-
nalidade da instituição e o objeto a ser contrata-

do — Interpretação finalistica do dispositivo." 

Na referida pronúncia a brilhante Procuradora explicitou muito bem 
esse ponto, ao assentar que: 

"Atentos ao princípio da generalidade da licita-
ção — hoje erigido a principio constitucional — 
temos caber interpretação restritiva às hipóteses 
de dispensa de realização de certame licitatório, 
eis que importam em exceções à regra geral 
insculpida no artigo 37, inciso XXI, da Lei Mai-
or Federal". 

"O que restou previsto no inciso XIII, do art.24, 
do Estatuto das Licitações e Contratos Adminis-
trativos, foi a dispensa de licitação para contra-
tação com entidade sem fins lucrativos, cujo 
objeto social abrangesse pesquisa, ensino ou de-
senvolvimento institucional, científico ou 
tecnológico, quando o objeto a ser contratado ti-
vesse enquadramento nestas específicas 
atividades" (grifos da autora). 

"Não nos parece razoável, porque destituída de 
sentido se tornaria a exceção prevista na lei, a 
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interpretação segundo a qual estaria a Adminis-
tração Pública autorizada a contratar direta-
mente com as referidas instituições, independente 
da natureza do objeto a ser contratado". "Tendo 
faltado a correlação entre o objeto contratado e a 
finalidade da instituição, sem amparo legal foi, 
no nosso sentir, a contristação. E, pelo que se de-
duz dos fatos apontados no processo, veio ela a 
servir de burla à exigência legal da licitação". 

Bem por isso é que, em tal tipo de contratação, à similaridade 
dos convênios, a característica intuitupersonae é vincadamente acen-
tuada e erigida à essencialidade, ao contrário de um contrato licitado, 
de pura obtenção do serviço, em que esse aspecto pode até ser parci-
almente flexibilizado, mediante permissão de subcontratação, desde 
que prevista no edital, porque o objetivo é exclusivamente obter o 
serviço ou bem em condições ótimas, exeqüíveis e vantajosas. Essa 
fiexibilização é inadmissível na hipótese do inciso XIII do art. 24 justa-
mente porque diz respeito à compatibilidade entre o objeto da pres-
tação contratual a ser cumprido pela instituição e a inserção desse 
objeto no escopo institucional fmalistico da entidade associativa 
prestadora. Se isso não ocorrer, o escopo não objetivará jamais a 
concomitante promoção ou incentivo do desenvolvimento científico, 
da pesquisa e da capacitação tecnológica, que justificam dispensar a 
licitação. Ao contrário, objetivaria tão-somente a obtenção do bem ou 
serviço no mercado, o que faz cessar o privilégio da dispensa, obri-
gando aAdministraç'à'o a abrir o processo licitatório, no qual a institui-
ção concorreria em igualdade de condições com qualquer agente 
econômico habilitado. 

Ora, se dentre os objetos sociais do CETEAD não consta pres-
tar serviços de contabilidade, auditoria e corretagem, e até é ilegal 
que preste serviços dessa natureza, máxime o de corretagem de ações 
em Bolsa (impossibilidade material, legal e societária absolutas !), como 
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desempenhará ele as tarefas a que se propõe, senão através de terceiros? 
Será que a amplitude do seu objeto socia12, tal como restou atualmente 
redigido, poderia autorizar interpretação diversa? Penso que não. 

E quem responde a essas indagações é a Chefe desta PLC, ai. 
Procuradora MARIA VITORIA TOURNHO DANTAS, no despa-
cho que lançou em 16 de março de 1998, ao aprovar o meu Parecer 
PAC-P-09/98, chancelado pelo Exmo. Sr. Procurador Geral do Esta-
do, quando, com a argúcia intepretativa que lhe é própria, assim se 
manifestou: 

"A despeito da aparente amplitude, não deve a 
Administração entender que a exceção legal se 
constitua uma carta branca para a contrafação 
direta de instituições que somente cumprem, do 
ponto de vista formal, literal, a extensão do dis-
positivo e cujo objeto social seja de tal maneira 
amplo e inespealico que nele estivessem com-
preendidos todos os ramos da ciência e da 
tecnologia. 

Há de haver, portanto, perfeita compatibilidade 
entre o objeto social da instituição e o objeto da 
contratação. E, mais, como anota Jorge Ulisses 
Jacoby Fernandes: 

"Importa salientar que tais requisitos são verda-
deiramente intuitu personae, obrigando o contra- 

Não basta generalizar ou ampliar apenas formalmente o objeto no contrato social para 
que, sendo objeto do contrato administrativo, possa escapar da licitação com arrimo no 
inciso XII do art. 24 da Lei 8666/93. Isso seria uma burla à lei. Os objetos têm de ser 
alvo de efetiva atividade própria de pesquisa, ensino ou desenvolvimento institucional, 
cientifico ou tecnológico da sociedade civil (ou voltada para a recuperação social do 
preso — Lei 8883/94), por isso que a exigência da "inquestionável reputação ético-
profissional" relaciona-se direta e necessariamente com esses objetos e não generica-
mente ou em relação a questões secundárias ou de policiamento político ou ideológico 
(cfr. MAR ÇAL JUSTEN FILHO, in "Comentários..6a.ed. p.242)". 

348 	 Revista Gestão Pública e Controle Externo. v. 1, n. 1, nov./2005 



tudo à execução direta dos serviços, posto que 
está subjacente um objetivo maior que é prestigiar 
a finalidade da instituição por meio do trabalho 
dessa. Se a subcontratação total é, em regra, ve-
dada, nesse caso, com muito maior razão há de 
sê-lo." (in Contratação Direta sem Licitação, Ed 
Brasllia Jurídica — 2a. ed. 1997 — p. 234)". 

Em outra ocasião (despacho de 26/02/2003, exarado no pro-
cesso 1300020015567— SECOMP), analisando se possível a aplica-
ção ao CETEAD do dispositivo restritivo aqui discutido, como alter-
nativa à impropriedade de um pretendido convênio, também foi ai. 
Chefe desta PLC que advertiu: 

"Mesmo a aplicação do art. 24, XIII à hipótese, 
que admite a contratação direta de instituição 
brasileira "incumbida regimental ou 
estatuariamente da pesquisa, do ensino ou do 
desenvolvimento institucional".., desde que 
detenha inquestionável reputação e não tenha 
fins lucrativos, há de ser cercada de extrema 
cautela. 

Com efeito, a regra geral é a licitação. Portanto, 
as hipóteses de dispensa devem ser interpreta-
das restritivamente. Por isso mesmo já deixou a 
PGE assentado que, além da coincidência entre 
o objetivo social da entidade e o do objeto do con-
trato a ser firmado, os serviços haverão de ser 
prestados diretamente pela entidade, por inte-
grantes de seus quadros, vedada a subcon-
tratação, sob pena de burla ao dispositivo legal e 
aos princípios gerais que informam a licitação". 
(Grifei) 
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Como já disse — e a repetição aqui é enfática ou pedagógica — 
não consta do objeto social do CETEAD a realização de serviços de 
auditoria, contabilidade ou corretagem, os quais, em resumo, são 
os constantes da proposta e do contrato, ainda que descritos de forma 
bombástica, com pompa e circunstância, certamente para justificar 
(fl.21) o elevado preço que está a cobrar, segundo diz, em função do 
alegado número de "agentes executivos alocados ao projeto" e 
das "despesas administrativas e operacionais" (cujo custo não 
planilha ou discrimina, pasme-se). 

Qualquer pessoa, com um mínimo de bom senso e conhecimen-
to, ou sabedoria que a idade traz, verificará, da transcrição do "esco-
po dos trabalhos", constante da proposta (fls. 12/14), que tais tare-
fas não passam de serviços contábeis, financeiros e de correta-
gem, além de uma representação (mandato) embutida na c1.3a., alí-
nea c da minuta do contrato, à fl. 23, para viabilizar a venda das ações. Em 
resumo, o CETEAD faria levantamentos e consultas, identificaria os ativos 
mobiliários, receberia títulos múltiplos, consolidaria as participações de 
capital, resgataria dividendos ou bonificações etc., para, no final, alienar 
tudo, em Bolsa de Valores ou em mercado de balcão, receberia o dinheiro 
e o repassaria ao CIS (v. c1.4a da minuta de fl.24). 

É estarrecedor como para executar serviços tão determinados, 
certos e relativamente simples, pois, a rigor não envolvem essa com-
plexidade toda, preveja o proponente uma equipe de nada menos que 
15 executivos, a nível gerencial e operacional, nas duas etapas. E mais, 
malgrado o preço proposto, que viola o princípio da economkidade, 
porque com base no valor do ativo, e não sobre a vantagem econômica 
da alienação das ações em valor excedente do nominal, histórico ou 
contábil, ainda queira o CETEAD transferir ao CIS a obrigação de 
fornecer servidores do quadro funcional da autarquia para dar suporte 
aos trabalhos e fornecer elementos, como se vê do item III, 2° pará-
grafo da proposta, fl.16 e da c1.3a. , alínea a do contrato, f.23. 
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É também imperioso lembrar que, ainda quando a amplitude de 
seu objeto social comportasse, o CETEAD não possui habilitação 
legal para intermediar a venda de ações em cenário bursátil ou 
extra-bursátil, tarefas essas privativas de corretor de títulos e va-
lores mobiliários, devidamente habilitado perante bolsa de valores, 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e o Banco Central. E como 
também não é da sua finalidade aprestação de serviços econômicos, 
de contabilidade, auditoria e financeiros, por isso que seu objeto 
social, no que diz respeito ao inciso XIII do art. 24 da Lei 8666/93, 
como reza o respectivo estatuto, se vocaciona a atividades educaci-
onais de ensino pesquisa e extensão, não só falece a multireferida 
harmonia entre objeto contratual e finalidade institucional, como o obriga 
a terceiriz.ar  serviços que não pode legalmente executar, mercê do que, 
a sua contratação direta se toma absolutamente ilegal. 

Esta PLC tem examinado inúmeros processos em que o 
CETEAD vem sendo contratado para a realização dos mais díspares 
serviços, em diversos segmentos da administração estadual, sem lici-
tação' e escorado no prefalado permissivo legal. Em alguns contratos 

' Sirvo na PGE — PAC/PLC ha quase dois lustros e não me consta ter passado por minha mão 
um só processo em que o CETEAD tenha concorrido em uma licitação. Sempre os questionáveis 
pleitos giram em torno de contratação direta, ou convênios muitos de incontendivel 
inadequação. Se no seu nascedouro outra era a sua feição institucional, estou convencido de 
que o CETEAD hoje atua na economia com objetivos mercadológicos de competição com os 
demais agentes económicos que visam lucros e que lhe fazem concorrência (desigual a essa 
altura). Se alguém duvida, basta ler a sua auto-apresentação, estampada no seu portal da 
Internet (http://www.cetead.org.bria_pesquisattm): "Seu histórico (do CETEAD) tem duas 
fases bastante distintas, mas que demonstram uma significativa evolução. A primeira começa 
quando o CETEAD é criado, por um grupo de professores, no âmbito da Escola de Adminis-
tração da UFBa — Universidade Federal da Bahia. E a segunda é iniciada a partir de uma visão 
mais ampla do mercado. A partir de então, o CETEAD ampliou seu leque de ofertas 
para outros segmentos da sociedade e se modernizou como um todo EM BUSCA DE UM 
MERCADO EM TEMPO DE GLOBALIZAÇÃO — Essa nova visão estratégica permitiu ao 
CETEAD uma maior autonomia, assegurando-lhe, simultaneamente, maior participação no 
mercado. Dessa forma, sua extensa e diversificada carteira de clientes foi formada junto 
a; governos estadual e federal; administrações municipais; poder legislativo; poder judiciário; 
associações civis; organizações bancarias; atividades educacionais; associações civis e organi-
zações industriais e comerciais" (grifo meu, em destaque no sita). S6 um ingênuo ou mal 
informado pode admitir que busca de mercado e uma carteira de clientes com o perfil 
assinalado têm os escopos queridos pela Constituição ou pelo legislador no inciso XIII do art. 
24. 
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o enquadramento da espécie no inciso XIII do art. 24 está correto, em 
inúmeros outros, todavia, esta PLC não tem entendido assim, caben-
do ser promovido um reexame geral de todos os contratos firmados 
com o CE1EAD, ou uma auditoria por parte do Estado, sob pena de 
poderem gerar responsabilidades graves para os gestores que contra-
taram e para os representantes legais daquela entidade, como já mostrei 
aCiMa. 

O elenco de contratos celebrados pelo CETEAD e por ele exi-
bido nos autos como prova de sua habilitação e capacitação técnica—
do que não tenho competência para avaliar e só por isso não posso 
duvidar — demonstra uma amplitude de objetos contratuais tão extensa 
'que, ao contrário de placitar sempre o enquadramento dos seus con-
tratos no favor legal do permissivo do art. 24, X111, antes o nega, se os 
contrastarmos com a finalidade da instituição e suas características. 

É que, por maior que possa ser o engenho humano, nenhum ente 
dedicado a atividades cientificas ou tecnológicas nas áreas de pesqui-
sa, ensino ou desenvolvimento institucional consegue abarcar leque tão 
extenso de objetos. Nem mesmo as grandes universidades america-
nas e européias e os institutos de tecnologias  espalhados por esse vas-
to mundo, diante da amplidão do conhecimento técnico-cientifico 
hodierno e da sofisticada especialização e divisão do trabalho, que 

4  Talvez o HUDSON INSTITUTE, criado pelos gênios de Herman Kahn, Max Singer e 
Oscar Ruebhausen, por ser considerado uma instituição dedicada à consultoria em múlti-
plos campos científicos e tecnológicos, seja uma exceção parcial a esta regra. Ainda 
assim, faz questão de esclarecer que o seu papel é de catalisador e impulsor do forum de 
idéias novas, alicerçadas no poder da tecnologia, respeito à diversidade e questionamento 
do convencional. Para tanto, produz pesquisas independentes para esse debate, visando ao 
progresso e à mudança política, junto a lideranças comunitárias, organizações sem fins 
lucrativos, corporações mercantis e governos. Conquanto comprometido com uma ideo-
logia do american way of 10 e com incursões até em pesquisas militares discutíveis, o 
Hudson, apesar de ser ambivalentemente generalista e especializado, não aponta exausti-
vamente as áreas especificas de seu fazer. Confiram-se os seguintes endereços da intemet: 
http://www.hudson.org/learn/index.cfm?fuseaction=staff  type http://www.hudson.org,/ 
learnündex.cfm?fuseaction=mission_statement. 
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marcam o atual estágio civilizacional, são capazes de entender lidar e 
atuar diretamente e com eficiência em todos os campos do conheci-
mento, tampouco de possuir quadros próprios para executar tarefas 
tão dispares e múltiplas, como vem fazendo o CETEADs. 

Como nenhuma instituição de ensino e pesquisa ou desenvolvi-
mento institucional (não seriam essas as finalidades que justificariam o 
seu privilégio de ser contratado sem licitação?) pode deter quadros 
próprios para essa mitológica pretensão de ambiciosa dimensão, dig-
na dos "trabalhos de Hércules", é claro, intuitivo e razoável que o 
CETEAD terceiriza os serviços entre profissionais, empresas e entes 
nele credenciados, subcontratando os objetos contratuais, mesmo que 
não sejam somente os serviços acessórios, mas os próprios principais, 
já que CETEAD hoje se apresenta como "pau para toda obra", ou 

'O portal do CETEAD (http://www.cetead.org.bda_pesquisa.htm), sem a modéstia do site 
do HUDSON INSTITUTE, relaciona as seguintes áreas, que exigem não só quadros 
especializados, como número considerável e excepcional de técnicos e experta de que, 
sabidamente o CETEAD não dispõe nos seus próprios quadros, nem sequer dispõe de 
espaço físico para abriga-los, senão mediante terceirização. Veja-se a extensa relação, que 
quase não cabe nesta nota de pé de página: "Educação, Gestão Municipal, Consultoria em 
Gestão, Pesquisa e Desenvolvimento em Informática e Telecomunicações, assim detalha-
dos por áreas: Consultoria em gestão e Serviços; Modernização Governamental e Empre-
sarial; Tecnologia da Informação e Gestão do Conhecimento; Pesquisa Social e de Merca-
do; Pesquisa Institucional; Pesquisa e Desenvolvimento em Informática e Telecomunica-
ções; Pesquisa e desenvolvimento em TI e TELECOM, Fábrica de Software e Redes de 
Comunicações; Consultoria em comunicação de dados, X-25, FR, ATM, redes IP,.QoS, 
VolP, MPLS, roteamento IP, protocolos, funcionalidade, interoperabilidade entre dife-
rentes sistemas; Segurança de Redes;Testes e homologações de produtos de telecomunica-
ções; Planejamento e Consultoria Estratégica; E-Learning; Gestão do Conhecimento; 
Otimizaçã o de processos produtivos e operacionais; Planejamento, execução e avaliação 
de atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão; Consultoria e assistência técnico-cientifica; 
Inovação de métodos, técnicas e procedimentos na área de informática, gestão da infor-
mação e Telecomunicações; Treinamento e Capacitação". Como constam de sua "finali-
dade e competência" (v. art. 2° do seu Contrato Social, 1139) o "planejamento, a execu-
ção e a avaliação de atividades educacionais de ensino, pesquisa e extensão", estas 
e as demais tarefas ali enumeradas ou se destinam a tais finalidades ou ao desenvolvimento 
institucional, já que fora dessas searas não se enquadram no inciso XIII do art. 24 do 
Estatuto Federal das Licitações e Contratos. Não se questiona, enfatize-se, que o CETEAD 
poderá ate ser contratado para realização de tão extenso elenco, mas que terá que licitar 
e o edital teria de permitir a subcontratação, pois o CETEAD não dispõe de quadros 
próprios para executar todas essas atribuições. 
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solução de "mil e uma utilidades", para empregar adequadas expres-
sões da sabedoria popular. 

No processo 1700970020212, por exemplo, em que emiti o 
parecer PAC-P-09/98, o CIS pretendia utilizar o corpo técnico da 
UFBA, quando com esta mantinha laços originários, atualmente 
institucionalmente rompidos, para tentar ser contratado sem licitação 
para elaborar um Plano decenial Aeroviário para o Estado. A PGE 
mostrou que isso era legalmente impossível, inclusive com aprovação 
do Exmo. Sr. Procurador Geral e não sei se aAdministração, que não 
está vinculada ao opinativo da PGE, acabou contratando-o, a despei-
to disso. 

Recentemente o CETEAD aspirou abocanhar, dessa feita atra-
vés de um convênio, na área da SECOMP, a prestação de serviço de 
natureza tipicamente contratual e licitável, de fornecimento de alimen-
tação no "Restaurante Prato do Povo", serviço assistencial para ali-
mentação de pessoas carentes mantido pelo Estado, pleito esse que 
foi tido como ilegal, tanto pelai. Procuradora EDITE HUPSEL, quanto 
pela i. Chefe desta PLC (v. Parecer PLC-T-057/2003, proc. 
1300020015567, citado). 

III — OUTRO INSUPERÁVEL IMPEDIMENTO LEGAL 
RESTRITO A PARTE DO OBJETO CONTRATUAL 

O outro impeditivo legal à contratação (mesmo licitada) é que a 
Lei estadual 4.660, de 08/04/86, aplicável às autarquias, como é o 
caso do CIS, não lhe permite alienar bens, senão com observância das 
regras do seu artigo 18, inciso II, alíneas c e d, símiles do art. 17, inciso 
H, alíneas c e d da Lei federal 8.666, de 21/06/93, exigindo ainda a 
autorização formal específica do órgão competente da autarquia, con-
forme seu regimento. Vale dizer, ou vende através de Bolsa de Valo-
res, o que o CETEAD não pode legalmente fazer, senão terceirizando 
a tarefa a um corretor habilitado, ou aliena mediante licitação, precedi- 
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da de avaliação e com observância das demais formalidades legais, 
que não estão previstas na proposta, a revelar o desconhecimento da 
lei pelo CETEAD, a despeito de declarar-se especialista na matéria. 

Ademais, o certame licitatório terá que ser feito pela própria 
entidade, e não por uma sociedade civil que não integra a adminisha-
ção estadual, em que pese a desenvoltura com que transita em certos 
segmentos dela6. 

Ora, é legitimo que o CETEAD pretenda ser contratado para 
prestar serviços aos entes públicos, mas que o faça somente nos servi-
ços pertinentes, isto é, que podem ser prestados por terceiro que não 
a própria administração e submetendo-se à licitação, em igualdade de 
condições com outros agentes econômicos, e não com dispensa, pois 
isso é manifestamente inconstitucional e ilegal na hipótese vertente.' 

Em face de todo o exposto, opino pelo indeferimento da 
contratação direta do CETEAD, podendo o CIS valer-se de licita- 

"A generosa acolhida que certos segmentos do Estado têm dado ao CETEAD nem sempre 
corresponde a exação deste no cumprimento de todos os contratos, haja vista a sua 
inadimplência no contrato celebrado por intermédio da Secretaria da Educação, relativo 
a serviços de consultoria para a implantação e acompanhamento dos PDD, com recursos 
do Banco Mundial, em que adotou atitude danosa ao Estado e injustamente voluntariosa e 
hostil para com os agentes públicos, além de tentar justificar o descumprimento com 
sofismas e alegativas pueris, como se pode constatar do processo n° 26000200021068, 
no qual lancei o parecer PLC-P-679/2002, aprovado pelos escalões superiores desta PGE, 
opinando pela rescisão contratual e imposição ao CETEAD das penas legais e contratuais. 

' A propósito de legalidade, registro que a possibilidade do CETEAD remunerar os 
profissionais executantes dos serviços por ela contratados, consoante esta previsto no 
parágrafo único do artigo 17 do seu Contrato Social (f1.39), pode desfigurar a sua natureza 
de entidade sem fins lucrativos, caso os beneficiários desta remuneração figurem também 
como seus sócios e essa remuneração extrapole dos padrões médios de mercado, o que 
configuraria uma distribuição disfarçada de lucros e uma simulação, já que isto importa em 
auferir beneficios lucrativos inerentes as sociedades mercantis. Nessa hipótese, que seria 
gravlssima, tanto do ponto de vista fiscal, quanto civil, incidiria o principio da 
despersonalização da pessoa jurídica (disregard doctrine), inclusive para extensão de 
responsabilidade actà bens pessoais dos administradores e sócios, com base no artigo 50 do 
novo Código Ctvil, normativamente inovador, para o qual muitas pessoas não estão 
atentas. 
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ção, mas para obtenção apenas dos serviços contábeis ou de asses-
soria financeira e legal,. se é que seus setores contábil, de 
controladoria e jurídico não dispõem de condições para diretamente 
realizá-los a contento, e desde que adotadas todas as cautelas pre-
conizadas da fase interna da licitação (v. item I, pág.nas 4 a 11 deste 
parecer) e jamais para alienação dos ditos ativos mobiliários. 

Por derradeiro, cabe-me sugerir, na linha da recomendação já 
formulada pela Procuradora MARIA VITÓRIA TOUR1NHO 
DANTAS, no despacho que aprovou o parecer PLC-T-057/2003 
acima citado, a realização de análise sobre a situação do CETEAD 
perante a Administração pública clireta e indireta do Estado da Bahia, 
não somente em face do seu inadimplemento contratual no processo 
2600020021068 da SEC, mas também relativamente aos convênios e 
contratos celebrados sem licitação, em face das razões aqui postas e 
pelos indícios de favorecimento que reiterados processos analisados 
pela PLC vêm revelando. Com  essa providência, proceder-se-á a 
sanatória do que legalmente é possível regularizar e declarar-se-ão 
nulos os ajustes insusceptíveis de convalidação, já que a preservação 
da legalidade não é opção do gestor, senão dever indeclinável. 

À consideração superior 

PROCURADORIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, em 20 de 
março de 2003 

PAULO BORBA COSTA 
Procurador do Estado 

PROCESSO N.°2600030025657 
CIS — CENTRO INDUSTRIAL DO SUBAÉ/SICM 
CETEAD — CENTRO EDUCACIONAL DE TECNOLOGIA EM 
ADMINIS 	FRAÇÃO 
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DESPACHO 
Diante do cuidadoso e bem lançado Parecer PLC-P-142/2003, 
exarado pelo i. Procurador Paulo Borba Costa, em harmonia com o 
pronunciamento dai. Procuradora Assessora Técnica, Dra. Maria das 
Graças B. Farias Santos e de precedentes que tramitaram nesta Pro-
curadoria de Licitações e Contratos, nada há a acrescer, por isso que 
o subscrevo, nos seus fundamentos e conclusão. 
Como demonstrado pelo i. parecerista, nas suas judiciosas considera-
ções, a contratação da entidade em epígrafe nos moldes e para os fins 
pretendidos, apresenta-se ilegal sob múltiplos aspectos, ali 
detalhadamente exauridos. 

À superior consideração do Esmo. Sr. Procurador Geral do Estado. 

PROCURADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, em 26 de 
março de 2003. 

MARIA VITÓRIA TOURINHO DANTAS 
Procuradora Chefe 

DESPACHO DO PROCURADOR GERAL 
Aprovo as manifestações da Procuradoria de Licitações e Contratos, 
consignadas no Parecer n° PLC-P-142/2003 e no despacho de sua 
chefia (cf. fls. 141/166). 
Retome o Processo â Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração, 
através do Procurador designado para se manifestar sobre Processos 
atinentes a esse Órgão, nos termos da Portaria n° PGE — 008/2002, 
para os fins indicados. 

GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO ESTADO, 27 de 
março de 2003. 
(a)RAIMUNDO 'VIANA 

Revista Gestão Pública e Controle Externo. v. 1, n. 1, nov./2005 	 357 



• 



CONTAS DE SECRETÁRIO: Aspectos Jurídicos e 
Metodológicos 

Walter Rodrigues Filho* 

A racionalização dos trabalhos auditoriais do Tribunal de Con-
tas do Estado da Bahia — que aponta para a realização do exame 
conjunto das contas, nos termos do planejamento da auditoria—, co-
loca a questão de como articular os conceitos de contas governamen-
tais, contas de secretaria e contas de Secretário. A análise que se fará 
aqui — enfatizando os aspectos jurídicos e metodológicos —tomará 
como eixo a matéria relativa às contas de Secretário, que tem suscita-
do controvérsias neste Tribunal. Pretende-se situar o contexto jurídico 
da discussão propondo um encaminhamento para a matéria, tendo em 
vista a conexão com aquelas outras noções e as premissas estabelecidos 
na introdução do Relatório da Comissão de Racionalização de Roti-
nas e Métodos de Exame de Contas'. 

São três as questões que devem ser discutidas. Aprimeira diz 
respeito ao dever de prestar contas dos Secretários de Estado. A se-
gunda trata do procedimento e do órgão competente para o julgamen-
to das contas. A terceira relaciona-se com a metodologia a ser empre-
gada no processo de exame auditorial das contas de Secretário e sua 
conexão com o exame conjunto. 

Auditor Jurídico do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, é Mestre e Doutorando em 
Filosofia do Direito pela Pontificia Universidade Católica de São Paulo e Professor da 
Universidade do Estado da Bahia e da Universidade Católica do Salvador. 
O presente trabalho integrou o Relatório da Comissão de Racionalização de Rotinas e 
Métodos de Exame de Contas (março/2003). A Comissão de Racionalização, constituída 
por lvonete Dionizio de Lima (Presidente), João Basco R. Ferreira, Maria Salete S. 
Oliveira, Mariza Santos de Andrade, Daniel Gomes Arruda, Maria do Carmo Gaivão do 
Amaral e Rosana Ferreira Lima, contou com a colaboração de Roberto de Freitas Unário 
de Albuquerque e a participação do autor deste trabalho, na condição de especialista da 
área jurídica. 
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O dever de prestar contas tem uma dimensão institucional e 
principiológica. Ele decorre do princípio da República. Todo aquele 
que exerce função pública, que de algum modo age em nome do povo 
— afinal "todo poder emana do povo" (art. 1°, parágrafo único, da 
Constituição Federal) — deve prestar contas. 

O dever de prestar contas é portanto a regra no setor público e 
é estabelecido de maneira expressa no artigo 70, parágrafo único, da 
Constituição Federal (a que corresponde o artigo 89, parágrafo único, 
da Constituição do Estado da Bahia): 

Art 70. (...) 

Parágrafo único: Prestará contas qualquer pessoa 
física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, ar-
recade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens 
e valores públicos ou pelos quais a União responda, 
ou que, em nome desta, assuma obrigações de natu-
reza pecuniária". 

Esse dispositivo se reporta a todos os responsáveis por prestar 
contas — todos aqueles que gerem recursos públicos, ou mais precisa-
mente, que são responsáveis de algum modo por "dinheiros, bens e 
valores públicos". Todos esses são agentes públicos — agentes que 
agem em nome do povo e que têm o dever de prestar contas, incluídos 
os agentes privados e os agentes políticos. Devem prestar contas, por-
tanto, o chefe do poder executivo — o Presidente da República, os 
outros chefes de poder e todos os demais responsáveis, dentre os 
quais não há por que excluir os Ministros e Secretários de Estado. 

A questão relativa àprestação de contas de Secretários de Es-
tado não se reduz, entretanto, à questão da sua pertinência, nem tem a 
ver simplesmente com uma investigação formal acerca da natureza ju-
rídica de tais contas. É por isso que o cerne da discussão deve-se 
deslocar para as ditas outras questões, cujo exame irá, por sua vez, 
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esclarecer da especificidade do dever de prestar contas dos Secretá-
rios de Estado. 

A questão procedimental diz respeito à consideração das contas 
de Secretário, no âmbito das competências dos Tribunais de Contas 
estaduais. Na esfera federal, ela tem correspondência com o exame 
das contas de Ministro de Estado pelo Tribunal de Contas da União. A 
análise do caso deve se reportar, pois, à Constituição Federal, nos 
termos do seu artigo 75, caput: 

Art 75. As normas estabelecidas nesta seção apli-
cam-se, no que couber, à organização, composição e 
fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e 
do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Con-
selhos de Contas dos Municípios. 

Da seção referida no dispositivo supracitado, interessa ao pre-
sente caso o disposto no artigo 71, incisos Te II: 

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso 
Nacional, será exercida com o auxílio do Tribunal de 
Contas da União, ao qual compete: 

I — apreciar as contas prestadas anualmente pelo 
Presidente da República, mediante parecer prévio 
que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar 
de seu recebimento; 

II — julgar as contas dos administradores e demais 
responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos 
da administração direta e indireta, incluídas as fun-
dações e sociedades instituídas e mantidas pelo Po-
der Público Federal, e as contas daqueles que derem 
causa a perda, extravio ou outra irregularidade de 
que resulte prejuízo ao erário público. 
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A Constituição do Estado da Bahia, respeitando, no que cou-
ber, como não poderia deixar de ser, os parâmetros estabelecidos nos 
dispositivos supracitados da Constituição Federal, trata da matéria em 
seu artigo 91, incisos Te II, ao se reportar às competências do Tribunal 
de Contas do Estado e do Tribunal de Contas dos Municípios: 

Art. 91 — Os Tribunais de Contas do Estado e dos 
Municípios, dotados de autonomia administrativa e 
de independência funcional, são órgãos de auxílio do 
controle externo a cargo, respectivamente, da As-
sembléia Legislativa e das Câmaras Municipais, com-
petindo-lhes: 

1 — apreciar as contas prestadas anualmente pelos 
chefes dos Poderes Executivos, mediante parecer 
prévio a ser elaborado no prazo de sessenta dias, 
para o Tribunal de Contas do Estado, e de cento e 
oitenta dias, para o Tribunal de Contas dos Municípi-
os, ambos contados a partir da data do seu recebi-
mento; 

11—julgar, no prazo de trezentos e sessenta e cinco 
dias, a partir do término do exercício a que se refere, 
as contas dos administradores e demais responsá-
veis por dinheiro, bens e valores públicos da admi-
nistração direta e indireta, inclusive das autarquias, 
fundações, empresas públicas e sociedades instituí-
das e mantidas pelo Poder Público, bem como as 
contas daqueles que derem causa à perda, extravio 
ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao 
Erário. 

A primeira indagação que surge é sobre se as contas de Secre-
tário devem ser apreciadas — nos termos do inciso I dos dispositivos 
constitucionais citados acima — ou julgadas — conforme o inciso 11. 
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A primeira alternativa não parece ser apropriada O inciso I, do 
artigo 71, da Constituição Federal, reporta-se de modo exclusivo ao 
Presidente da República. Da mesma forma, o inciso I, do artigo 91, da 
Constituição do Estado, refere-se com exclusividade ao Chefe do Poder 
Executivo. 

Essa primeira aproximação — determinada pela literalidade do 
texto constitucional — não obsta entretanto que se levantem questões 
de duas ordens. De um lado, questiona-se sobre a possibilidade de 
extensão da competência estabelecida naquele inciso I aos chefes dos 
demais poderes. De outro, indaga-se sobre se o dispositivo alcança os 
Ministros (e Secretários) de Estado. 

Sobre a primeira questão, o Supremo Tribunal Federal tem-se 
manifestado de modo contrário, conforme mostram exemplificati-
vamente os seguintes casos: 

ADIn N. 1.779-1 — medida liminar 

RELATOR: MIN. ILMAR GALVÃO 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTI-
TUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. 
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE PERNAM-
BUCO. 

TRIBUNAIS DE CONTAS. LIMITAÇÃO DE 
SEUS PODERES. AMPLIAÇÃO DOS PODERES 
DO PODER LEGISLATIVO. DIVERGÊNCIA 
COM O MODELO FEDERAL. CAUTELAR 
DEFERIDA. 

As disposições da Carta Estadual impugnadas, con-
trariando o modelo jurídico federal, de observância 
obrigatória pelos Estados, como deriva da cláusula 
inscrita no art. 75, caput, ampliaram a esfera de com- 
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petência da Mesa da Assembléia Legislativa e da 
Mesa da Câmara Municipal, investindo-as de pode-
res para julgar as suas próprias contas e ainda as 
dos Tribunais de Contas dos Estados e do Tribunal 
de Justiça, enquanto, a partir do que se contém no 
âmbito federal, só lhe caberia o julgamento das con-
tas do Governador e do Prefeito. 

Além do mais, foi conferida aos Tribunais de Contas 
atuação meramente opinativa em relação às contas 
prestadas pelo Chefe do Poder Executivo e pelas 
Mesas das Câmaras Municipais, indo de encontro à 
regra do art. 71,1, da Carta Federal. Precedentes da 
Corte. 

Cautelar deferida (DJ de 22.05.98, apud SOBRI-
NHO, Osório S. B., A Constituição Federal Vista 
pelo STF, editora Juarez Oliveira, 33  edição, 2001). 

TCE — subtração de suas atribuições — prestação de 
contas de câmaras municipais. Tribunal de Contas 
Estadual: Atuação. 

O Tribunal, por maioria, deferiu pedido de medida 
cautelar em ação direta ajuizada pelo Procurador 
Geral da República para suspender a eficácia das 
expressões 'e o Presidente da Câmara', 'e pela Mesa 
da Assembléia Legislativa' e 'e Mesas das Câmaras 
Municipais' inseridas, respectivamente, no §2° do art. 
29 e no art. 71, I e II, da Constituição do Estado do 
Espirito Santo, que atribuíam ao Tribunal de Contas 
estadual competência para apreciar as contas pres-
tadas pela Mesa da Assembléia Legislativa e pelas 
Mesas das Câmaras Municipais, mediante a elabo-
ração de parecer prévio. Entendeu-se configurada a 
aparente afronta ao art. 75 da CF, que estende aos 
tribunais de contas dos estados e dos municípios o 
modelo de organização, composição e fiscalização 
do Tribunal de Contas da União, de observância 

364 	 Revista Gestão Pública e Controle Externo. v. I, n. 1, nov./2005 



obrigatória, bem como ao art. 71 da CF, que confere 
aos tribunais de contas atuação meramente opinati-
va somente com relação às contas prestadas pelo 
Chefe do Poder Executivo (inciso I), e poder para 
julgar as contas dos administradores, inclusive aque-
las prestadas pela Mesa de órgão legislativo (inciso 
II). Vencido o Min. Marco Aurélio, que indeferia a 
liminar. Precedente citado: ADIn 849-MT (julgado 
em 11.02.99; acórdão ainda não publicado; v. Infor-
mativo 138). ADIn MC 1.964-ES; rel. Min. 
Sepúlveda Pertence, 25.03.99 (Informativo STF n. 
143; apud SOBRINHO, Osório S. B., A Constitui-
ção Federal Vista pelo STF, editora Juarez Oliveira, 
V edição, 2001). 

A Lei de Responsabilidade Federal, entretanto, não seguiu essa 
orientação jurisprudencial, ao estabelecer em seu artigo 56, caput: 

Art. 56 — As contas prestadas pelos Chefes do Po-
der Executivo incluirão, além das suas próprias, as 
dos Presidentes dos órgãos dos Poderes Legislativo 
e Judiciário e do Chefe do Ministério Público, referi-
dos no art. 20, as quais receberão parecer prévio, 
separadamente, do respectivo Tribunal de Contas. 

Esse dispositivo, entretanto, não é resposta definitiva à questão 
levantada, nem serve de solução ao caso em exame. Isso pelos se-
guintes motivos: 

— os Tribunais de Contas, enquanto Órgãos de estatura constitucional, 
devem ter a competência estabelecida na Constituição. O artigo 56 
supracitado é suscetível portanto de ter declarada sua 
inconstitucionalidade, não tendo relevância o fato de ter sido veicu-
lado por Lei Complementar, à qual não é dado interpretar ou modi-
ficar o sentido de qualquer dispositivo da constituição, nem invadir 
matéria de reserva constitucional; 
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— a extensão daquele inciso I aos Chefes dos Poderes não garante a 
sua extensão aos agentes políticos em geral. 

Essa última ressalva nos remete a um segundo questionamento: 
a referência ao Chefe do Poder Executivo não apontaria para outros 
agentes políticos e em especial aos Ministros e Secretários de Estado, 
tendo em vista que desempenham função auxiliar? 

Essa função auxiliar decorre de expressa detemiinação consti-
tucional, mais precisamente do artigo 76, da Constituição Federal, e 
do artigo 99, da Constituição do Estado, que têm a seguinte a redação: 

Art. 76. O Poder Executivo é exercido pelo Presi-
dente da República, auxiliado pelos Ministros de es-
tado. 

Art. 99. O Poder Executivo é exercido pelo Gover-
nador do Estado, com o auxilio dos Secretários de 
Estado. 

É em razão dessa função auxiliar que se pode entender, por 
exemplo, a regra constitucional estabelecida no artigo 52, inciso I, da 
Constituição Federal: 

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: 

I — processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente 
da República nos crimes de responsabilidade e os 
Ministros de Estado nos crimes da mesma natureza, 
conexos com aqueles. 

Mas no momento mesmo em que esse dispositivo reforça o 
caráter auxiliar da função ministerial (e de modo correspondente a hm-
ção auxiliar dos Secretários de Estado) ele suscita uma indagação: 
afinal, os Ministros podem incorrer em crimes de responsabilidade não 
conexos com os do Presidente da República? Eles são suscetíveis de 
um tratamento constitucional próprio? 
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A resposta é sem dúvida afirmativa, consoante o artigo 102, 
inciso I, alínea c, da Constituição Federal: 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, 
precipuamente, a guarda da Constituição, caben-
do-lhe: 

1—processar e julgar, originariamente: 

c) nas infrações penais comuns e nos crimes de res-
ponsabilidade, os Ministros de Estado, ressalvado 
o disposto no art. 52,1, os membros dos Tribunais 
Superiores, os dos Tribunais de Contas da União e 
os chefes de missão diplomática de caráter perma-
nente (grifou-se). 

O tratamento constitucional para a matéria relativa aos crimes 
de responsabilidade dos Ministros de Estado mostra que estes não 
são simplesmente auxiliares do Presidente, mas desempenham funções 
próprias — numa palavra têm responsabilidade própria, disciplinada 
desde a Constituição. Para os fins deste trabalho interessa-nos sobre-
tudo o disposto no inciso I, do parágrafo único, do artigo 87 (a que 
corresponde o art. 109, incisos I ell, da Constituição Estadual): 

Art. 87. Os Ministros de Estado serão escolhidos 
dentre brasileiros maiores de vinte e um anos e no 
exercício dos direitos políticos. 

Parágrafo único. Compete ao Ministro de Estado, 
além de outras atribuições estabelecidas nesta Cons-
tituição e na lei: 

I — exercer orientação, coordenação e supervi-
são dos órgãos e entidades da administração 
federal na área de sua competência e referendar 
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os atos e decretos assinados pelo Presidente da Re-
pública (grifou-se). 

Ora, nesse contexto deve-se admitir que também em matéria de 
contas, os Ministros — e os Secretários de Estado — têm responsabili-
dade própria. O inciso Ido artigo 71 não pode admitir extensão, com 
base em argumento que absolutiza o que não pode ser absolutizado — 
ou seja, a competência auxiliar dos Ministros de Estado. Em suma: da 
mesma forma, por exemplo, que o caso de crimes de responsabilida-
de, também o processamento das contas de Ministros (e Secretários) 
de Estado admite tratamento desvinculado do processamento das con-
tas do Chefe do Poder Executivo. 

Isso nos remete à discussão do inciso II, do artigo 71, da Cons-
tituição Federal, e do inciso II, do artigo 91, da Constituição do Esta-
do e à seguinte questão: tem o tribunal de contas competência para 
julgar as contas dos Secretários de Estado com base nesses dispositi-
vos? 

A questão é procedimental: se o julgamento das contas do Pre-
sidente da República pelo Congresso Nacional (art. 49,1X c/c art. 71, 
caput, da CF) obedece a procedimento, que prevê a sua apreciação 
pelo Tribunal de Contas, mediante parecer prévio, no prazo determi-
nado; o julgamento das contas de administradores e demais responsá-
veis prescinde de parecer prévio, sendo da competência exclusiva do 
Tribunal de Contas. 

Ora, se o procedimento estabelecido no inciso I é exclusivo para 
a prestação das contas do Presidente da República (e chefes de poder 
e do Ministério Público, consoante a LRF), a competência para o jul-
gamento das contas de Secretários de Estado — que tem o dever de 
prestar contas, como vimos — é do Tribunal de Contas, nos termos 
daquele inciso II. Ministros e Secretários de Estado se não são admi-
nistradores, são "responsáveis" e o são por "dinheiros, bens e valores 
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públicos". A expressão é a mesma usada no parágrafo único, do artigo 
da CF, acima transcrito. Ela é demasiadamente abrangente, não se 

restringindo ao aspecto financeiro. Os responsáveis não são apenas 
ordenadores de despesa, mas como dissemos, todo agente público, 
alcançando designadamente o Presidente da República (inciso I, art. 

CF). Ora, nesses termos não há por que a expressão não alcançar 
os demais agentes políticos, dentre os quais os Ministros e Secretários 
de Estado, especialmente tendo em vista aquela competência acima 
transcrita que os vincula à gestão pública. 

A designação de um terceiro procedimento — especialmente se 
de modo a desconhecer aquele dever de prestar contas — não é possí-
vel, tendo em vista que a matéria é de reserva constitucional. 

Essa observação é importante para análise da pesquisa realiza-
da pela Comissão de Racionalização, junto aos Tribunais de Contas, 
acerca do processamento das contas de Secretários e Ministros de 
Estado. Foram verificadas três vertentes: 

— as contas do Secretário são entendidas como decorrência das con-
tas das demais unidades do âmbito da Secretaria respectiva, não se 
preservando o que elas têm de específico. Ainda assim o 
processamento se dá nos termos daquele inciso II, do artigo 71, da 
Constituição Federal, cumprindo-se desse modo com o dever de 
prestar contas dos Secretários, embora inexista regulamentação 
infraconstitucional, tendo em vista que a ausência desta não pode 
significar renúncia a competência constitucionalmente estabelecida; 

o procedimento adotado pelo Tribunal de Contas da União prevê o 
exame das contas dos Ministros de Estado, no contexto das contas do 
Presidente da República. Essa solução assegura o dever de prestar 
contas dos Ministros de Estado e reafirma a impossibilidade da adoção 
de qualquer outro procedimento não previsto na Constituição Federal. 
Ela, entretanto, não pode servir de parâmetro, até porque, a opção 
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pelo inciso I, do artigo 71, da Constituição Federal, só foi possível 
neste caso, em decorrência da alteração do inciso II, do mesmo dis-
positivo constitucional, pela Lei Orgânica do Tribunal de Contas da 
União, cujo artigo 1°, inciso I, estabelece: 

Art. 1° Ao Tribunal de Contas da União, órgão de 
controle externo, compete, nos termos da Constitui-
ção Federal e na forma estabelecida nesta Lei: 

I — julgar as contas dos administradores e demais 
responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos 
das unidades dos poderes da União e das entidades 
da administração indireta, incluídas as fundações e 
sociedades instituídas e mantidas pelo poder público 
federal, e as contas daqueles que derem causa a 
perda, extravio ou outra irregularidade que cause dano 
ao Erário. 

Essa alteração importa uma redução indevida do alcance da re-
gra contida no inciso II, do artigo 71, da Constituição Federal. A pro-
pósito, basta notar que a expressão administração direta — não repeti-
da pela Lei Orgânica do TCU — tem no contexto desse inciso II, como 
também por exemplo no contexto do artigo 169, §1°, da Constituição 
Federal, um sentido irredutível ao do Decreto-Lei 200/67 ou à idéia 
(expressa no dispositivo legal supracitado) de unidade de poder (como 
o mostram por exemplo as decisões acima citadas do Supremo Tribu-
nal Federal). Seja como for, no caso do Tribunal de Contas do Estado 
da Bahia, a adoção de procedimento compatível com o inciso I, do 
artigo 71, da Constituição Federal, impõe a necessidade de prévia 
declaração de inconstitucionalidade dos artigos 7°, inciso I e 13 da sua 
Lei Orgânica. 

previsão expressa — ainda que não necessária — constante da legisla-
ção infra-constitucional, para processamento das contas de Secretá-
rio pelo Tribunal de Contas, na forma aqui defendida, ou seja, nos 
termos do inciso II, do artigo 71, da Constituição Federal. 
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A ausência ou insuficiência de regulamentação infraconstitucional 
não pode ser entendida, claro, como renúncia à competência atribuída 
constitucionalmente aos Tribunais de Contas. Exemplo disso é o Tri-
bunal de Contas do Estado de São Paulo, que independente de previ-
são infraconstitucional, manifesta-se sobre a regularidade ou irregula-
ridade das contas da Secretaria, consolidadas no processo da audito-
ria, decidindo, conforme o caso pela quitação ou não do titular da 
Pasta e demais responsáveis, excetuando da análise apenas os atos 
porventura pendentes de apreciação. A metodologia adotada pelo Tri-
bunal de Contas referido inclui-se na primeira vertente descrita acima 
e enfatizo a auditoria de regularidade não sendo, pois, compatível com 
as premissas estabelecidos na introdução do Relatório da Comissão 
de Racionalização. O que se deve ressaltar aqui, no entanto, é o reco-
nhecimento do dever de prestar contas pelos Secretários de Estado 
aos Tribunais de Contas, como decorrência de competência estabelecida 
em nível constitucional. Alegislação infraconstitucional não se reporta, 
com efeito, expressamente à matéria, estabelecendo apenas de modo 
genérico, nos termos do artigo 33, inciso ifi, alínea a, da Lei Comple-
mentar n°709/93, sobre a conseqüência para eventual "omissão no 
dever de prestar contas", ou seja, o julgamento pela irregularidade. 

No caso do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, como vi-
mos, a ausência ou insuficiência de regulamentação sequer ocorre. A 
competência deste Tribunal, para o processamento das contas de Se-
cretário está, ainda em nível infraconstitucional, claramente estabelecida. 
O artigo 13 supramencionado estabelece, por exemplo, que "os Se-
cretários de Estado prestarão contas ao Tribunal de Contas, subme-
tendo-lhe relatório sobre gerenciamento e a execução dos planos, pro-
gramas, gastos e investimentos realizados, afetos a sua área de com-
petência". Está claro que o relatório sobre gerenciamento — ou o cha-
mado relatório de atividades — é um dos elementos da prestação de 
contas: ele não a exclui, nem a substitui. Ademais, o elenco dos ele-
mentos contidos no dispositivo— ou em qualquer outro, legal ou infralegal 
— deve ser entendido sempre como exemplificativo, não impossibili- 
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tando a obtenção de outros elementos, tendo em vista a função da 
auditoria (art. 70, caput, da Constituição Federal c/c os artigos 9° e 
10, da Lei Orgânica). 

A menção à função auditorial mostra que a questão procedimental 
deve estar relacionada à questão metodológica. As referências supra 
são indicativas, entretanto, de que a definição do procedimento não 
determina por si só a decisão pela metodologia a ser adotada nos 
trabalhos auditoriais. De um lado, o procedimento estabelecido no inciso 
II, do artigo 71, da Constituição Federal: ele é compatível com dife-
rentes metodologias, sendo que a que se encontra implícita na primeira 
vertente supra, não corresponde propriamente às premissas firmadas 
na introdução do Relatório da Comissão de Racionalização. De outro 
lado, as segunda e terceira vertentes, embora apontando para diferen-
tes procedimentos, não são incompatíveis com as premissas 
metodológicas referidas. É nesse pressuposto que se passa a analisar 
a questão metodológica 

O problema metodológico surge diante da especificidade das 
contas de Secretário de Estado, irredutíveis às contas dos ordenadores 
de despesa em geral. Essa irredutibilidade, claro, não é impedimento à 
competência atribuída constitucionalmente ao Tribunal de Contas. Como 
não é impedimento ao exercício da auditoria e pronunciamento quanto 
às contas do Chefe do Poder executivo — competência que este Tribu-
nal exerce regularmente. 

A especificidade das contas de Secretário de Estado não as 
exclui enquanto contas. Apenas mostra, como observado na introdu-
ção do Relatório da Comissão de Racionalização, que a concepção 
de contas não se limita aos aspectos da regularidade contábil e legali-
dade da despesa. 

A mudança na concepção de contas repercute no modo de 
atuação dos Tribunais de Contas, não apenas em amplitude mas tam- 
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bém quanto ao alcance e complexidade de suas diretrizes metodológicas, 
conforme aliás prescrição do artigo 70, caput, da Constituição Federal: 

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamen-
tária, operacional e patrimonial da união e das enti-
dades da administração direta e indireta, quanto à 
legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das 
subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo 
Congresso Nacional, mediante controle externo, e 
pelo sistema de controle interno de cada Poder. 

Aracionalização dos trabalhos no Tribunal de Contas não tem a 
ver simplesmente com questões pontuais, mas sobretudo com um 
posicionamento frente a esta complexidade metodológica, existente 
diante da complexização do objeto a ser auditado — um Estado De-
mocrático de Direito, que não é apenas executivo (da despesa contábil 
e da lei), mas que decide sobre a gestão de políticas e programas 
governamentais e deve ser responsável pela sua eficácia, efetividade e 
pelos aspectos de regularidade implicados na consecução da atividade 
administrativa'. 

2  Em outro trabalho do autor, o enfoque era precisamente a articulação entre as questões da 
função governamental, do controle e das contas de governo e, em particular, as contas de 
Secretário. A seguir apresento a ementa desse trabalho: 
CONTAS DE SECRETÁRIO. I — Introdução. Função governamental, transformações 
sócio-políticas e o direito econômico. Colocação do problema. II — A Função Governa-
mental. Problema da Coordenação. O Estado Interventor e a necessidade de unidade. 
Concentração de poder e a tecnocracia. Sociedade diferenciada, realidades confinantes e 
as demandas sociais. A Crise de governabilidade. Políticas conjunturais. Caráter estrutu-
ral: solução tecnocrática e círculo vicioso. A Falta de Unidade. Administrativa e social. 
Jurídica: o tema da discricionariedade e a crise de legalidade. III — A Questão do Contro-
le. 111.1 — Crise: as técnicas tradicionais de controle dos atos administrativos. 1112 — 
Alternativas. A) O Critério da Efetividade. Problema operacional: sugestão. Problema 
conceituai: relativização do critério. B) Controle pelo Procedimento. Garantia jurídica 
por excelência no direito contemporâneo. Decisão descentralizada: ênfase no processo de 
elaboração e na motivação. Consulta interna â Administração e aberta aos representantes 
de interesse. Movimento de reforço do controle jurisdicional. Controle pelo Tribunal de 
Contas: impossibilidade de recusa a priori; vantagens com relação ao controle pelo 
Poder Judiciário. IV — Contas de Governo. Contas de Secretário: um caso particular. A 
Administração econômica: conceito descentrado. Relações entre o econômico e o fi- 
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A isto deve corresponder uma decisão metodológica da audito-
ria — que tem repercussão operacional, técnica e institucional'. Já é 
comum na literatura a referência a auditoria de regularidade, auditoria 
operacional, auditoria de efetividade, auditoria ambiental etc. Essa enu-
meração de tipos de auditoria não é entretanto suficiente. Primeiro 
porque tais tipos não se excluem, mas se combinam. Um determinado 
modelo de auditoria corresponde nesse sentido ao modo como tais 
tipos, ou melhor, os aspectos da auditoria (regularidade, economia, 
eficiência, eficácia, efetividade) se articulam e se qualificam uns em 
relação aos outros. A questão portanto não é de exclusividade de qual-
quer desses aspectos, mas de ênfase. Em segundo lugar, porque o 
planejamento da auditoria deste Tribunal — para ser ele mesmo efetivo 
— pode e deve usar de mais de um modelo, segundo as estratégias que 
definir, tendo em vista as diferentes áreas a serem auditadas e as con-
dições relevantes do macro-ambiente. 

Esta multiplicidade não exclui e sim pressupõe um planejamento 
unificado da auditoria que deve ter como referência o planejamento do 
exame das contas de governo. De modo correspondente, no âmbito 
de cada secretaria a unificação do planejamento deve considerar os 
programas e ações desenvolvidos em sua área de atuação. 

nanceiro: prevalência daquele. Auditoria de Programas. E auditoria de regularidade: o 
tema da responsabilidade. E julgamento das Contas de Secretário: nova concepção para 
"contas". V — Conclusão. (mime°. Para um enfoque articulado com as premissas éticas 
epistemológicas da psicanálise lacaniana, consultar A Decisão no Poder Governamental 
(capítulo 7 da Dissertação de Mestrado do autor, cujo titulo é A Lei e o Sujeito de Direito 
na Psicanálise — A Diz-solução do Direito Público Moderno: uma investigação 
epistemológica a partir do discurso psicanalítico). 

'Como afirmei em outro trabalho, a questão institucional e a questão técnica não são 
questões separadas: a escolha do perfil institucional de certo modo encaminha a escolha 
da metodologia a ser desenvolvida nos trabalhos de auditoria e no processamento das 
contas governamentais. O momento é propicio para os Tribunais de Contas discutirem e 
se posicionarem quanto ao lugar — institucional e técnico — que pretendem ocupar na rede 
político-social contemporânea (Estado de Direito, Ética e Auditoria Pública na 
Contemporaneidade, p. 133; in Os Tribunais de Contas e as Reformas Constitucionais: 
quatro estudos. Salvador, TCE/Ba, 1999, vários autores). 
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É nesse contexto aliás que adquire toda relevância aquela com-
petência— de orientação, coordenação, supervisão.., e decisão, atri-
buída aos Ministros (e Secretários) de Estado.4  

A metodologia de atuação deste Tribunal de Contas — e em par-
ticular a metodologia a ser adotada para auditoria e julgamento das 
contas de Secretários de Estado — deve diante do exposto, enfatizar 
os seguintes aspectos: 

planejamento unificado e global, tendo como referência o exame das 
contas governamentais', de modo a compatibilizar operacionalmente 
as competências que lhe são atribuídas nos incisos I e II, do artigo 
71, da Constituição Federal; 

articulação do exame das contas e auditoria de programa; 

análise com ênfase não propriamente no conteúdo da decisão, mas 
no processo decisório — que na gestão contemporânea é complexo e 
descentralizado, conectando diversos setores da administração direta 

' A propósito, lembramos as seguintes palavras do Excelentíssimo Sr. Cons. Pedro Lino, 
pronunciadas quando das discussões acerca do processo n° TCE/009411/2002: 
(..) as questões normativas que já decorrem da lei, das normas internas do Tribunal, 
que apontam para prestações de Contas, mas também a Carta Constitucional aponta 
para a necessidade de prestação de contas de Secretários, na exata medida em que, pelo 
menos em dois momentos, de muitos dos processos de despesa pública, eles participam 
diretamente. Nas despesas de custeio, usualmente o Secretário não participa, efetivamente 
as despesas de custeio são todas elas procedünentalizadas em escalões hierárquicos 
abaixo do Secretário, as unidades orçamentárias, os ordenadores de despesa, de um 
modo gerai. Entretanto. os Secretários participam de todas as despesas que não são de 
custeio, em pelo menos um momento, que é na decisão. O processo de decisão dentro da 
disponibilidade orçamentária de cada Secretaria a decisão é dele de ordenar as despe-
sas de investimento. E, normalmente, ou em muitos momentos, são os Secretários, eles 
próprios, que assinam os contratos, ainda que por delegação do Governador. Ora, 
assinar contrato é o que a Constituição está dizendo, é assumir obrigações em nome da 
Unido, em nome dos estados (conforme notas taquigráficas tomadas na Sessão Plenária 
em 19.09.02; grifou-se). 

'O planejamento e o trabalho de auditoria relativos as contas de governo não precisam — 
em nome da efetividade da função auditorial — ficar na dependência dos prazos estabele-
cidos para remessa do processo de prestação de contas a este Tribunal e emissão de 
parecer prévio. 
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e indireta e com abertura inclusive à participação social — e ainda na 
fundamentação das decisões e nos impactos decorrentes. A impor-
tância e a viabilidade operacional desse exame podem ser observa-
das, tanto sob o aspecto normativo (conforme diversos dispositivos 
da LRF), quanto sob o aspecto metodológico (por exemplo, os 
Manuais de Auditoria de Natureza Operacional e de Auditoria de 
Desempenho, ambos do TCU). 

Desse modo, as contas da secretaria, conectadas às contas de 
governo, não devem ser entendidas como mais uma espécie de con-
tas, e sim como tendo uma dimensão e relevância metodológica: o 
modo, estabelecido no planejamento de cada auditoria, de articular as 
contas de Secretário e as demais contas do âmbito da Secretaria res-
pectiva, inclusive no contexto da administração direta, as contas dos 
responsáveis pelas unidades administrativas (tendo em vista que a no-
ção de contas, como vimos, não se refere apenas aos ordenadores de 
despesa). De acordo com o observado na introdução do Relatório da 
Comissão de Racionalização, o planejamento da auditoria não deve 
desconhecer a atuação das unidades administrativas, especialmente 
após a reforma administrativa que dotou muitas delas de importância 
estratégica na condução dos programas governamentais. A ligação entre 
auditoria de programas e contas recomenda, outrossim, que os res-
ponsáveis por tais unidades prestem suas contas de modo especifico, 
independente da possibilidade de apuração de responsabilidade, in-
clusive solidária, no curso dos trabalhos ai ulitoriais. 

Por todo o exposto, conclui-se: 

a matéria relativa a contas de Secretário, que se insere no contexto 
do processo de racionalização e exame conjunto das contas, deve 
estar articulada aos temas das contas governamentais e contas da 
secretaria. Por isso mesmo, ela não tem um aspecto simplesmente 
jurídico-formal, mas também metodológico. A questão não se reduz 
a uma indagação quanto à natureza das contas de Secretário, nem 
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quanto ao procedimento e órgão competente para julgamento das 
mesmas, mas remete à discussão sobre a metodologia auditorial que 
torne efetivos o dever de prestar contas e o exercício da competên-
cia formalmente estabelecida; 

os Secretários de Estado, de acordo com o princípio da República e 
com o artigo 70, parágrafo único, da Constituição Federal, têm o 
dever de prestar contas; 

o procedimento para julgamento das contas de Secretário de Esta-
do deve ser aquele estabelecido no artigo 71, inciso II, da CF e 91, 
inciso II, da Constituição do Estado da Bahia. Os artigos 71, inciso 
I, da CF e 91, inciso I, da Constituição Estadual não se aplicam, 
conforme os argumentos apresentados e o entendimento do Supre-
mo Tribunal Federal. A cogitação de um terceiro procedimento não 
é possível, porque a matéria é de reserva constitucional; 

no caso do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, a competência 
constitucional é enfatizada pelos artigos 7°, inciso Te 13, da sua Lei 
Orgânica. Elementos da prestação de contas como relatório de 
gerenciamento e relatório de atividades não a excluem, nem a subs-
tituem. Aliás, o elenco de tais elementos é sempre exemplificativo, 
devido à noção de função auditorial. Esta menção à função auditorial 
mostra que o problema procedimental deve estar articulado ao proble- 
ma metodológico, que tem uma 	pccificidade em relação às contas de 
Secretário, irredutíveis às contas de ordenadores de despesa; 

a racionalização dos trabalhos do Tribunal de Contas deve repre-
sentar uma resposta a essa especificidade metodológica, diante da 
complexidade do objeto a ser auditado, ou seja, um Estado Demo-
crático de Direito que não é mais simplesmente executivo — da lei e 
da despesa contábil —, mas que decide sobre a gestão de políticas 
públicas e programas governamentais e quanto à dimensão e quali-
dade dos resultados e sua efetividade. 
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ACCOUNTABILITY: QUANDO PODEREMOS 
TRADUZI-LA PARA O PORTUGUÊS?' 

Anua Maria Campos* 

Resumo: Causas da ausência da tradução para o português da 
palavra accountability. Análise dos componentes estruturais e da di-
nâmica pública. Especulação sobre as possibilidades de florescer na 
cultura brasileira sementes de accountability da administração pública. 

Palavras-chave: administração pública; responsabilidade ad-
ministrativa: participação política. 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho resultou da disposição de partilhar a trajetória de 
uma aprendizagem iniciada no outono de 1975, quando pela primeira 
vez ouvi a palavra accountability, ainda hoje sem tradução para o 
português. Embora essa viagem ainda não esteja completa, acredito 
que há muita coisa a partilhar. O processo de aprendizagem por algum 
tempo foi não-estruturado e assistemático, até a oportunidade de pro-
duzir este trabalho. A pressão para ordenar de algum modo um con- 

Este trabalho foi produzido em junho de 1987, como contribuição brasileira a urna 
coletânea de texto: Public service accountability: a comparative perspective. Jabbra 
Joseph G & Dwivedi O. P.West Hartfird, Connecticut, Kumarian Press, 1988. Assim, o 
público alvo do trabalho contemplou estudantes de administração pública comparada e 
administração para o desenvolvimento, bem como profissionais envolvidos em assis-
tência técnica a países em desenvolvimento. Registre-se um débito de gratidão â Profa. 
Beatriz Wahrlich,originariamente convidada para a tarefa, que, sabedora da excitação 
que o assunto me despertava, declinou do convite a meu favor. 
Doutora em Administração Publica.(Endereço da autora: Rua Jerônirno Monteiro,10 
101-Rio de Janeiro, RJ.). 
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junto de observações e reflexões desorganizadas constituiu, por si só, 
estímulo para buscar uma compreensão maior. 

Assim, os leitores irão acompanhar-me em uma trilha de 
aprendizagem que vai da crua perplexidade até uma razoável 
compreensão; da obstinação em achar a tradução perfeita até a 
percepção dos vínculos existentes entre linguagem e cultura; do profundo 
pessimismo da minha descrição da cultura politica até a tímida esperança 
contida no meu exercício de projeção. 

Nas sociedades democráticas mais modernas aceita-se como 
natural e espera-se que os governos — e o serviço público — sejam 
responsáveis perante os cidadãos. A maioria dos estudiosos norte-
americanos acredita que o fortalecimento da accountability e o 
aperfeiçoamento das práticas administrativas andam juntos. Ao explorar 
os requisitos essenciais do accountability, pretendo mostrar aos 
profissionais e estudiosos da administração pública, especialmente 
àqueles que prestam assistência técnica a países menos desenvolvidos 
e a organizações internacionais, que accountability não é apenas uma 
questão de desenvolvimento organizacional ou de reforma 
administrativa. A simples criação de mecanismos de controle burocrático 
não se tem mostrado suficiente para tornar efetiva a responsabilidade 
dos servidores públicos. 

Quando comecei meu primeiro curso de pós-graduação em 
Administração Pública nos EUA, já tinha oito anos de convivência 
ebapiana, primeiro como aluna e depois como professora do curso de 
graduação; tinha suficiente conhecimento de inglês, segundo os 
resultados do Test of English as a Foreign Language, suficientes 
para recomendar-me para uma bolsa de estudos da Organização dos 
Estados Americanos na Universidade do Sul da Califórnia, Centro de 
Negócios Públicos de Washington. Apesar de toda essa bagagem, no 
primeiro dia de aula não consegui acompanhar a discussão sobre 
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accountability, incapaz de traduzir a palavra para o português.' O 
único indício que pude captar foi que, apesar do som, nada tinha a ver 
com contabilidade. Após as aulas corri aos dicionários, que não me 
ajudaram. Tampouco me ajudaram os índices dos livros de leitura 
obrigatória. No dia seguinte, o debate continuou e, apesar do meu 
esforço, não logrei captar o significado da palavra, mas consegui 
entender que se discutia um conceito-chave no estudo de administração 
e na prática de serviço público. De volta BA Brasil com a minha charada, 
perguntei a muitas pessoas que talvez pudessem traduzir a palavra. 
Aqueles que tinham participado de programas de doutorado, nos EUA, 
confessaram que não sabiam como traduzi-la. Tentei, fora da área de 
administração pública, pessoas competentes em inglês, muitos 
perguntavam: "Accountab...Quê? Desisti da idéia de tradução e me 
concentrei no significado. Ao longo dos anos fui entendendo que faltava 
aos brasileiros não precisamente a palavra, ausente na linguagem 
comum como nos dicionários. Na verdade, o que falta é o próprio 
conceito, razão pela qual não dispomos da palavra em nosso 
vocabulário. 

A busca passou a orientar-se por outros questionamento: quais 
as conseqüências dessa ausência do conceito para a realidade da 
administração pública brasileira? De que forma as relações entre 
burocracia e público são diferentes no Brasil e nos EUA? Qual a relação 
entre essas diferenças e a ausência da accountability? Estive ligada 
nessas questões por mais de 12 anos, tendo registrado algumas 
observações e comparações entre a experiência no meu pais e aquela 
vivida na cultura política americana. As primeiras observações diziam 
respeito ao próprio relacionamento entre a administração pública e 

De 1983 a 1988 a autora manteve estreito contato com o Instituto Nacional de Admi-
nistração de Portugal, dirigindo um seminário no programa anual destinado a executivos 
da administração pública. Ao que parece, ainda está faltando a palavra também na mãe 
pátria. 
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seu público, à própria noção de público. Pelo lado dos funcionários, 
um desrespeito pela clientela (exceto os clientes conhecidos ou 
recomendados) e uma completa falta de zelo pelos dinheiros públicos 
(supostamente pertencentes a um dono tão rico quanto incapaz de 
cobrar). Pelo lado do público, uma atitude de aceitação passiva quanto 
ao favoritismo, ao nepotismo e todo tipo de privilégios; tolerância e 
passividade ante a corrupção, a dupla tributação (o imposto mais a 
propina) e o desperdício de recursos. 

Algumas perguntas orientaram a minha pesquisa das causas 
desses fenômenos: por que as pessoas são tão complacentes? Por que 
não têm consciência de seus direitos como contribuintes? Que explica 
o distanciamento do órgão público das necessidades de sua clientela? 
Por que os servidores públicos se consideram empregados de seus 
chefes e não dos cidadãos? Por que os brasileiros se comportam como 
tutelados e não como senhores, em seus contatos com as repartições 
públicas? Quais as possibilidades de aumentar a proteção do cidadão 
contra o mau-tratamento que a burocracia pública lhe dispensa? 

Enquanto buscava as respostas, organizei algumas idéias, 
verifiquei alguns relacionamento dos quais, por feliz acaso, eu tinha 
suspeitado: primeiro entre linguagem e cultura,3  e depois entre 
desenvolvimento político e preocupação com a accountability. Embora 
não-definitivas nem acabadas, são essas idéias que compõem o texto 
a seguir. 

Para Alberto Escobar (Língua, cultura e desenvolvimento. In: Língua, cultura e desen-
volvimento. 
Montserrat, Ruth & Gryner, Helena ed. 
Rio de Janeiro/Brasilia, Editora Brasília, 1974) a linguagem humana e a sociedade se-
guem em paralelo. Se a linguagem 

e o vocabulário 
é um sistema de códigos para transmissão de símbolos e idéias, uma palavra que falta 

indica a ausência de um aspecto da realidade, da maneira como uma sociedade e percebe. 
Para ele, o desafio da lingüística é o da identificação das relações entre linguagem e 
cultura. 
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ESTRUTURA DO TEXTO 

A estrutura do texto teve em vista facilitar a consecução de seus 
objetivos: a) repartir o processo de aprendizagem com os meus leitores; 
b) chamar sua atenção para as dimensões contextuais da administração 
pública. 

A seção 3 tem um tom essencialmente normativo e remonta às 
razões por que o Estado deveria ser responsável perante os cidadãos. 
Na seção 4, os leitores são levados dos suportes éticos da democracia 
até a discussão das condições prévias essenciais para os controles 
externos à burocracia. 

Na tentativa de compreender por que as coisas não eram como 
deveriam ser, o vínculo suspeitado entre linguagem e cultura demonstrou 
ser indício seguro. A cultura política do Brasil e o nível de 
desenvolvimento político constituíram a chave capaz de explicar a 
diferença. 

A abordagem comparativa está presente nas seções 4 e 5. 
Enquanto a 4 dá ênfase às possibilidades oriundas do contexto, a seção 
5 mostra as limitações contextuais que explicam a ausência de 
accountability. O país é comparado com outros politicamente 
desenvolvidos na medida em que seus aspectos culturais e políticos 
são destacados para servir de contraste entre suas possibilidades e 
nossos limites contextuais. Tenho certeza de que o passo mais importante 
no processo de aprendizagem é aquele tratado na seção 5. 

A seção 6 é essencialmente descritiva. Os aspectos estruturais e 
a dinâmica da administração pública brasileira emergem como uma 
conseqüência natural dos fatores contextuais salientados na seção 
precedente. Os mecanismos de controle não são descritos 
exaustivamente; apenas suas características gerais são indicadas. 
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A seção 7 é, sobretudo, um exercício de projeção das 
possibilidades do estímulo à accountability em administração pública. 
Certos germes de desenvolvimento político já identificados trazem a 
esperança de que, num futuro não muito distante, a accountability 
venha a surgir como uma preocupação, a ganhar significado e, 
consequentemente, ingressar no nosso vocabulário e fazer parte da 
prática da administração pública. 

EM BUSCA DO SIGNIFICADO DE ACCOUNTABILITY 

A jornada começou da suspeita de um elo entre accountability 
e a necessidade de proteger os cidadãos da má conduta burocrática. 
Enquanto tema importante, o conceito devia estar relacionado com a 
questão dos direitos do cidadão. Dessa suspeita extrai a pista na direção 
da teoria normativa, passando ao estudo de autores que discutiam os 
deveres da administração pública e do governo. 

A Frederich Mosher credito as primeiras luzes na busca da 
compreensão. Ele apresenta accountability como sinônimo de 
responsabilidade objetiva ou obrigação de responder por algo como 
um conceito oposto a —mas não necessariamente incompatível com — 
responsabilidade subjetiva. Enquanto a responsabilidade subjetiva vem 
de dentro da pessoa, a accountability, sendo uma responsabilidade 
objetiva, "acarreta a responsabilidade de uma pessoa ou organização 
perante uma outra pessoa, fora de si mesma, por alguma coisa ou por 
algum tipo de desempenho". E esse autor continua: "Quem falha no 
cumprimento de diretrizes legitimas é considerado irresponsável e está 
sujeito a penalidades".4  

4 Mosher F.Democracy and lhe public service. New York, Oxford University, I968.p.7. 
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Da explicação de Mosher veio-me a idéia do caráter de obrigação 
embutida no conceito de accountability. Se esta não é sentida 
subjetivamente (da pessoa perante si mesma) pelo detentor da função 
pública, deverá ser exigida "de fora para dentro"; deverá ser compelida 
pela possibilidade da atribuição de prêmios e castigos àquele que se 
reconhece como responsável.' 

A questão seguinte era saber quem— fora do detentor da função 
pública—deveria ser reconhecido como capaz de compelir ao exercício 
da accountability; quem teria o poder de declarar alguém responsável: 
um cliente, um eleitor, um burocrata de nível mais elevado, um legislador, 
um tribunal? Essa questão parecia envolver assuntos como 
representação, legitimidade do poder, o que me levou à teoria 
democrática: de que emana o poder delegado ao Estado? Que valores 
guiam o governo democrático? 

Daí decorreu que a accountability começou a ser entendida 
como questão de democracia. Quanto mais avançado o estágio 
democrático, maior o interesse pela accountability. E a accountability 
governamental tende a acompanhar o avanço de valores democráticos, 
tais como igualdade, dignidade humana, participação, 
representatividade. 

A inevitável necessidade do desenvolvimento de estruturas 
burocráticas para atendimento das responsabilidades do Estado traz 
consigo a necessidade da proteção dos direitos do cidadão contra os 
usos (e abusos) do poder pelo governo como um todo, ou de qualquer 
indivíduo investido em função pública 

5  A idéia de um controle externo como proteção contra a tirania é marca registrada das 
teorias democráticas desde a democracia madiisoniana. Madison não confiava na res-
ponsabilidade subjetiva, nem numa identificação de simpatia como meios de inibição da 
tirania. Sobre a questão da tirania e dos meios de reagir a ela, ver: DaM, Robert, A preface 
to democratic theory. Chicago, University of Chicago, 1973. 
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Na proporção em que as organizações oficiais aumentam seu 
tamanho, complexidade e penetração na vida do cidadão comum, 
cresce também a necessidade de salvaguardar este último dos riscos 
da concentração de poder nas mãos dos servidores públicos, quando 
esses não são representantes ativos dos cidadãos.6  A inexistência de 
controle efetivo e de penalidades aplicáveis ao serviço público, em 
caso de falhas na execução de diretrizes legitimas, de acordo com 
Mosher, enfraquece o ideal democrático do governo pelo povo, porque 
expõe os cidadãos aos riscos potenciais da burocracia. 

Sob a falaciosa premissa de que administração e política são 
processos distintos, a prática da accountability por parte da burocracia 
oficial seria uma questão de desenvolver mecanismos burocráticos de 
controle. Ao reconhecermos que as burocracias têm de fato um papel 
ativo na formulação da política, entendemos que estávamos contando 
com um arcabouço defeituoso para o problema da accountability. 
Embora necessários, os mecanismos de controle interno não bastam 
para garantir que o serviço público sirva a sua clientela de acordo com 
os padrões normativos do governo democrático. A questão da 
representatividade dos servidores públicos foi trazida para o primeiro 
plano. 

Relegada a seus próprios controles monocráticos, a organização 
burocrática do governo tem-se mostrado incapaz de contrabalançar 
abusos potenciais como corrupção, conduta aética e uso arbitrário do 

6  Este conceito de representatividade ativa ê igualmente tomado emprestado a Mosher, 
quando distingue entre representatividade ativa (a dos ocupantes de cargos eletivos) e 
representatividade passiva (a dos funcionários públicos de carreira). Enquanto os repre-
sentantes ativos têm uma representação por prazo certo, ao fim do qual são confirmados 
ou removidos pela vontade do povo manifestada nas eleições, a sanção definitiva da 
remoção do cargo raramente ocorre no caso dos servidores de carreira. (mosher. 1. 
op .cit.p .1 1-2). 
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poder. O modelo monocrático de autoridade (toda a autoridade 
concentrada no topo) somente leva a uma accountability ascendente 
(upward accountability). 

Este tipo de accountability é demasiadamente limitado, pois 
pode servir aos interesses da minoria detentora do poder ou, quando 
muito, aos interesses dos burocratas. Estes são responsáveis perante 
seus superiores hierárquicos, dos quais certamente dependem para 
fazer avançar seus interesses pessoais, incluindo o progresso na carreira. 
A accountability ascendente não basta; não há garantia de que o mais 
eficiente, mais honesto e mais obediente dos servidores públicos tenha 
a visão nítida e adequada a que deve servir. 

Os melhores mecanismos de controle burocrático — incluindo 
sistemas de recompensas e punições; as práticas de avaliação do 
desempenho; a estrita definição de autoridade e de responsabilidade — 
estarão sempre limitados aos valores burocráticos tradicionais: eficiência, 
honestidade, observância das regras. Serão estes mecanismos 
suficientes para defender os direitos dos abusos de poder? Serão 
necessariamente eficazes na promoção da justiça social e politica? 
Garantirão que o governo trabalhe para o povo. 

A economia de recursos públicos, a eficiência e a honestidade 
requerem atenção especial, mas há outros padrões de desempenho 
que merecem consideração: qualidade dos serviços; maneira como 
tais serviços são prestados; justiça na distribuição de beneficios, como 
também na distribuição dos custos econômicos, sociais e políticos 
dos serviços e bens produzidos; grau de adequação dos resultados 
dos programas às necessidades das clientelas. Esses padrões da 
accountability governamental não são garantidos pelos controles 
burocráticos. Outra questão relevante é se o Executivo pode, 
isentamente, avaliar o desempenho de sua própria burocracia. O 
verdadeiro controle do governo — em qualquer de suas divisões: 
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Executivo, Legislativo e Judiciário — só vai ocorrer efetivamente se as 
ações do governo forem fiscalizadas pelos cidadãos. 

Embora essencial, o processo eleitoral, por si só, não é ágil 
bastante para salvaguardar o interesse público. A legitimidade do poder 
delegado (pelo povo ao Estado) precisa ser assegurada pelo exercício 
ativo da cidadania, por Partidos Políticos sintonizados com seus eleitores 
e por uma opinião pública bem-informada 

EXPANSÃO DAS FRONTEIRAS DO CONTROLE: AS 
POSSIBILIDADES RELACIONADAS AO CONTEXTO 

O controle democrático, portanto não pode ser eficaz se limitado 
estrutura do Executivo. Quando as atividades governamentais se 

expandem e aumenta a intervenção do governo na vida do cidadão, a 
preservação dos direitos democrático requer necessariamente a 
expansão dos limites da arena em que se exerce o controle. O problema 
do controle assume, de fato, uma dimensão de legitimidade. Quem 
controla o controlador? Pode essa tarefa ficar nas mãos do Estado? 
Em termos ideais, tal controle constituiria prerrogativa essencial dos 
cidadãos: não dos cidadãos individualmente, mas da cidadania 
organizada. Isso porque, a despeito de sua legitimidade, as 
reivindicações individuais não dispõem da força necessária para conter 
o abuso do poder por parte do governo. O ponto a enfati72r, mais uma 
vez, é que um controle efetivo é conseqüência da cidadania organizada; 
uma sociedade desmobilizada não será capaz de garantir a 
accountability. 

O exercício da accountability é determinado pela qualidade 
das relações entre governo e cidadão, entre burocracia e clientelas. O 
comportamento (responsável ou não-responsável) dos servidores 
públicos é conseqüência das atitudes e comportamento das próprias 
clientelas. 
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Somente a partir da organização de cidadãos vigilantes e 
conscientes de seus direitos haverá condição para a accountability. 
Não haverá tal condição enquanto o povo se definir como tutelado e o 
Estado como tutor. 

Assim, o alto grau de preocupação com accountability na 
democracia americana e a virtual ausência desse conceito no Brasil 
estão relacionados ao elo entre accountability e cidadania organizada; 
explica-se pela diferença no estágio de desenvolvimento político dos 
dois países. 

Uma sociedade precisa atingir um certo nível de organização 
de seus interesses públicos e privados, antes de tornar-se capaz de 
exercer controle sobre o Estado. A extensão, qualidade e força dos 
controles são conseqüência do fortalecimento da malha institucional 
da sociedade civil. À medida que os diferentes interesses se organizam, 
aumenta a possibilidade de os cidadãos exercerem o controle e 
cobrarem do governo aquilo a que têm direito. Um desses mecanismos 
de controle seria a participação da sociedade civil na avaliação das 
políticas públicas, fazendo recomendações a partir dessa avaliação. 

O desenvolvimento da consciência popular é a primeira pré-
condição para uma democracia verdadeiramente participativa e, 
portanto, para a accountability do serviço público. 

À medida que a democracia vai amadurecendo, o cidadão, 
individualmente, passa do papel de consumidor de serviços públicos e 
objeto de decisões públicas a um papel ativo de sujeito. A mudança 
do papel passivo para o de ativo guardião de seus direitos individuais 
constitui um dramático avanço pessoal, mas, para alcançar resultados, 
há outro pré-requisito: o sentimento de comunidade. Em outras palavras, 
é a emergência e o desenvolvimento de instituições na sociedade que 
favorecem a recuperação da cidadania e, portanto, a verdadeira vida 

Revista Gestão Pública e Controle Externo. v. 1, n. 1, novJ2005 	 39! 



democrática. A cidadania organizada por influenciar não apenas o 
processo de identificação de necessidades e canalização de demandas, 
como também cobrar melhor desempenho do serviço público. Este 
parece ser o caminho para a accountability. 

O modelo de democracia liberal e participativa praticado nos 
EUA favorece a accountability porque defme o papel do cidadão 
(desde muito cedo) como algo muito mais amplo do que a mera 
participação como eleitor no processo de escolha de seus governantes 
no Executivo e representantes no Legislativo. 

Nos EUA — tal como em muitas sociedades amadurecidas — 
existem numerosas organizações, através das quais a opinião dos 
cidadãos faz-se ouvir e por cujo intermédio os descontentamentos são 
processados: associações de pais e professores, associações de 
consumidores, comitês de vizinhança, associações profissionais, 
sindicatos, comunidades eclesiás, etc. Tais associações servem também 
de foro onde as necessidades do cidadão são discutidas, consolidadas, 
traduzidos em demandas e canalizadas para os órgãos públicos. Em 
muitos casos, os problemas são apresentados e soluções alternativas 
são aí desenvolvidas e avaliadas. Essas organizações operam como 
mecanismos provocadores da burocracia e como cobradoras dos 
servidores públicos —e também dos legisladores —de obrigações para 
com o público. Esse resultado decorre não só da textura institucional 
da sociedade americana, como ainda de uma cultura em que a 
autoconfiança é um traço muito forte, refletido na postura do cidadão 
diante do Estado, na disposição para exigir os próprios direitos, ao 
invés de pedi-los como favores. 

A autoconfiança, como um valor em si, é transferida para as 
organizações comunitárias. Uma vez criadas, tais organizações são 
financiadas por contribuições regulares pagas pelos associados e por 
recursos levantados na comunidade, mas nunca subvencionados por 
qualquer tipo de auxilio governamental. 
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Um outro fator que favorece a legitimidade das organizações 
associativas é a significativa participação de seus membros. Tomar parte 
nos foros que tratam de interesses que lhe dizem respeito individualmente 
é natural na cultura americana  é parte da sua rotina de vida, praticada 
desde os primeiros anos na escola 

Assim é "natural" que a burocracia oficial, nos EUA, se preocupe 
com a accountability perante o público. E é também "natural" que um 
curso de introdução à administração pública inclua a accountability 
como tema obrigatório de discussão em suas aulas. Além do que é 
"natural" que as condições básicas sociais, culturais e políticas da 
accountability sejam tidas como normais por muitos estudiosos e 
profissionais da administração pública nos EUA. 

Com vistas a salientar as diferenças entre um país com alto nível 
de democracia política e um outro onde ainda não existem as pré-
condições básicas, a seção seguinte começa com uma visão global 
das dimensões políticas do contexto da administração pública brasileira. 

ASPECTOS POLÍTICOS E CULTURAIS DA SOCIEDADE 
BRASILEIRA: OS LIMITES DO CONTEXTO 

Enquanto nas democracias mais amadurecidos a textura política 
é caracterizada por uma bem-sedimentada rede de associações, nos 
países menos desenvolvidos tais estruturas denotam um alto grau de 
pobreza política. As poucas instituições existentes parecem não ter 
compromisso com sua própria continuidade. Falta-lhes, além disso, 
legitimidade; em razão da fragilidade de suas bases, agravada pela 
falta de aptidão para a auto-sustentação. Freqüentemente, vão buscar 
apoio financeiro no próprio governo 
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Em semelhantes contextos, o exercício da democracia fica 
limitado à participação em eleições esporádicas. Afalta de base popular 
faz da democracia brasileira uma democracia formal, cujo traço distintivo 
é a aceitação passiva do Domínio do Estado!Aceita-se como natural 
que alguns "direitos" constitucionais sejam negados aos cidadãos (por 
exemplo, educação básica gratuita para todos, salário mínimo para os 
trabalhadores). A desigualdade é também considerada uma fatalidade 
e as pessoas se sentem incapazes de lutar contra ela. Pior que isso, a 
luta pelos próprios direitos pode até ser encarnada, na cultura brasileira, 
como algo indelicado. 

A um super-Estado corresponde, então, uma subcidadania. 
Governo autoritário e cidadãos subservientes mutuamente se explicam 
e têm uma relação de apoio recíproco. O super-Estado escapa 
facilmente ao controle da sociedade e o cidadão vê aumentado seu 
sentimento de impotência. 

Na cultura política não há uma tradição de conquista pela 
cidadania, do mesmo modo que não há qualquer compromisso popular 
com qualquer forma de associativismo. Em lugar de participar de 
organização para agregação de seus próprios interesses, ou para 
enfrentamento do poder do Estado, as pessoas preferem esperar que 
o Estado defenda e proteja os interesses não-organizados. Muitas são 
as "associações" nascidas da iniciativa oficial, para prevenir uma 
verdadeira participação.' Tampouco a participação tem constituído 

Para Pedro Demo (Pobreza política. São Paulo, Cortez, 1988), em quem me apoiei para 
escrever esta seção, mais do que um traço cultural isto é uma imposição da história. 
Convém lembrar que os sindicatos foram criados pelo Estado, que nomeava suas "lide-
ranças-  (os chamados pelegos). Esta prática favorecia a má qualidade política e, por si 
mesma, atrasava o aperfeiçoamento da democracia. Atribuiu-se ás -organizações traba-
lhistas" uma missão recreativa e assistencial mantendo o mais entorpecida possível a 
dimensão reivindicatoria e de proteção de direitos. 
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tradição; o sentimento de impotência e de desesperança diante da 
dominação do Estado empresta à participação o caráter de custo vão 
— e não de direito civil. 

Nossa fé democrática é débil e a substituição do cidadão é um 
traço cultural que contribui para enfraquecê-la. O povo brasileiro mos 	tia 
vocação maior para ser ajudado do que para exibir autoconfiança. 
Como conseqüência, abre os braços ao paternalismo, uma forma 
disfarçada de autoritarismo. 

Na história da democracia brasileira, tem havido períodos 
alternados de autoritarismo e de populismo. Cada um, por sua vez, 
explica a distância entre o governo e a sociedade civil, já que ambos 
dispensam as instátuições.9  Enquanto o governo ditatorial, apoiado pela 
tecnocracia, toma a si a tarefa de definir bem-estar social, o governo 
populista tenta estabelecer uma relação direta entre a liderança 
personalista e os segmentos populares não-organizados. Ambos 
mantêm a participação popular em níveis mínimos O autoritarismo 
apoiado pela tecnocracia acredita que a participação popular é 
prejudicial à obtenção de um rápido crescimento econômico. No 
modelo tecnocrático de crescimento econômico, a distribuição de 
rendas e riqueza vai sendo protelada até o país atingir determinado 
nível de acumulação. Contudo, antes que esse nível seja atingido, as 
desigualdades acumulam-se em tal proporção que a tendência é a massa 
insatisfeita explodir. 

Para M.Chaui (Cultura e democracia: o discurso competente e outras falas. 2. Ed, São 
Paulo Moderna, 1981.p. 61), o popularismo em suas duas manifestações (de paternalismo 
ou da defesa da justiça) envolve manipulação e autoritarismo inconsciente. Enquanto o 
populacho for mantido passivo, imaturo e não-organizado, o esclarecimento vanguardista 
do líder populista está justificado. Esse tipo de liderança é legitimado pelo baixo nível de 
educação e de capacidade de organização das massas. 
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Pastorem identifica nesse padrão duas alternativas: a) de reação 
— ou reforça-se o grau de autoritarismo, mantendo-se a insatisfação 
sufocada através de mecanismos de repressão; b) ou ocorre uma volta 
ao populismo. Em sua opinião, a abordagem populista decorre de um 
grande desejo de participação e expressão, manifestado de maneira 
um tanto difusa, dada a ausência de organi7ações processadoras de 
demanda. Atendência da economia tem sido a de reduzir investimentos, 
especialmente os investimentos estrangeiros e, em conseqüência, cai a 
taxa de crescimento. A medida que decresce o crescimento econômico 
e que a manifestação popular é permitida, intensificam-se anui só tempo 
a inquietação social e a polarização da sociedade. Essa implosão 
consuma ser evitada — ou pela ação de lideres autoritários, ou pela 
intervenção militar — o que reconduz ao esquema tecnocrático. 

No Brasil, a democracia populista (1945-64) seguiu-se à ditadura 
do Estado Novo (1930-45) e precedeu a ditadura militar (1964-85). 
A partir de março de 1986, juntamente com a Nova República, houve 
a inauguração de uma nova fase populista, que já dá sinais de crise 
política e econômica. O presidente tenta colocar-se como o benfeitor 
da nação, acima dos interesses de sindicatos, grupos comunitários e 
partidos políticos!' 

A fraqueza do tecido institucional tem determinado a ausência 
de controles do público sobre o Estado. Em conseqüência disso, o 
desrespeito pelos contribuintes, pelos eleitores e pelo cidadão em geral 
toma-se um aspecto natural das relações entre governo e sociedade. 
Numerosas violações da moralidade política e administrativa, 
envolvendo funcionários públicos —tanto de carreira como detentores 
de cargos políticos — e também congressistas, constituem 

'" Pastora, J. A crise econômica e os dilemas de Sarney. In: Folha de S.Paulo, 24 de 
mar 1987. 

" Declaração do cientista politica Roberto Unger a Visão (25 jan.I986). 
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acontecimentos corriqueiros. Além disso, esses abusos contra a 
cidadania tendem a ser estimulados, já que a maioria deles raramente é 
revelada, geralmente passa sem investigação e nunca é punida. O Estado 
não tem obrigações perante a sociedade. 

Se a democracia fundamenta-se na soberania dos cidadãos, o 
"modelo" democrático experimentado no Brasil está longe de ser 
caracterizado como tal. Na sociedade brasileira contemporânea 
testemunhamos um sério desrespeito pelos cidadãos, em numerosos 
aspectos da vida civil. O cidadão brasileiro não tem sido apenas 
desrespeitado como contribuinte, eleitor e cliente de um órgão público: 
é também um consumidor impotente ante qualquer organização privada 
fornecedora de bens e serviços. Não é respeitado nem mesmo como 
pedestre nas ruas» 

Para Camargo:3  vivemos uma crise de credibilidade:4 A nação 
não pode confiar em suas instituições e a crise economicamente é senão 

'1  O pais atravessa uma crise constitucional e ética como nunca antes experimentou. Vive 
uma crise de anomia: não apenas a ausência de normas, mas a inobservância de qualquer 
tipo de norma, sem punição. Nada funciona: a Constituição, os Partidos Políticos, os 
três ramos do governo (freios e contrapesos), o sistema federalista, a justiça, a política 
e assim sucessivamente. Aqueles que detêm muito poder. 

as classes economicamente elevadas; 
ocupam posição privilegiada para proteção de seus direitos, a custa dos que não têm 

poder e, especialmente, daqueles que nada possuem. Um pedestre brasileiro não esta 
seguro quando atravessa uma rua com o sinal vermelho para os carros. Um passageiro 
brasileiro pode fazer sinal numa parada de ônibus e não ser atendido pelo motorista. Não 
tem certeza de que poderá desembarcar do ônibus, no ponto solicitado. A única certeza 
que tem é a de que não vale a pena reclamar. 

13  Camargo, Affonso. Um desafio ao PMDB. 	Folha de S.Paulo, 24 mar.1981. 
I° A falta de credibilidade das organizações formais 

Governo, justiça, órgãos legislativos e assemelhados 
explica a confiança do povo, especialmente das classes mais baixas, em instituições 

marginais e em homens já condenados pela justiça. Os moradores de favelas são "prote-
gidos" por chefes que demonstram maior sensibilidade por seus interesses do que a 
demonstrada pelos burocratas, que proporcionam os serviços que a burocracia foi inca-
paz de proporcionar, sem cobrar por eles. A minguada confiança no sistema formal, em 
sua eficácia, em suas regras e critérios aumenta a distância entre o Estado e as classes 
inferiores (a maioria sem poder) que tem sido mantida "fora" da democracia. 
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o outro lado de uma severa crise política. A saída está na recuperação 
de valores fundamentais, tais como a cidadania, a liberdade e a justiça 
social. Nas raízes da crise, aquele autor identifica o isolamento em que 
os cidadãos e legisladores foram mantidos por duas décadas de 
ditadura Por um longo período os brasileiros deixaram de tomar parte 
nas decisões que lhes afetaram a vida e que ainda podem continuar 
afetando-lhes o futuro. Tal situação não se modificará a menos que os 
movimentos sociais comecem a conquistar lugar importante na arena 
política. O modelo tecnocrático de formulação e implementação de 
políticas, na medida em que se protege do controle político, promove 
os interesses das minorias, mantendo as maiorias perplexas fora do 
processo político. Camargo aponta ainda a falta de informação — ou a 
má informação deliberada— como a melhor explicação para a alienação 
politica. 

Vimos que a indignação individual, não importa quão disseminada, 
não tem a força necessária para o exercício de efetivo controle dos 
abusos e dos usos perniciosos do poder pelo Estado. A impotência 
política deriva da falta de organização da sociedade civil combinada à 
falta de transparência nas organizações burocráticas do governo. 

A fraqueza da imprensa como instituição também é parte da 
explicação. Tem-lhe faltado organização e autonomia para poder agir 
e reagir como instituição. Fragmentada, e subserviente a interesses e 
conveniências particulares, a imprensa não tem desempenhado o papel 
de vigilante, que geralmente lhe cabe nas sociedades politicamente 
avançadas. 

A debilidade das instituições políticas, acoplada ao baixo nível 
de organização da sociedade civil, explica também a má qualidade do 
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processo de partilha de informações entre governo e sociedade:5  Se, 
por um lado, a omissão ou distorção da comunicação entre governo e 
sociedade reforça indigência política, porque compromete a 
possibilidade de controlar a burocracia, por outro lado essa mesma 
fraqueza prejudica a credibilidade governamental. 

A falta de credibilidade atinge também o Congresso, visto como 
a casa dos privilégios. Os "representantes" parecem só preocupados 
com os seus interesses pessoais e as conveniências de seus parentes e 
amigos. As promessas de campanha não são honradas nem reclamadas. 
Muitos eleitores não cobram de seus candidatos programas que alterem 
a hegemonia de grupos tradicionalmente favorecidos. Em vez disso, 
trocam-se votos por dinheiro e por empregos nos órgãos de 
administração pública, esvaziando o sentido da representação politica:6  

O funcionamento dos Partidos Políticos observa um padrão 
casuístico com elevada vulnerabilidade em face da orientação 
particularista. A visão deteriorada que o povo tem do sistema político 
—visto como venal e corrupto— aumenta o sentimento de impotência e 
reduz o nível da demanda popular sobre o sistema." 

15  Sobre sigilo na burocracia, Max Weber acentuou que "a burocracia naturalmente recebe 
bem um parlamento mal-informado e, consequentemente, sem poder 
— pelo menos na medida em que a ignorância concorda, de alguma forma, com os 
interesses da burocracia (...)" Apud Henry, N.Public administration and public affairs. 
Economics and Society, New Jersey, Prentice-Hall, l975. 

16  Somente 50% dos eleitores alistados compareceram à votação em novembro de 1986, 
quando a Assembléia Constituinte foi eleita. 

'' Não é realista esperar-se que o cidadão comum tenha credibilidade num sistema de 
privilégios. Um pequeno e significativo exemplo era a situação desigual dos contribuin-
tes do imposto de renda antes da Constituição de [988. Uma comparação entre os 
impostos recolhidos por um cidadão comum e por cidadãos privilegiados que, para uma 
renda idêntica, o cidadão comum pagava 115,35% mais imposto do que um membro da 
Corte Suprema; 985,85% mais do que um general de quatro estrelas do Exército; 7.684,3% 
mais do que um congressista! Dados extraídos de "Os poucos que pagam". lw Jornal do 
Brasil, 15 mar.1987. 
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Nesse cenário de fragmentação cívica e ética das instituições da 
sociedade, o cidadão, individualmente, sabe que não pode esperar 
muito da administração pública e nem pode contar tampouco com os 
Poderes Legislativo e Judiciário, este último muito dependente do 
Executivo, até mesmo quanto a recursos financeiros. 

O fato de que a burocracia só esteja sujeita a seus próprios 
controles a torna insensível ao público e surda em relação às 
necessidades e aos direitos do povo. Na realidade, a supremacia dos 
controles burocráticos tende a aumentar o autoritarismo no 
relacionamento entre Estado e sociedade. 

Desta descrição bastante superficial do contexto cultural e 
político, o leitor pode deduzir até que ponto a democracia vivida no 
país se distancia do ideal de um governo pelo povo, para o povo e 
com o povo. 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA 

O padrão tutor-tutelados 

O padrão predominante de relacionamento entre o Estado e a 
sociedade, entre o governo e o conjunto dos cidadãos, entre a 
burocracia oficial e sua clientela indica o nível de desenvolvimento 
político do país. 

Demo" faz um paralelo entre desenvolvimento econômico e 
político da seguinte forma: o desenvolvimento econômico, expresso 
em dados quantitativos, tem conotação essencialmente material e 
relaciona-se com o ter ; o desenvolvimento político traduz-se em 

IS Demo, R op. Cit. 
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aspectos qualitativos não-materiais da vida civil e relaciona-se com o 
ser. Aquele autor defende que a pobreza política e econômica 
reciprocamente se explicam e se reforçam. 

Não é por acaso que o segmento economicamente privilegiado 
tende a ter maior representação na arena do poder, enquanto os não-
privilegiados mal conseguem atingir um grau mínimo de representação 
nos diversos níveis do processo decisório governamental. Nas 
sociedades politicamente pobres, os baixos níveis de associativismo, 
participação e representação favorecem a prepotência do Estado sobre 
a sociedade a que o mesmo deveria servir. Assim sendo, o Estado 
transforma-se em tutor e a população em seus tutelados. 

De acordo com Castor e França,'9  o fortalecimento do governo 
central foi uma estratégia internacional de consolidação dos Estado 
nacionais. Não obstante, no caso brasileiro a debilidade das instituições 
pennitiu, definitivamente, a acentuada supremacia do Executivo federal 
sobre os outros níveis (estadual e municipal), bem como sobre os outros 
Poderes do governo (Legislativo e Judiciário). Sob o regime autoritário 
que vigorou no pais de 1964 al985, a Constituição, a legislação e as 
normas fiscais e financeiras impostas deixaram os governos estaduais 
e municipais sem autonomia nem poder político? Ao mesmo tempo, 
os freios e contrapesos inerentes ávida democrática foram igualmente 

Is Castor, B. " França, C.Administração Pública no Brasil 
— exaustão e revigoramento do modelo. Revista de Administração Pública, Rio de Janei-
ro, Fundação Getúlio Vargas, 20(3): 3-26, jul/set.1986. 

2IF Apesar das intenções manifestadas nos discursos, a chamada Nova República não pro-
moveu ações concretas para fomentar o federalismo. Ao contrário, mostrou a relutância 
do Governo Federal em partilhar receitas e poderes com os outros níveis de governo. No 
sistema fiscal em vigor, quando este trabalho foi escrito (1987), de cada 100 cruzados 
arrecadados de imposto na cidade de São Paulo, 63 iam para o Governo Federal; 30 para 
o estadual e apenas 6 cruzados e 30 centavos para o município. Esse padrão de "federa-
lismo" fiscal agrava o domínio do Governo Federal, ao mesmo tempo em que atrasa o 
desenvolvimento político. 
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aniquilados. O Legislativo desempenhou um papel subalterno em relação 
ao Executivo, com seu poder. O Judiciário, como já mencionamos, 
tomou-se dependente do Executivo até mesmo para obtenção de 
recursos orçamentários. Um Poder Executivo forte e sem freios 
desempenha funções reguladoras, extrativas e distributivas: atribui a si 
mesmo o controle do comportamento dos cidadãos; arrecada 
descontroladamente recursos desses cidadãos; considera-se 
independente para alocar recursos públicos sem qualquer consideração 
e critérios como igualdade, representação, participação, transparência. 

Sendo assim, o padrão autoritário e centralista de governo 
materializa-se através de três aspectos principais da sociedade brasileira: 

centralização politica: domínio do governo federal sobre os outros 
níveis de governo; 

centralização administrativa: concentração do poder decisório na 
cúpula da burocracia federal; 

linacessibilidade da participação individual e comunitária à formulação 
da política pública 

Segundo Mauro Guimarães,' a vida civil das pessoas pertence 
ao Estado, mas a vida do Estado não é pública, porque não é dada ao 
conhecimento dos cidadãos. 

Em outras palavras, aquilo que é público em uma sociedade 
democrática transforma-se em segredo de Estado em uma sociedade 
totalitária. 

Guimarães, Mauro. A causa das coisas. In: Jornal do Brasil. 10 jun. 1987. 
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Em decorrência, a corrupção é endêmica, geralmente não-
controlada e raramente punida Na realidade, a tradição de impunidade 
anula de saída e desmoraliza qualquer tentativa de controle — interno 
ou externo — da burocracia. 

Outro traço marcante do país, com impacto na administração 
pública e na vida dos cidadãos, é a abundância de leis e regulamentos 
aprovados, porém nunca obedecidos (nem destinados a ser 
obedecidos). 

Centralismo: uma tradição de arrogância política 

No contexto que estamos comentando, centralismo e 
autoritarismo fizeram um casamento de conveniência e o formalismo 
tem sido o guardião desse vantajoso arranjo." 

A Constituição em vigor até 1987, ao mesmo tempo em que 
proporcionava uma fachada de federalismo, não garantia aos governos 
estaduais e municipais nem recursos nem autonomia fiscal para atender 
às necessidades básicas de suas clientelas. À burocracia federal — 
enorme e fortemente centralizada em seus processos decisórios— faltava 
a flexibilidade necessária para lidar com a diversidade das populações 
espalhadas por um país continental, com diferentes realidades culturais, 
econômicas e sócio-políticas." 

2  A palavra "formalismo" é tomada por empréstimo de: Riggs, Fred. Administration in 
developing countries: the theory of prismatic society. Boston, Hougton Hiftlin, 1964, 
que a inventou para significar o grau de discrepância entre as prescrições da legislação e 
normas reguladoras e as práticas reais, observadas no dia-a-dia das "sociedades 
prismáticas". 
De acordo com Castor & França (op.cit.) a administração brasileira tem sido fortemente 
fascinada pelo uniformidade, o que levou ao desenvolvimento de enormes "sistemas" 
nacionais, insensíveis as necessidades das comunidades locais. Apesar dos baixos níveis 
de eficiência e adequação desses sistemas, eles serviram com perfeição às decisões 
centralistas e â dominação política. 

Revista Gestão Pública e Controle Externo. v. 1, n. 1, nov./2005 	 403 



Em ra7ão da superioridade que supõe ter sobre os cidadãos e 
sobre as outras esferas de governo, a burocracia federal concede a si 
própria o direito de tomar decisões em nome das clientelas-alvo de 
seus programas, Isto tem sido verdadeiro tanto nos regimes autoritários 
quanto nos regimes populistas. Nos governos autoritários, a sabedoria 
popular tem sido subestimada pela arrogância perceptiva dos 
tecnocratas, que se dão o direito de identificar as necessidades, de 
atribuir prioridades nacionais, de desenvolver alternativas e de fazer 
escolhas políticas, em perfeito isolamento em relação às clientelas. Os 
programas de assistência à pobreza, por exemplo, são identificados 
por técnicos com referencial de classe média, sem qualquer insumo 
dos pobres. 

Os tecnocratas acreditam firmemente que não erram; se erram, 
nunca ficam sabendo, porque se protegem da avaliação de estranhos. 
Os mecanismos de controle internos à burocracia não consideram o 
resultado ou impacto dos programas. Em que pese a suspeita de baixo 
nível de eficiência e eficácia—para nem mencionarmos efetividade— a 
ação do governo tende a ocorrer sem qualquer controle. Tal tendência 
persistirá enquanto não ocorrer a mobilização lipo fica? 

A opinião do público-alvo, assim como sua participação no 
processo, é vista como inútil ou ameaçadora da eficiência. Assim, a 
burocracia pública no Brasil opera sob um nível mínimo de pressão 
das clientelas, concebidas como objetos do governo e subordinadas 
às organizações públicas. Muito poucos são os que têm seus interesses 
representados nos órgãos do governo (os economicamente mais fortes). 
De modo geral, os grupos sem poder (as classes média e baixa) não 
têm acesso nem à tomada de decisões, nem participam da avaliação 
de uma organização pública. 

" Procura-se manter os cidadãos alienados via promoção de eventos não-políticos. Os 
campeonatos mundiais de futebol têm desempenhado lindamente essa função 
desmobilizadora. 
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Porque as clientelas são vistas como tuteladas, os serviços 
públicos são prestados como se fossem caridade pública. Em muitos 
casos, os próprios clientes encaram esses serviços como dádivas e se 
sentem na obrigação de retribuí-los.25  

A partilha de informações com os cidadãos não constitui tradição 
em qualquer governo autoritário e centralizado apoiado pela 
tecnocracia. Na verdade, os governos totalitários dependem da 
desinformação das clientelas. A opinião pública é manipulada para 
atender aos interesses do governo; os dinheiros públicos são gastos 
secretamente em aventuras do Estado gigante. Imune a controles 
externos, a burocracia pública é corrupta e ineficiente, enquanto os 
cidadãos continuam sem qualquer proteção contra as decisões 
arbitrárias. 

Uma burocracia livre de accountability 

As dimensões políticas e culturais do contexto de administração 
pública, focalizadas nas seções precedentes, explicam os traços 
principais da administração pública brasileira. Existe, na realidade, uma 
correspondência entre os traços contextuais e as características 
marcantes da burocracia.26  

Da parte do contexto, merecem destaque: 

*a debilidade das instituições; 
o baixo nível de organização da sociedade civil; 
o baixo nível de expectativa quanto à atuação do governo; 

*o baixo nível de participação: o povo como objeto da política pública. 

2  "Agrados" e presentes são considerados cabíveis depois do ato. Somente se apresentados 
antes do "favor" são considerados um suborno. 

2° O leitor não deverá esperar uma rigorosa correspondência entre os aspectos contextuais 
e os burocráticos, mas uma correspondência entre os dois conjuntos de aspectos. 
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Da parte da burocracia, os traços mais significativos são: 

*imunidade a controles externos; 
*falta de transparência; 

baixo nível de preocupação com o desempenho; 
mareada orientação para meios e procedimentos; 
tendência exagerada para regras e normas e desrespeito pelo seu 
cumprimento (formalismo). 

Durante os últimos 60 anos, a administração pública brasileira 
passou por algumas reformas administrativas. De fato, tem sido um 
clichê em todos os programas de governo. Para os governos totalitários, 
em particular, a reforma da burocracia tem um apelo especial. Comum 
a todas as iniciativas tem sido a comprovada inutilidade dessas reformas, 
em termos de aperfeiçoamento do desempenho burocrático. 

São três os aspectos comuns da experiência histórica da reforma 
administrativa, todos relacionados aos traços contextuais e estruturais 
salientados anteriormente nesta seção. 

O primeiro aspecto diz respeito à iniciativa dos esforços 
reformistas. As reformas têm sido iniciadas no seio do Estado e não 
como uma resposta às "demandas" dos cidadãos. Na verdade, a 
burocracia brasileira tem operado sob um nível muito baixo de pressão 
por parte de sua clientela. De um lado, porque as expectativas são 
muito reduzidas. De outro, o nível de mobilização política é tão baixo 
que não confere à cidadania poder de barganha ou de sanção, em 
relação às organizações públicas. 

O segundo aspecto prende-se à eficiência como o valor único a 
orientar as reformas administrativas. Estas têm mostrado forte 
preocupação com os meios e procedimentos administrativos e absoluto 
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desinteresse pelos resultados finais da ação administrativa. 
Consequentemente, os esforços de reforma têm consistido no 
transplante, para órgãos públicos, de métodos desenvolvidos no setor 
privado para aumentar a eficiência. Os controles de cima para baixo 
são cada vez mais reforçados, enquanto o controle pelos cidadãos 
continua totalmente negligenciado. Como já vimos na seção precedente, 
a busca da eficiência leva à resistência da organização a padrões 
participativos de administração. 

Em terceiro lugar, e não surpreendentemente, do projetos de 
reforma administrativa têm fortalecido o centralismo, Menos 
surpreendentemente, após os períodos de ditadura, esses projetos têm 
sido constantemente abandonados. 

A subseção seguintes examina dois aspectos da administração 
pública brasileira da maior importância para o tema em foco: a força 
de trabalho e controles da burocracia. 

A força de trabalho no setor governamental 

O perfil do serviço público brasileiro reflete o contexto da 
administração pública em suas dimensões culturais, políticas e sócio-
econômicas. 

Nas últimas décadas, o serviço civil tem funcionado como válvula 
de escape da inquietação social, como mecanismo de redução das 
tensões que resultam do desemprego. O emprego público representa 
a oportunidade de trabalho para 10% do contingente de mão-de-obra. 
Cardoso" estima que quatro milhões de brasileiros ocupam cargos no 

Cardoso, R. Continua a indefinição. Administração Profissional. São Paulo, CRA, 7(72): 
2,jun,1987. 
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setor público" metade desse total empregada pelos governos estaduais 
e municipais. 

Nos níveis municipal e estadual, a troca de votos pelos cargos 
públicos tem sido prática corrente, independentemente da existência 
de vagas. Após duas eleições para governadores, as burocracias 
estaduais e municipais tinham excesso de pessoal que a maior parte de 
seus orçamentos estava comprometida com salários.29  

O serviço público é uma "profissão" altamente valorizada, não 
pelas compensações materiais e oportunidades de carreira, mas pela 
estabilidade e pensões de aposentadoria que proporciona, 
independentemente da qualidade do desempenho. 

O sistema do mérito, introduzido nos anos 30 pelo governo 
ditatorial," pretendia responder à necessidade de maior eficiência, tanto 
mais se a eficiência pudesse justificar o regime ditatorial. 

2" Os empregos no setor público são regidos por diferentes regimes legais: o contrato 
tradicional, nos termos do estatuto do serviço público; o contrato de trabalho do modelo 
privado, regulado pela legislação trabalhista em geral; o contrato por tempo limitado, 
destinado a vigorar por determinado período. O estatuto do serviço público tem aplica-
ção a um número limitado de indivíduos, já que relaciona os cargos as vagas legalmente 
criadas. A presença cada vez maior do governo e de suas burocracia e o desejo de livrar 
tanto administradores quanto políticos das limitações estatutárias levou à adoção dos 
contratos de trabalho regulamentados por normas de caráter privado. Antes limitados ás 
empresas públicas e a outros órgãos "autônomos", tais contratos agora coexistem com 
os contratos estatutários em órgãos componentes da chamada "administração direta". 

" Excluindo-se os servidores federais e os municipais, a taxa média estadual é agora de um 
funcionário público para 45 habitantes! A proporção varia de 1:21 (governo do Distrito 
Federal) a 1:72 (governo do estado do Pará). Fonte: Jornal do BrasiLabr.1987. 

" Fortemente motivada por eficiência e "modernização", foi aprovada uma legislação 
criando uma Comissão Federal de Serviço Público e, em cada ministério federal, uma 
Comissão de Eficiência (Lei n° 284, de 28 de outubro de 1936). Foi aprovado o primeiro 
plano de classificação de cargos e instituído o sistema de mérito. As comissões foram 
sucedidas pelo Departamento Administrativo do Serviço Público (Dasp) em 1938. Sob 
forte orientação centralista, o Departamento lutou para levar a burocracia federal a 
níveis mais elevados de eficiência. O departamento foi perdendo seus poderes após a 
queda da ditadura, em l945, e as normas de administração de pessoal, embora revogadas, 
foram gradualmente se enfraquecendo. 
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Embora os governos ainda hoje reverenciem o sistema do mérito, 
critérios particularistas dominam amplamente tanto a entrada em 
sistemas de carreira como a indicação para cargos de confiança. Além 
do recrutamento, o nepotismo e o clientelismo interferem também nas 
regras de promoção. O serviço civil é, portanto, altamente vulnerável 
à politicagem: uma recomendação de um político pode ser mais 
importante do que o mérito pessoal de um postulante ou ocupante de 
cargo público:' 

Em qualquer esfera de governo —mesmo federal —os empregos 
funcionam como moeda no jogo político. Políticos trocam apoio a 
projetos do Executivo por cargos de alto nível no serviço público, de 
preferência no setor "produtivo", onde os salários são mais elevados e 
os controles mais frouxos. 

O problema não é que o serviço público brasileiro não alcance 
os melhores recursos humanos, mas sim que não tenha capacidade de 
estimulá-los a que continue sendo bons empregados. O sistema de 
incentivos generalizados faz as organizações públicas ao mesmo tempo 
incapa7Ps de estimular os desempenhos mais adequados e impotentes 
para punir desempenhos abaixo do nível desejável . A ausência ou o 
mau uso das práticas de avaliação do desempenho impedem que a 
organização pública identifique diferentes níveis de qualidade do 
desempenho. Mesmo quando essa diferenciação é conseguida, às 
chefias não são dadas condições de retribuir atuação superior com 
recompensas materiais compatíveis. Isso para não mencionarmos os 
incentivos às avessas, que acabam estimulando condutas administrativas 
menos adequadas. 

H O corpo diplomático é o ramo do serviço público que mais tem resistido à influência 
política. 1.4 o sistema de carreira tem sido mais respeitado do que em qualquer outro setor 
da administração. Alguns autores consideram o favoreeimento político útil ao desenvol-
vimento das instituições políticas, tais como os cargos legislativos e o sistema partidá-
rio. Ver Rehfuss, J. Public administration as political process. New York, Charles Scribner's 
Sons, 1973. P. 189. 
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Acrescente-se ainda que, pelo fato de as clientelas não terem 
qualquer participação no processo de avaliação do desempenho de 
um serviço público, a deferência demonstrada por um empregado ante 
os superiores, mais do que a sintonia com as necessidades das clientelas 
e o bom atendimento do público, determina a recompensa recebida. 

Ainda assim, não se pode afirmar que o serviço público não 
conte com empregados dedicados e competentes. É verdade que a 
administração tem atraído pessoas não-qualificadas e estimulado 
desempenhos menos que desejáveis. Também é verdade que tem 
atraído para os escalões mais altos pessoas que têm inclinação pelos 
privilégios que advêm do cargo, ou pelo poder que o cargo representa 
ou pelas oportunidades de estar próximos aos lideres politicos. Todavia, 
apesar das impropriedades de práticas de administração de pessoal, 
ainda é possível encontrar em órgãos públicos profissionais com 
mentalidade de serviço público. Há muita gente que trabalha para o 
governo independentemente de vantagens materiais e se sente 
recompensado pela oportunidade da satisfação íntima tirada do 
desempenho de atividades socialmente úteis. A questão que se coloca 
é a vulnerabilidade: por quanto tempo esses idealistas resistirão à 
experiência diária de um injusto sistema de compensações e à atração 
de outras oportunidades de emprego no setor privado? Por quanto 
tempo o respeito próprio dessas pessoas deixará de ser abalado, diante 
do progresso de colegas incompetentes? 

O controle externo da burocracia 

O controle externo da burocracia executiva, de acordo com a 
Constituição de 1967, é limitado às dimensões financeira e orçamentária. 
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Esse controle compete ao Congresso, com o apoio do Tribunal de 
Contas da União (TCU)." 

Até 1987, o papel controlador do TCU abrange: a) o exame 
das contas do presidente da República; b) o controle das organizações 
públicas, relativamente à honestidade e legalidade da despesa pública 
e à observação dos limites orçamentários; c) a apreciação da legalidade 
das concessões dos beneficios da aposentadoria." A área pública 
controlada inclui todos os órgãos da administração direta, assim como 
aqueles que se classificam como "órgãos de administração indireta": 
as empresas públicas, as sociedades de economia mista, as fundações 
geridas pelo Estado e as autarquias. Todas as pessoas responsáveis 
por valores e ativos públicos ficam sujeitas à auditoria do Tribunal. 

Muito embora possam ocorrer inspeções in loco, o controle do 
TCU baseia-se, sobretudo, em inquéritos formais sobre o conteúdo 
de relatórios contábeis e documentação de auditoria. Uma vez que a 
distribuição de poderes entre os três ramos de governo favoreceu o 
Executivo e reduziu a força do Legislativo, o TCU teve suas funções 
profundamente prejudicadas. 

Não há dúvida de que a eficácia de qualquer controle requer a 
autonomia do controlador diante do controlado. O TCU tem nove 

" Como instituição da República brasileira, o Tribunal de Contas da União(TCU) nasceu 
com a Constituição de 1891. As referências ao texto constitucional têm por base a 
Constituição outorgada pelo governo ditatorial em 1967 e emendada em 1969. Na 
tradição latina, o órgão controlador denomina-se "corte", enquanto na anglo-saxônia 
são referidos como "controlador-geral". De acordo com J.Mello (Os Tribunais de Con-
tas e a Constituição. In: Folha de S.Paulo, 11 jun.1987). os tribunais de contas, lato 
sensu, vêm funcionando desde a antiga civilização grega. Contudo, strico sensu, as 
cortes só surgiram após a divisão do governo em três ramos distintos. 

33  A Constituição, em processo de elaboração quando se escrevia este texto, antecipou a 
ampliação das áreas de controle pelo TCU. 
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ministros, nomeados pelo presidente e aprovados pelo Senado 
Federal." No que toca à extensão do mandato do TCU, a nomeação 
de seus membros constitui um ponto crítico, quando se considera a 
accountability da burocracia: o grau de liberdade (ou de coação) do 
Legislativo para aprovar a indicação dos membros do Tribunal tem 
variado também de acordo com o poder relativo do Legislativo vis-à-
vis o Poder Executivo." Na realidade, a ativação de mecanismos 
para anular o controle do Legislativo tem sido característica dos 
períodos de fortalecimento do Executivo. 

Além da questão da autonomia, a própria natureza do controle 
constitui uma limitação: enquanto a Corte se limitar a aspectos contábeis 
e orçamentários, a burocracia não se moverá no sentido da 
accountability. No exercício de seu papel constitucional o Tribunal 
pode, no máximo, verificar a probidade formal dos administradores 
públicos no uso do dinheiro dos contribuintes?" Do controle exercido 
pelo TCU, pouco se pode concluir quanto a: a) eficiência com que 
uma organização empregou recursos públicos; b) eficácia nos 
atingimentos das metas; e) efetividade dos órgãos públicos no 
atendimento às necessidades das clientelas; d) justiça social e política, 
na distribuição de custos e beneficias. 

" A nova Constituição reduziu para um terço o número de ministros escolhidos pelo 
presidente da República (art. 73). Os comentários que se seguem no texto são baseados 
no texto em vigor até outubro de 1987. 

" Durante a ditadura do Estado Novo, foi formalmente eliminada a aprovação de qualquer 
Órgão legislativo(Lei Constitucional n° 9, de 28 de fevereiro de 1945). 
Quanto mais competente é o administrador nas artes da contabilidade, menos verdadeiros 
são seus demonstrativos contábeis. Além disso, pelo fMo de que as sanções legais tendem 
a estimular(em vez de punir) os violadores, o poder de controlar a honestidade é ainda 
mais limitado. Mesmo quando alguém é apanhado peio controle do Tribunal, a falta 
prova-se compensadora, pois as multas pecuniárias são inexpressivas e as sanções disci-
plinares em geral não são aplicadas. 
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Assim, a fragilidade do controle que o Tribunal tem exercido 
sobre a burocracia vem somar-se àfragilidade da malha institucional 
da sociedade civil, contribuindo para que a burocracia oficial 
permaneça imune à accountability. 

Controles internos 

A constituição prevê também controles internos dos órgãos 
públicos, no âmbito do Executivo. As medidas de controle interno têm 
em vista: 

facilitar a eficácia do controle externo exercido pelo TCU; 
garantir a regularidade da execução das receitas e despesas públicas; 

*monitorar a implementação do orçamento e a consecução das metas; 
*avaliar o desempenho gerencial; 

verificar a correção da parceria contratada com órgãos privados. 

A burocracia executiva desenvolveu uma "estrutura de controle", 
cujo órgão central é a Secretaria do Tesouro Nacional(STN), órgão 
do Ministério da Fazenda." O sistema de controle interno dispõe de 
agências setoriais em todos os ministérios. Cada um desses órgãos 
setoriais desempenha funções de controle interno sobre as entidades 
públicas, incluindo as da administração indireta. 

Na última década, com o sério agravamento da divida pública, o 
Executivo federal tem-se visto sob fogo cruzado para controle de sua 
eficiência. No campo doméstico situam-se os poderosos interesses 

37 Depois de numerosas mudanças de denominação e atribuições, a agência central de 
controle interno do Ministério da Fazenda, desde 3 de setembro de 1986, ê a STN. Nos 
termos de seu presente mandato legal, a STN exerce também a supervisão da administra-
ção salarial, incluindo servidores ativos e inativos, pensionistas e, igualmente, o paga-
mento de serviços de consultoria e de especialistas contratados pelo governo. 
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das grandes empresas. No campo externo ficam os bancos estrangeiros 
credores, que seguem a Bíblia do Fundo Monetário Intemacional(FMI). 
A pressão no sentido da redução da despesa pública levou o governo 
a tomar medidas expressas para controle da eficiência e produtividade 
das empresas estatais, bem como para recuperação da saúde das 
finanças públicas. Constituíram objetivos principais: o controle da 
despesa(com a redução dos investimentos públicos) e as políticas de 
pessoal das organizações de administração indireta, especialmente na 
área de salários e beneficios. Além da rede da STN, outros órgãos, 
em diferentes ministérios, exercem de maneira descoordenada o 
controle de entidades públicas; havendo diversos exemplos de controles 
superpostos, que nada acrescentam à eficácia da fiscalização." 

Entre as principais deficiências dos controles burocráticos no 
Brasil, três devem ser mencionados. Primeiro, os controles são 
altamente formalistas e têm sido de absoluta ineficiência, no que diz 
respeito à accountability. Segundo, mostram forte orientação no sentido 
dos meios e completo desinteresse pela consecução dos fins, resultados 
e conseqüências dos programas públicos. Terceiro, preocupam-se 
indevidamente com a uniformidade, ou seja, não consideram as 
diferenças entre os órgãos públicos, a diversidade de missão desses 
órgãos, no que isso representa em termos de diferentes processos de 
controle e avaliação. 

No que se refere às empresas públicas produtivas, um decreto 
presidencial autorizou a Secretaria de Controle das Empresas 
Estatais(Sest) a contratar auditores particulares para procederem ao 

18 Entre outros órgãos federais competindo pelo controle da burocracia oficial estão: 
Secretaria de Administração Pública da Presidência da Republica(Sedap): Secretaria de 
Controle das Empresas Estatais(Sest); Secretaria de Orçamento e Finanças(SOF); Co-
missão Interministerial de Remuneração e Provento& Na área das empresas públicas, as 
corporações "produtivas" são controladas pela Sest, enquanto as não-produtivas estão 
sob o controle da SOE 
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exame da eficiência, produtividade e desempenho financeiro das 
empresas públicas." A simplória premissa em que se apoiou o decreto 
é a de que os critérios da gerência privada são adequados para avaliação 
das organizações públicas. Ao que parece, dois aspectos deixaram de 
ser considerados: primeiro, que mesmo uma empresa pública 
"produtiva" atende a objetivos sociais, do que decorre não serem os 
critérios de eficiência econômica e de lucratividade plenamente 
adequados para a avaliação de empresas de propriedade do Estado. 
Há que se considerar outros critérios capazes de acompanhar o 
atingimento dos objetivos não-econômicos relacionados com políticas 
públicas. Segundo, a decisão não considerou a questão da legitimidade: 
podem auditores particulares, legitimamente, compensar ou substituir 
a ausência do controle político das organizações públicas? 

Sant'Arma" critica severamente a prática da contrafação de 
auditores privados para o exercício de funções de controle externo. 
Nega-lhes qualquer legitimidade política, porquanto não satisfazem 
qualquer critério de representatividade. 

Warner Bac?' advoga o controle aberto das empresas públicas 
por uma entidade controladora mista, que incluiria representantes do 
governo, da comunidade empresarial, dos trabalhadores e dos gerentes 
de nível intermediário da hierarquia. Montoro" também defende a 
composição mista dos órgãos colegiados — com poder de decidir sobre 
políticas e/ou incumbidos da avaliação do desempenho de organização 
pública. Todavia, a administração pública brasileira tem sido muito 

" Decreto n° 91.537, de 16 de agosto de 1985. 
Sant'anna, R.Independência no julgamento das contas públicas. In: Jornal do Brasil, 7 
fev.I987. 

' Baer, Wemer. Sobre o controle das quase 200 empresas estatais. In: Folha de S.Paulo,29 
jun.I986. 

.12  Montoro, A.Democracia e seriedade. In: Jornal do Brasil, 21 jun.1987. 
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cautelosa quanto a admitir representação mista de agentes relevantes 
no processo de controle de órgãos públicos." 

CONCLUSÃO 

O conceito de accountability explorado neste trabalho salienta 
os limites dos mecanismos de controle formal gerados no interior da 
burocracia. Esta seção resume os resultados do processo de 
aprendizagem e indica algumas possibilidades de se reduzir o hiato 
entre o desempenho do governo e as necessidades do cidadão. 

Primeiro, aprendeu-se que uma burocracia responsável é 
conseqüência de um somatório de dimensões contextuais da 
administração pública. O grau de accountability de uma determinada 
burocracia é explicado pelas dimensões do macroambiente da 
administração pública: a textura política e institucional da sociedade: 
os valores e os costumes tradicionais partilhados na cultura; a história. 

A Segunda aprendizagem diz respeito ao papel do 
desenvolvimento político na trajetória para tornar as burocracias 
responsáveis: há uma relação de casualidade entre desenvolvimento 
político e a competente vigilância do serviço público. Assim, quanto 
menos amadurecida a sociedade, menos provável que se preocupe 
com a accountability do serviço público. Portanto, não surpreende 
que, nos países menos desenvolvidos, não haja tal preocupação. Nem 
mesmo sente-se falta de palavra que traduza accountability. Quando 
a indigência política for superada e o tecido institucional fortalecido, é 

Quando este trabalho era escrito havia projeto de Constituição, elaborado pelas Comis-
sões da Assembleia Constituinte que, na seção dos direitos coletivos, chegou a propor a 
representação mista, nos órgãos de controle das entidades públicas, bem como a demo-
cratização de informações sobre órgãos públicos, seus programas e recursos. 

4 16 	 Revista Gestão Pública e Controle Externo. v. 1. n. 1. nov./2005 



provável que surja o conceito e, só então, surja a palavra para traduzi-
lo. Por enquanto, qualquer tentativa apressada de cunhar uma palavra 
seria desprovida de significado; pois não faria parte da nossa realidade. 

A terceira conclusão refere-se à baixa contribuição dos diversos 
esforços de reformas da administração pública e à precariedade dos 
controles formais ao longo da história para tornar a administração 
pública brasileira mais accountability ao seu público. 

A jornada de aprendizagem evidenciou que a falta de 
accountability da nossa burocracia decorre do padrão de 
relacionamento entre Estado e sociedade. A estrutura e a dinâmica do 
governo têm favorecido, na prática, o domínio do Executivo Federal, 
à custa dos outros níveis de governo, dos Poderes Legislativo e 
Judiciário e, sobretudo, da qualidade de vida do povo. 

Ficou claro também que os controles formais internos à 
burocracia não são suficientes para garantir a accountability da 
administração pública, accountability depende também, de fatores 
externos à burocracia. A pergunta que se coloca agora diz respeito às 
possibilidades de que a situação da burocracia brasileira se altere no 
futuro. 

No que conceme ao funcionamento da administração pública, a 
alteração demandaria a ampliação de controles burocráticos em dois 
sentidos: primeiro, no sentido da redefinição conceptual de controle e 
avaliação, para incluir outras dimensões de desempenho como eficácia, 
efetividade e justiça social e politica. Segundo, no sentido de expandir 
o número de controladores e a sua representatividade, reforçando a 
própria legitimidade do controle. 
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As possibilidades de tornar a administração pública amena a 
controle políticos, como se viu, vão depender de reversão do padrão 
de tutela que tem caracterizado o relacionamento entre governo e 
sociedade. Tais possibilidades estão relacionadas: 

as chances de que os cidadãos brasileiros — até aqui politicamente 
adormecidos— despertem e se organizem para exercer o controle 
político do governo; 
as chances de que o aparato governamental, conformado ao passado 
de autoritarismo e centralismo, seja remodelado, tomando-se 
descentralizado e transparente para os cidadãos; 
as chances de que valores tradicionais, que têm apoiado o 

"formalismo democrático" sejam substituídos por valores sociais 
emergentes. 

Quanto às oportunidades de que o torpor político venha à ceder 
a vez a mobilização política, observa-se entre os estudiosos em forte 
pessimismo. Debita-se àopção econômica pelo capitalismomonopolista 
e dependente a exclusão política da maioria, social e economicamente 
prejudicaria 

Observa-se também, muito pessimismo em relação às 
oportunidades de recuperação do conceito deres publica, numa cultura 
política tão permearia pelo clientelismo. O clientelismo oficial sempre 
foi largamente aceito como prática administrativa em todos os níveis 
de governo, quer no Executivo, quer no Legislativo. Os políticos ainda 
hoje confiam muito no clientelismo para intensificar a estabilidade 
política. Entre os cidadãos não-organizados, há um sentimento de 
insanável impotência ante práticas clientelistas, embora a imprensajá 
comece a se movimentar denunciando alguns casos. 

No que se refere às chances de reestruturação do governo e do 
estabelecimento de regras de caráter social, incentivadoras de efetiva 

418 	 Revista Gestão Pública e Controle Externo. v. I, n. 1, nov./2005 



participação em decorrência da nova Constituição, as perspectivas 
combinam pessimismo com otimismo moderado. O pessimismo vem 
de muitas reações observadas em membros conservadores da 
Assembléia Constituinte, diante das proposições inovadoras que, puxam 
por maior descentralização política e fiscal. Quanto a abertura do 
processo de tomada de decisões do governo e a transparência da 
administração pública, sente-se uma emergente aceitação da 
necessidade de organizações públicas se abrirem as suas clientelas, 
sobretudo a nível local. A nível federal, a burocracia apresenta ainda 
dificuldades até em "operacionalizar" a abertura. 

Previsões moderadamente otimistas fundamenta-se nas bem-
sucedidas experiências de organização de cidadania, com caráter social 
e associativo» Há suficiente registro de interesses articulados em tomo 
de demandas concretas relacionadas às condições de vida, infra-
estrutura urbana, serviços sociais, proteção do poder de compra dos 
cidadãos." 

Previsões otimistas são também fiuldamentadas na observação 
de iniciativas bem-sucedidas de govemos estaduais e municipais, que 
procuram trazer para as cidades a tradição de solidariedade ainda 
praticada em zonas rurais, através das quais se procura recriar a 
autoconfiança entre os pobres urbanos: o mutirão. Experiências de 
construção solidária de casas pelos próprios moradores, com assistência 
das autoridades, multiplicam-se em muitas cidades. 

Sachs, Celine. Mutirão in Brazil, initiatives for selforeliance. In: Development: Seeds of 
change, SID,1986,p. 4, 65-9 — faz referência a 1.300 associações de vizinhança em São 
Paulo; 178 reagruparam-se na Federação das Associações de Moradores (Famerj), no Rio 
de Janeiro; há dezenas de milhares de comunidades eclesiais de bases. 

" Em 1986, mutuários do Sistema Financeiro de Habitação organizaram-se e conseguiram 
anular uma alteração arbitrária nas regras de seus contratos com o Sistema. Em 1987, 
outra decisão arbitraria sobre a retenção do imposto de renda foi revista, depois que 
grupos organizados de pressão agiram junto ao Ministério da Fazenda. 
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Vale a pena mencionar também o efeito-cadeia da experiência 
de construção de casas em outras experiências de mutirão: saneamento 
participante, desenvolvimento ecológico, construção de unidades de 
saúde e de escolas, de atividades sociais, culturais, esportivas. Cabe 
ressaltar que o mutirão traz também esperança de desenvolvimento 
político auto-sustentado; na medida em que, além de envolver a 
participação popular, tende a reduzir o torpor político. Ao criar um 
novo padrão de relacionamento cooperativo entre a população e as 
autoridades locais; o mutirão desmistifica o "governo como tutor" e 
aproxima as autoridades públicas das clientelas. Por fim, mas não menos 
importante, sua prática estimula o reencontro da sociedade com a 
cooperação, a organização comunitária e a autoconfiança. 

Nota do Editor-Texto originalmente publicado na Revista de 
Administração Pública- FGV, Rio de Janeiro, fevábr.1990. 

POSFÁCIO 

Faz quase 20 anos estava eu "grávida" deste artigo que ora se 
reproduz na Revista GESTÃO PÚBLICA E CONTROLE 
EXTERNO. 

Depois de resistir a expectativas de "continuação" e em meio às 
ocorrências que alimentam a crise a que ora assistimos, aceitei o convite 
da Revista para reeditá-lo. Acho que o momento que ora vivemos 

O mutirão assume formas diferentes de cooperação entre a sociedade civil, o Estado e o 
mundo empresarial. Em alguns casos, cria possibilidades locais de trabalho, usa a tecnologia 
apropriada e reduz os custos. Em muitos outros, os recursos financeiros são levantados 
pela própria comunidade. A contratação de mão-de-obra local e as frentes de trabalho 
voluntário nos fms de semana têm contribuído para reduzir os custos. Algumas experi-
ências descentralizadas de construção de escolas têm influenciado também a forma de 
direção dessas escolas; a produção da merenda escolar com participação da comunidade 
é uma prática corrente no sistema escolar do estado de São Paulo. 
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confirma o quanto de estrutural impede a tradução do termo 
accountability. Se eu reescrevesse sobre o assunto, talvez mudasse 
apenas os exemplos por outros mais contemporâneos; mas deixo este 
exercício para os leitores. 

Quero trazer minha recente preocupaçAo sobre um novo tipo de 
exclusão. Depois de muito me entregar, sob os protestos da minha 
neta, às transmissões da TV "fechada" (eufemisticamente chamada TV 
por assinatura), me dei conta da exclusão da maioria da população 
que a ela não tem acesso. Assim sendo, como formar a cidadania 
informada, de onde tirar a pressão popular para maior accountabiility 
por parte dos dirigentes, dos legisladores e dos tribunais? Enquanto a 
subcidadania for nutrida por emissoras (também de radiofonia) que 
voltam suas produções para o lado sensacionalista, guiadas por pontos 
na corrida pela audiência, continuaremos sem sentir falta da palavra 
portuguesa para "accountabilitt 

Deixo aos leitores duas indagações: Por que a TV Câmara, a 
TV Senado e outras que poderiam dar conta da tarefa se excluem ou 
deixam-se excluir da TV aberta? A que(m) serve a mídia nacional? 
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O DESEMPENHO DAS ENTIDADES FISCALIZADOFtAS 
SUPERIORES DO REINO UNIDO, EUA, 

CANADÁ E BRASIL, COM ENFOQUE EM 
AUDITORIAS OPERACIONAIS 

Adrianne Mônica Oliveira Souza* 
Carlos Pedrosa Júnior" 

Resumo: Este trabalho objetiva demonstrar o desempenho de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFSs) do Reino Unido, Estados 
Unidos (EUA), Canadá e Brasil (TCU), destacando-se os resultados 
obtidos mediante auditorias com ênfase em aspectos operacionais. A 
pesquisa se propõe a fornecer subsídios ao atual debate sobre a 
viabilidade e a pertinência da adoção de parâmetros semelhantes aos 
empregados pelas referidas EFSs para a avaliação de desempenho de 
Tribunais de Contas dos Estados, do Distrito Federal e Municípios 
brasileiros. Assim, optou-se pela pesquisa exploratória, que, por sua 
natureza, proporciona maior aproximação do problema, pretendendo 
torná-lo mais explícito ou construir hipóteses. Foram examinados os 
Relatórios Anuais do National Audit Office do Reino Unido (de 1999 
a 2003), os Relatórios de Desempenho do Government 
Accountability Office dos Estados Unidos (2003) e do Office ofthe 
Auditor General do Canadá (de 1999 a 2003), bem como os 
Relatórios de Atividades do Tribunal de Contas da União (TCU) 
referentes aos exercícios de 2000 a 2003. Além da análise das referidas 
fontes documentais, realizou-se, também, delineamento bibliográfico, 
com contribuições de vários autores acerca do tema. 

Técnico de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA), 
Coordenador Técnico da Unidade Executora Local do PROMOEX, BeP. em Direito pela 
Universidade Federal da Bailia (UFBA) e em Ciências Contábeis pela Universidade Cató-
lica do Salvador (UCSAL), Especialista em Gestão Pública pela Universidade do Estado 
da Bahia (UNEB) e Professora de Auditoria e de Direito Administrativo. Concluiu o curso 
de Mestrado Profissional em Auditoria pela Fundação Visconde de Cairu (FVC). 
Doutor em Contabilidade e Controladoria pela Universidade de São Paulo (USP) e Pro-
fessor da Universidade Federal da Paraíba e da Fundação Visconde de Cairu. 
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Palavras-chave: Entidades Ficalizadoras Superiores; Tribunais de 
Contas; controle externo; administração pública; auditorias 
operacionais; indicadores de desempenho. 

INTRODUÇÃO 

Em um cenário de crescente exigência da sociedade por 
otimização dos recursos públicos — advindos primordialmente da 
cobrança de tributos—, o estudo dos diversos modelos adotados pelas 
Entidades Fiscalizadoras Superiores, com os seus respectivos 
indicadores de desempenho, faz-se necessário para avaliar, se os 
recursos empregados em suas atividades apresentam uma relação de 
custo/beneficio positiva Essas atividades incorporam, de forma continua 	

• 

e desafiadora, a complexidade decorrente da globalização da economia 
e da redefinição dos papéis do Estado e da Administração Pública. 

Em conferência proferida na X Assembléia Geral da Organização 
Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(OLACEFS), em 2000, GFINI declarou que os novos desafios impõem 
um processo de aperfeiçoamento continuo das EFSs: 

A divulgação das questões afetas às auditorias 
governamentais vem mareada por uma consciência 
cada vez maior acerca do significativo papel que 
desempenham — ou deveriam desempenhar — as 
Entidades Fiscalizadoras Superiores de cada pais. Em 
contrapartida a esse reconhecimento — e exatamente 
em função dele—, têm-se multiplicado as demandas 
e as expectativas com respeito à atuação das 
Entidades Fiscalizadoras Superiores e ao 
cumprimento de seu papel no processo de 
desenvolvimento econômico e social dos diversos 
países. 

424 	 Revista Gestão Pública e Controle Externo. v. 1, n. 1, nov./2005 



Em conseqüência, as entidades de auditoria 
governamental deparam-se diariamente com novos 
desafios, fazendo-se necessária sua atenção 
permanente aos novos anseios da coletividade a que 
devem servir e à busca permanente do 
aperfeiçoamento das diversas atividades por elas 
desempenhadas. 

ICETIL (2001, p.89) ressalta a importância da avaliação de 
desempenho no setor público, no processo de busca de sua eficiência: 

Em resumo, as avaliações de desempenho procuram 
determinar a eficiência com que uma agência de 
serviços públicos traduz, em termos de resultados, o 
investimento (em especial, dinheiro advindo de 
impostos e trabalho de funcionários) feito para que a 
agência pública exista; procuram determinar também 
quanto os resultados concorrem para que se 
alcancem as metas do programa. Pode-se dizer que 

compromisso com a idéia de avaliar resultados é a 
base essencial do movimento global de reforma do 
setor público. 

Em países que apresentam, isolada ou conjuntamente, fatores 
como carga tributária elevada, concentração de renda, alto nivel de 
corrupção e escassez de recursos, a exigência por uma aplicação 
otimizada de recursos públicos tende — ou, pelo menos, deveria tender 
— a aumentar, haja vista a crescente — e desejável — interferência dos 
instrumentos de controle social nos Estados Democráticos. 

O Brasil enquadra-se, portanto, na condição anteriormente 
descrita, por apresentar, entre outros, problemas como a corrupção e 

desperdício, como indicam PEDROSA JR. e BARRETTO (2003, 
p. 1): 
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Indubitavelmente, um dos mais graves problemas que 
País enfrenta na atualidade é a fraude, a corrupção 

e o desperdício, em todos os níveis da vida nacional. 
O setor público, em particular, tem sido 
sistematicamente acusado de ser a maior área de 
concentração deste problema. Não é por outro motivo 
que dados da "Transparência Internacional" colocam 

Brasil em posição muito pouco honrosa em relação 
aos demais países, ditos desenvolvidos. 

SPECK (2000, p.2) salienta, ainda, a necessidade de uma 
utilização adequada e eficiente de recursos públicos por parte do Estado 
brasileiro: 

O esgotamento fiscal do Estado brasileiro, desde o 
início dos anos 80, e o agravamento da situação 
durante as últimas duas décadas forçaram os 
governos a redirecionarem os esforços de 
desenvolvimento para o horizonte da eficiência e da 
eficácia. Na medida em que a recuperação fiscal do 
poder público por novos recursos externos ou pela 
taxa de tributação está limitada, a questão prática é, 
muitas vezes, como o Estado pode fazer melhor aquilo 
que faz com os recursos já existentes, ou até com 
menos do que isso. 

As auditorias realizadas pelas EFSs, que consideram aspectos 
como a econornicidade, eficiência, eficácia, efetividade, e não somente 
a legalidade/regularidade, constituem parâmetros tanto para analisar-
se a gestão governamental — de auditados ou jurisdicionados —, quanto 
para avaliar-se o desempenho das próprias EFSs, se forem 
confrontados os gastos incorridos para a sua execução e os resultados 
alcançados (quantificáveis ou não). 
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O conhecimento dos indicadores de desempenho adotados pelas 
EFSs pode subsidiar a adoção de modelos de avaliação semelhantes 
em Tribunais de Contas dos Estados, do Distrito Federal e Municípios 
do Brasil, que necessitam aperfeiçoar os seus mecanismos e atividades 
de controle, como diagnosticou a Fundação Instituto de Administração 
(FIA), instituição conveniadaàFaculdade de Economia, Administração 
e Contabilidade da Universidade de São Paulo (USP), em 2002: 

A sociedade e os cidadãos esperam que suas 
instituições de controle externo atuem com eficácia 
e tempestividade, de forma a que a má utilização dos 
recursos públicos seja, a médio prazo, estancada. 

Se por um lado os Tribunais de Contas dos Estados e 
Municípios vêem-se pressionados pela opinião pública 
e imprensa, por outro lado existem hoje, claramente, 
caminhos para um rápido e consistente 
desenvolvimento organizacional, potencial viabilizador 
de um novo patamar de eficácia para sua atuação. 

Nacionalmente, o necessário aperfeiçoamento do controle 
externo, em suas múltiplas dimensões, tem fundamentado diversas 
inciativas, destacando-se, entre elas, o Programa de Modernização 
do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e 
Municípios brasileiros (PROMOEX), co-financiado pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), cujo contrato de 
empréstimo foi assinado —entre a União e o BID — em 14 de setembro 
de 2005. O valor total do Programa corresponde a US$121,4 milhões. 

Desde agosto de 2005, no âmbito do PROMOEX, foram criados 
grupos temáticos, para a discussão de vários assuntos relacionados à 
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melhoria do controle externo, com ênfase no emprego de soluções 
compartilhadas entre os tribunais. Um desses grupos se ocupa da 
capacitação em auditorias operacionais, considerada imprescindível 
pano êxito do Progama. 

Ao comentar as Reformas Constitucionais do final dos anos 90, 
Pedro Lino (1999, p.95) também assinala a necessidade de adoção 
de novos métodos por parte dos Tribunais de Contas: 

Este o grande desafio que se coloca aos Tribunais 
de Contas: o de revendo sua história, desenvolver 
métodos e processos próprios, órgãos específicos, 
aparelhando uns, adequando outros, capacitando-se 
para enfrentar, dentre tantos, os novos problemas e 
em especial responder perguntas, para ajudar a 
sociedade brasileira na consecução dos seus objetivos. 

FERRAZ (1999, p.178-179) confirma a necessidade de 
modernização dos tribunais de contas, tendo em vista a transição do 
Estado burocrático para o gerencial: 

A implementação do Estado gerencial, em nossa 
opinião, é a vez, o momento oportuno, para que os 
Tribunais de Contas demonstrem efetivamente o seu 
poder de fiscalização: as privatizações, os contratos 
de gestão — firmados com agências executivas, 
reguladoras ou organizações sociais—, o cumprimento 
das metas e prazos preestabelecidos, o respeito aos 
princípios da legalidade, eficiência e economicidade 
e o exame eficaz dos meios empregados para atingir 
as novas metas são exemplos dos desafios que têm 
pela frente os órgãos de controle das contas. 
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As formas de controle deixam, assim, de fundamentar-se nos 
processos, para ter foco nos resultados e na maior participação dos 
agentes privados e/ou das organizações da sociedade civil, como 
assinala Celina Souza (2003, p.48), ao comentar o gerencialismo dos 
anos 90: 

A questão da efetividade é medida pelo atingimento 
de objetivos previamente definidos e a da eficiência 
pela relação entre inputs e outputs. Os instrumentos 
para alcançar tais objetivos têm sido muito 
semelhantes nos países que têm adotado o novo 
gerencialismo: 

comercialização ou privatização dos serviços 
públicos; 
aumento das responsabilidades dos gestores; 
mudança de enfoque do controle de processos 
para o controle de resultados que possam ser 
mensuráveis; 
rigidez nas especificações de desempenho de 
órgãos e servidores; 
repasse de recursos para setores que não o público, 
mas que podem exercer funções públicas, sejam 
esses setores lucrativos ou não. 

ARAÚJO (2004, p.48) concorda que a exigência da sociedade 
por serviços públicos eficientes deve orientar as ações governamentais: 

Concluindo, pode-se afirmar que o lema que deve 
prevalecer não é um governo que faz, mas sim, um 
governo que governa, pois, para o cidadão-usuário 
do serviço, não importa se ele é público ou privado, o 
que interessa é que funcione e funcione bem e com 
preço justo, gerando resultados. Um governo com 
qualidade, de um Estado transparente que 
efetivamente cumpra a sua função. 
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Ademais, como advento da Lei Complementar n.° 101/2000, 
denominada Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que estabelece 
normas de finanças públicas voltadas para a gestão fiscal, cujos pilares 
são o planejamento, transparência, controle, fiscalização e 
responsabilização, cabe aos Tribunais de Contas fiscalizar o seu 
cumprimento, especialmente no tocante às metas previstas na lei de 
diretrizes orçamentárias, que deverá dispor, também, sobre a avaliação 
dos resultados dos programas de governo. 

Os Tribunais de Contas deverão, ainda, alertar os Poderes ou 
órgãos, quando constatarem fatos que comprometam os custos ou os 
resultados dos programas, ou indícios de irregularidades na gestão 
orçamentária. 

Com as mudanças introduzidas pela LRF, Walter Crispim (2002, 
p. 41) afirma que: "Uma das preocupações da Auditoria Pública é 
fornecer subsídios para que o governo avalie se os recursos públicos 
estão sendo aplicados adequadamente nas áreas a que se destinam". 

VICCARI JUNIOR (2001, p.156), ao comentar os efeitos da 
LRF, defende um fortalecimento institucional dos Tribunais de Contas: 
"Na prática, deve haver maior especialização e estruturação dos atuais 
Tribunais de Contas, uma vez que se amplia e diversifica-se o conteúdo 
a analisar". 

CASTRO (2004, p.207) frisou a necessidade de modernização 
dos Tribunais de Contas, ao comentar, também, os novos desafios 
impostos pela Constituição Federal/1988 e pela LRF: 

A Constituição de 1988 promoveu profunda mudança 
na fiscalização dos gastos governamentais, ao incluir 
novos princípios de controle e avaliação, ampliando, 
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ainda mais, as competências e atribuições dos 
Tribunais de Contas. 

A Emenda Constitucional n° 19/98, ao introduzir 
também o principio da eficiência a ser obedecido pela 
Administração Pública, além de conceitos como 
programas de qualidade e produtividade, treinamento, 
desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e 
racionalização do serviço público, consolidou a 
necessidade do controle externo examinar e avaliar 
não apenas o aspecto da regularidade, mas também 
a operacionalidade, os resultados e os respectivos 
impactos das ações governamentais na sociedade. 

O modelo de gestão pública em implantação no País 
requer dos órgãos de controle uma atuação mais 
efetiva. Também a Lei Complementar n° 101/2000 
(Lei de Responsabilidade Fiscal) aumentou as 
atribuições das Cortes de Contas, tornando-se 
necessárias modificações em suas estruturas 
funcional e operacional. 

Dessa forma, as competências e atribuições dos 
Tribunais de Contas vêm sendo ampliadas, sobretudo 
considerando as inovações introduzidas 
governamentais na Administração Pública, 
consubstanciadas na adoção de um modelo gerencial, 
que constitui um desafio a ser considerado pelos 
órgãos de controle externo. Outrossim, os avanços 
dos meios de comunicação vêm possibilitando à 
sociedade uma maior visibilidade das ações, exigindo 
do controle externo uma atuação mais eficaz e 
tempestiva, que torna imprescindível a modernização 
dos Tribunais de Contas. 
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Dessa forma, o estudo comparativo do desempenho das EFSs — 
reconhecidas internacionalmente pela qualidade de seus trabalhos—, 
discriminado na seqüência, pode auxiliar os tribunais de contas brasileiros 
na consecução de seus objetivos. 

1 A EXPERIÊNCIA DO NATIONAL AUDIT OFFICE DO 
REINO UNIDO 

O National Audit Office (NAO) do Reino Unido realiza 
auditorias financeiras em todos os departamentos governamentais, 
agências e em muitos outros órgãos públicos, bem como auditorias de 
otimização de recursos, relatando para o Parlamento os resultados 
obtidos. 

A missão do NAO é ajudar a Nação a gastar sabiamente. A 
visão é a de promover os mais altos padrões de gerenciamento 
financeiro, a adequada conduta na administração da coisa pública e a 
mudança benéfica na prestação dos serviços públicos. Entre outros, 
constituem valores do NAO: espírito cooperativo, integridade, 
comunicação aberta, excelência profissional e valorização dos 
indivíduos. 

No tocante às auditorias de otimização de recursos, desde 1983 
NAO examina e relata os aspectos de economia, eficiência e eficácia 

das ações governamentais. Para o NAO, a economia representa a 
minimização dos custos dos recursos (humanos, materiais e financeiros) 
utilizados, para gastar-se menos. A eficiência constitui a relação entre 

resultado dos bens ou serviços e os recursos utilizados para produzi-
los, para gastar-se bem. Por fim  a eficácia é arda* entre os resultados 
reais dos gastos públicos e os pretendidos, para gastar-se com 
sabedoria. 

O conjunto de matérias examinadas é amplo, abrangendo áreas-
chave dos serviços públicos, e a sua análise é feita pela perspectiva do 
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contribuinte/cidadão. Conforme os Relatórios Anuais do NAO 
referentes aos exercícios de 1999 a 2003, é um desafio identificar 
áreas onde o trabalho possa realmente fazer diferença e, para enfrenta-
lo, conta-se com boas relações profissionais com os auditados e com 

Parlamento, pois, ainda segundo o NAO, o seu trabalho transcende 
debate político. 

As auditorias de otimização de recursos verificam, em detalhe, a 
implementação de atividades específicas do governo central, avaliando 

seu desempenho, identificando boas práticas e sugerindo caminhos 
para o aperfeiçoamento dos serviços públicos. São avaliadas as formas 
de implementação das politicas públicas, mas as políticas em si mesmas 
não podem ser questionadas. 

As auditorias de otimização de recursos são selecionadas após 
uma extensa pesquisa e um processo de consulta, considerando-se o 
interesse parlamentar e do público em áreas específicas. 

Conforme o NAO, a amplitude das auditorias de otimização de 
recursos requer excelência e experiência, assim como habilidades em 
diagnósticos quantitativos e qualitativos e técnicas analíticas. Além de 
contadores, são recrutados profissionais de outras áreas, como 
estatísticos, economistas, cientistas sociais e publicistas. O seupessoal 
é estimulado a aperfeiçoar suas habilidades, mediante um 
desenvolvimento profissional contínuo, inclusive através de cursos de 
pós-graduação. 

São consultados, também, especialistas externos em qi  lace  todos 
os estudos para as auditorias de otimização, principalmente através de 
painéis. Estes painéis possibilitam a consulta a especialistas 
independentes, bem como a participação de representantes dos 
principais envolvidos/atores/beneficiados com a ação governamental 
sob análise. 

Revista Gestão Pública e Controle Externo. v. I, n. 1, nov./2005 	 433 



As auditorias de otimização de recursos também estão 
submetidas a uma rigorosa avaliação de qualidade. Os auditados 
usualmente comentam o processo e a utilidade do trabalho, sugerindo 
formas de aperfeiçoamento para a abordagem adotada. 

Além disso, contratam-se acadêmicos independentes para revisar 
os relatórios a serem publicados, para comentário detalhado quanto 
às suas características, validade da metodologia, apresentação e alcance 
das conclusões fundamentadas nas evidências coletadas. 

Sempre que possível, os relatórios publicados regionalizam o 
desempenho dos serviços públicos auditados. São elaborados e 
distribuídos, ainda, guias de orientação técnica. O processo de 
divulgação dos resultados e produtos conta, também, com a realização 
de conferências sobre matérias diversificadas. 

Nos relatórios de auditoria do NAO, constam recomendações 
que podem acarretar benefícios quantificáveis, enquanto outras 
conduzem a um aperfeiçoamento qualitativo. Alguns impactos não são 
imediatamente identificados ou mensurados. 

Os resultados podem vir sob a forma de impacto financeiro direto 
(economia), impacto qualitativo (alterações em sistemas e 
procedimentos), mudanças de atitude (estímulo a um melhor 
desempenho), difusão de boas práticas (lições aprendidas em uma área 
servem de guias para outras) e incentivo ao aperfeiçoamento (segundo 
o NAO, os plorões de qualidade dos serviços públicos do Reino Unido 
são altos e isto se deve, em parte, ao processo de auditoria pública). 

A infra-estrutura de tecnologia da informação é considerada 
essencial para todos os aspectos do trabalho Entre 2002 e 2003, 
houve uma transição para a computação móvel que permitiu o acesso 
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remoto à rede do Escritório, economizando-se tempo e dinheiro, tendo 
sido iniciado, também, o desenvolvimento de sistema de gerenciamento 
eletrônico de documentos e arquivos. 

O NAO possui planejamento estratégico, objetivando 
estabelecer metas desafiadoras. Na seqüência, está demonstrado o 
desempenho do NAO, incluindo as auditorias financeiras e as de 
otimização de recursos, entre 1999 e 2003, de acordo com os seus 
respectivos Relatórios Anuais. 

Quadro 1 — Desempenho do NAO (1999-2003) 

INDICADORES 
EXERCÍCIO 

1999 2000 2001 2002 2003 

Impactos financeiros dos três exercidos 
anteriores (em bilhões de libras) 

1.2 1.3 1.4 1.5 1.5 

Total auditado de despesas e receitas 
publicas (em bilhões de libras) 

600 600 650 650 
Mais de 

600 

Custo operacional (em milhões de libras) 40.6 43.1 44.4 48.5 51.1 

Relatórios enviados para o Parlamento 52 52 53 50 50 

Fonte. Relatórios Anuais do NAO (1999-2003). 
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Figura 1 - Evolução dos impactos financeiros do NAO (em bilhões de libras) 
Fonte: Relatórios Anuais do NAO (1999-2003). 

Em mais de 90% dos casos, os auditados aceitam e implementam 
as recomendações aprovadas. A cada ano, são implementadas entre 
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1.000 e 2.000 mudanças em procedimentos internos dos auditados 
como resultado do trabalho do NAO. 

Em todos os exercícios, foi atingida ou excedida a meta de 
economizar-se £8 pari cada £1 gasta. Saliente-se, mais uma vez, que 
os impactos financeirós foram calculados com base nos três exercícios 
anteriores ao de sua apuração. 

Ressalte-se, entretanto, que esse tipo de indicador (unidade 
monetária economizada para cada unidade despendida com a entidade 
de fiscalização) pode ser considerado ideal para avaliar o desempenho 
das Entidades de Fiscalização Superior que adotem os modelos de 
Controladorias, Auditorias Gerais ou Escritórios de Auditoria, mas não 
pode ser utilizado isoladamente para a mensuração do desempenho 
dos Tribunais e Cortes de Contas, que têm outras funções, além daquela 
de avaliação da economicidade, eficiência e eficácia. Nesse sentido, 
GHISI (2000, p.7-8) afirma: 

De fato, no bojo do processo democrático, os 
Tribunais de Contas possuem, também, a função de 
dizer à sociedade acerca da legalidade das despesas 
realizadas e da correção dos atos de uma gestão. 
Nesse sentido, observo que podem ocorrer atos 
praticados de forma contrária àquela prescrita em 
lei, que não tenham necessariamente conduzido ao 
desperdício de recursos públicos (citem-se como 
exemplos, no caso brasileiro, a contratação de 
servidores públicos sem a realização de prévio 
concurso público e a realização de compras sem a 
existência de procedimento licitatório). O trabalho 
dos Tribunais e Cortes de Contas destinado à 
detecção de atos dessa espécie não entrariam na 
quantificação apresentada pelo referido indicador, 
adotado pelo NAO. 
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2 A EXPERIÊNCIA DO GOVERNMENT ACCOUNTABILITY 
OFFICE DOS ESTADOS UNIDOS 

O Government Accountability Office (GAO) ' dos Estados 
Unidos é uma agência de serviços profissionais independente e não-
partidária, cuja missão consiste em auxiliar o Congresso americano no 
cumprimento de sua competência constitucional, ajudando, também, a 
aperfeiçoar o desempenho dos programas federais. O trabalho é 
realizado de acordo com o planejamento estratégico e com os valores 
da responsabilidade, integridade e fidedignidade. 

O GAO emite relatórios, testemunhos, resumos, opiniões legais 
e outros produtos, buscando ser tempestivo, exato, útil, objetivo e 
imparcial. Atualmente, o GAO serve aos Estados Unidos realizando, 
em larga escala, avaliações de programas de governo e auditorias 
financeiras e operacionais. 

ARAÚJO (2001, p. 40) ressalta a importância do GAO na 
evolução da auditoria operacional no âmbito público: 

O GAO, indubitavelmente, é um dos principais 
responsáveis pelo progresso da auditoria 
operacional no setor público, tanto sob o 
aspecto do desempenho operacional 
propriamente dito quanto do desenvolvimento 
de metodologia e normas básicas para ela. 

Atualmente, o GAO examina as atividades e programas federais, 
publica milhares de relatórios e outros documentos por ano e testemunha 
perante o Congresso mais de 200 vezes por ano. Estuda, ainda, as 

Em 2004, houve uma mudança na denominação legal do GAO. O General Accounting 
Office passou a ser Government Accountability Office, objetivando refletir melhor os 
serviços profissionais prestados pela organização. 
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tendências nacionais e globais para antecipar suas implicações nas 
políticas públicas. 

Formulando recomendações, o GAO aperfeiçoa a contabilidade, 
as operações e os serviços das agências governamentais, contribuindo 
não somente para o incremento da eficácia, mas também para o aumento 
da confiança do contribuinte no governo. 

Para o cumprimento de sua missão, o GAO conta com 
profissionais altamente qualificados, graduados em muitas áreas 
acadêmicas, incluindo contabilidade, direito, engenharia, administração 
pública, economia, ciência da computação e ciências sociais. 

A seguir estão demonstrados, em resumo, os resultados da 
atuação do GAO entre 1999 e 2003, de acordo com o seu Relatório 
de Desempenho referente a 2003: 

Quadro 2— Desempenho do GAO (1999-2003) 

INDICADORES 
EXERCÍCIO 

1999 2000 2001 2002 2003 

Impactos financeiros (em bilhões de 
dólares) 

20.1 23.2 26.4 37.7 35.4 

Outros impactos (não mensuráveis 
financeiramente) 

607 788 799 906 1.043 

Percentual de recomendações anteriores 
implementadas 

7" 75% 79% 79% 82% 

Novas recomendações formuladas 940 1.224 1.563 1.950 2. I 75 

Testemunhos prestados ao Congresso 229 263 151 216 189 

Fonte: Relatório de Desempenho do GAO (2003). 

438 	 Revista Gestão Pública e Controle Externo. v. 1, n. 1, nov./2005 



40,0 

35.0 
30.0 
25.0 
20,0 
15,0 
10.0 

0,0 
Is 2001 	 2032 

Figura 2 —Evoluçâo dos impactos financeiros do GAO (em bilhões de dólares) 
Fonte: Relatório de Desempenho do GAO (2003). 

Considerando que os custos operacionais, em 2001, 2002 e 
2003, foram de US$413,054,000, US$453,035,000 e 
US$471,108,000, para cada dólar gasto com o GAO, foram 
economizados US$64.00, US$83.00 e US$75.00, aproximada e 
respectivamente. 

Ressalte-se que as mudanças introduzidas pelo GAO em sua 
metodologia para tabulação dos impactos financeiros causaram, em 
parte, o incremento dos resultados a partir do exercício de 2002. 

3 A EXPERIÊNCIA DO OFFICE OF THE AUDITOR 
GENERAL DO CANADÁ 

O Office of the Auditor General (OAG) do Canadá audita as 
operações do governo federal e fornece informação independente ao 
Parlamento. Realiza inclusive, auditorias de otimização de recursos 
em departamentos e agências federais. 

A visão do OAG é constituir um escritório independente de 
auditoria para servir ao Parlamento e ao bem-estar dos canadenses, 
amplamente respeitado pela qualidade e impacto de seu trabalho. O 
OAG incentiva o serviço público ético e efetivo, o desenvolvimento 
sustentável e a proteção do legado canadense. O OAG avalia os 
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aspectos de economia, eficiência, eficácia e efeitos para o meio ambiente 
das operações governamentais. * 

O OAG possui os seguintes valores norteadores dos trabalhos: 
serviço ao interesse público; independência e objetividade; 
compromisso com a excelência; ambiente de trabalho respeitoso; 
confiança e integridade; e liderança pelo exemplo. 

O OAG elabora e divulga manuais de auditoria, bem como guias 
de orientação e outras ferramentas para auxiliar auditorias de otimização 
de recursos e auditorias em áreas especializadas 

Para revisão interna, está implantada uma estrutura de 
gerenciamento da qualidade que abrange todas as linhas de produtos 
auditoriais, incluindo auditorias financeiras, de otimização de recursos 
e os exames especiais. Também são executadas revisões externas 
regulares para assegurar que os processos auditoriais e suas técnicas 
permanecem válidos e efetivos. 

Na sequência, está demonstrado, em resumo, o desempenho 
do OAG entre 1999 e2003: 

Quadro 3 —Desempenho do OAG (1999-2003) 
- 

' 	INDICADORES 
EXERCICIO 

i 	1999 2000 2001 2002 
-, 

2001 

Custo operacional total (em milhões de 
dólares) 59.0 62.0 62.8 67.0 78.3 

Custo das auditorias de otimização de 
recursos (em milhões de dólares) 42.4 44.2 35.7 36.2 38.4 

Percentual de recomendações anteriores 
implementadas ou em andamento 57% 60% 65% 73% 45% 

Relatórios de auditoria de otimização de 
recursos enviados para o Parlamento 37 42 43 21 21 

Fonte: Relatórios de Desempenho do OAG (1999-2003). 
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O Custo das auditorias de otimização de recursos • Custo operacional total 

Figura 3 — Custo operacional total do OAG x custos das auditorias de 
otimização de recursos (em milhões de dólares) 
Fonte: Relatórios de Desempenho do OAG (1999-2003). 

As equipes de auditoria são responsáveis pelo monitoramento 
do estágio de implementação das recomendações. Para monitorar, 
utilizam-se o conhecimento do negócio da organização, revisão de sua 
documentação e, em alguns casos, entrevistas com seus representantes. 
Registre-se que o percentual de implementação das recomendações 
(45%) apurado em 2003 é referente a recomendações integralmente 
implementadas. 

O OAG considera que soas mensagens e publicações, cobertas 
pela mídia, são bem compreendidas e reportadas apropriadamente. A 
mídia utiliza os achados de auditoria do OAG como fonte confiável de 
informação. Este fato vem contribuindo para o fortalecimento da 
cidadania, bem como para o debate público sobre a responsabilidade 
e a efetividade do governo. 
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4 A EXPERIÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
(BRASIL) 

4.1 Competência e jurisdição 

As competências do Tribunal de Contas da União (TCU), como 
auxiliar do Congresso Nacional, estão previstas, em sua maior parte, 
no artigo 71 da Constituição Federal/1988. O TCU tem sede no Distrito 
Federal e jurisdição em todo território nacional. Conforme o Relatório 
de Atividades de 2003 (2004, p.2), a missão, a visão e o negócio do 
TCU são os seguintes: 

Missão: assegurar a efetiva e regular gestão dos 
recursos públicos, em beneficio da sociedade. 

Visão: ser uma instituição de excelência no controle 
e contribuir para o aperfeiçoamento da administração 
pública. 

Negócio: controle externo da administração pública 
e da gestão dos recursos públicos federais. 

4.2 Desempenho do TCU entre 2000 e 2003 

O quantitativo de processos autuados, julgados e apreciados 
pelo TCU, entre 2000 e 2003, está apresentado a seguir: 

Quadro 4 — Processos autuados pelo TCU (2000-2003) 

114ATUREZA 
1 

EXERCÍCIO Tteyr- 
— 2000 2001 2002 2003 

Acompanhamento 99 79 85 49 312 
Prestação de contas 398 618 1.425 646 3.087 
Auditoria, inspeção e levantamento 588 658 842 807 2.895 
Monitoramento 0 O 0 16 16 
Diversos 6.744 7.241 8.156 10.305 32.446 
TOTAL' r  " '' 7.829 - 7-Tr3a 113W it758 

Fonte BRASIL. Tribunal de Contas da União. Relatórios de Atividades exercidos de 2000 
a 2003. 
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Quadro 5 — Processos julgados ou apreciados pelo TCU (2000-2003) 

NATUREZA 
E 	RC.C10 

TOTAL 
2000 	2001 200 2003 

Auditorias. mspecao e levantamento 	 559 I 	665 

-tomada e prestação de contas 3005i 	1.551 2.413 2.184 9.156 
Diversos 8.323 	9.956 11..012 9.586 8.927 

Fonte: BRASIL. Tribunal de Contas da União. Relatórios de Atividades: exercícios de 
2000 a 2003. 

Registre-se que, além das auditorias e inspeções, o TCU realiza 
levantamentos e monitoramentos, entre outros trabalhos. O 
levantamento tem por objetivo conhecer a organização, o funcionamento 
e a forma de atuação dos órgãos da administração pública, bem como 
os sistemas, programas, projetos e atividades governamentais. O 
monitoramento é utilizado para verificar o cumprimento das 
recomendações/deliberações do TCU e os resultados delas decorrentes. 

Além das condenações em débito e multa, muitas deliberações 
do TCU podem implicar resultados quantificáveis. De alguns trabalhos, 
resulta economia potencial para o erário. A potencialidade reside no 
fato de que a economia a ser proporcionada decorrerá de ações que 
deverão ser efetivamente implementadas pelo órgão ou entidade 
jurisdicionada em cumprimento às determinações do TCU. Na 
seqüência, estão demonstrados os resultados (financeiros) quantificáveis 
de 2000 a 2003. 

Quadro 6 — Resultados quantificáveis do TCU entre 2000 e 2003 (em 
reais) 

EXERCÍCIO 
RESULTADO TOTAL 

20011 	2001 	1 	2002 2003 
( 	tlena0e, 

Feonania potenual 

73 314 862 	156 725.137 	750 182.079 838 235.441 2.024.457.519 

82 	 266.000.000 	3.200 000 000 470.700.000 6 760.700 000 

TOTAL 2.897.314.862 	62Lakeffigg956.182.079 1.308.935.441 8.785.157.519 

Fonte: BRASIL, Tribunal de Contas da União. Relatórios de Atividades: exercícios de 2000 

a 2003. 
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A comparação entre a despesa orçamentária realizada pelo TCU, 
de 2000 a 2003, e os respectivos resultados (financeiros) quantificáveis 
está apresentada a seguir: 

Quadro 7 — Despesa orçamentária realizada x resultados do TCU entre 
2000 e 2003 (em reais) 

DISCRIMINAÇÃO EXERCÍCIO 
TOTAL MOO 2001 1 2082 	1 2003   

Despesa 
realizada 

orçamentária ' 
37.5.489.059 452.934 58-.1 	I  579.312.246 611.645.177 2.019381.169 

Resultado 2.897.314.862 621.728 137  [ 3.956.182 079 , 1.308.935.441 8.785.157.519 

Fonte: BRASIL. Tribunal de Contas da União. Relatórios de Atividades: exercícios de 
2000 a 2003. 

Figura 4 — Despesa orçamentária realizada x resultados do TCU (em 
bilhões de reais) 

Fonte BRASIL. Tribunal de Contas da União Relatórios de Atividades: exercícios de 2000 
a 2003. 

Assim, em 2003, para cada R$1,00 investido no TCU, R$2,00 
foram economizados. Em 2002, essa relação foi de R$1,00 para 
R$7,00; em 2001, de R$1,00 para R$1,50; e em 2000, de R$1,00 
para R$7,50, aproximadamente. 

O tempo decorrido entre a realização de uma auditoria e a sua 
apreciação também constitui indicador de desempenho em entidades 
de fiscalização. No TCU, a apreciação dos relatórios de auditoria de 
natureza operacional ocorre em um prazo de até cinco meses, segundo 
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estudo intitulado A experiência do Tribunal de Contas da União do 
Brasil na avaliação de programas de governo (NORONHA, 2003), 
apresentado no VIII Congresso Internacional do Centro Latino-
Americano para o Desenvolvimento (CLAD), no Panamá, em 2003. 

O TCU tem investido em planejamento estratégico, divulgação 
dos resultados de seus trabalhos, política de gestão de pessoal e 
cooperação técnica com outros órgãos e entidades, com vistas a 
melhorar o seu desempenho. 

O TCU enfatiza o planejamento institucional, como meio de 
estabelecer prioridades e atender de forma eficiente às demandas da 
sociedade e do Congresso Nacional. São estabelecidas metas anuais 
de desempenho, a partir de estratégias de longo prazo, perseguidas 
por todas as unidades do Tribunal. 

O TCU divulga os resultados do controle externo, por meio da 
Intemet, relatórios institucionais, revistas técnicas, publicação de 
trabalhos auditoriais, informativos e sumários executivos. 

O aprimoramento da política interna de gestão de pessoas é um 
dos objetivos estratégicos do TCU. A valorização profissional e a 
capacitação do servidor são consideradas aspectos imprescindíveis à 
excelência dos trabalhos. 

Além disso, o TCU tem intensificado a cooperação técnica e o 
intercâmbio de informações com órgãos e entidades nacionais e 
internacionais dedicados ao controle de despesas públicas, com o 
objetivo de aprimorar as técnicas de auditoria e desenvolver ações 
conjuntas de fiscalização, de modo a fortalecer a atuação do controle 
e evitar o desperdício. 
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4.3 Resultados de auditorias de natureza operacional 

Para avaliar a implementação e os resultados dos programas de 
governo, o instrumento utilizado é a auditoria de natureza operacional, 
através da qual, o TCU pode formular recomendações, considerando 
os aspectos de economkidade, eficiência, eficácia e efetividade. 

A Auditoria de natureza operacional foi assim conceituada pelo 
Manual de Auditoria de Natureza Operacional do TCU (2000, p.15): 

A Auditoria de Natureza Operacional consiste na 
avaliação sistemática dos programas, projetos, 
atividades e sistemas governamentais, assim como 
dos órgãos e entidades jurisdicionadas ao Tribunal. 
A Auditoria de Natureza Operacional abrange duas 
modalidades: a auditoria de desempenho operacional 
e a avaliação de programa. 

A finalidade da auditoria de desempenho operacional é o exame 
da ação governamental, no tocante aos aspectos de economicidade, 
eficiência e eficácia, enquanto a avaliação de programa objetiva 
examinar a efetividade dos programas e projetos governamentais. 

Durante a última década, o TCU incorporou metodologias 
adequadas à realização de auditorias de natureza operacional, 
empregadas por entidades fiscaliz_adoras superiores reconhecidas pela 
excelência de seu trabalho nesse âmbito. 

Desde 1998, o TCU mantém Projeto de Cooperação Técnica 
com o Reino Unido, incluindo módulos de capacitação de seus 
servidores para o uso de novas metodologias e técnicas. O Projeto 
visa à melhoria do desempenho de instituições governamentais 
brasileiras, bem como à otimização dos recursos públicos, mediante a 
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implementação de recomendações oriundas das auditorias de natureza 
operacional realizadas 

Assim, a última etapa do ciclo das auditorias de natureza 
operacional é o monitoramento. No TCU, o monitoramento é 
estruturado sob a forma de um Plano de Ação, que consiste em um 
compromisso acordado com os gestores responsáveis pelo órgão ou 
programa, incluindo atividades e prazos para a implementação das 
recomendações formuladas no relatório de auditoria. 

O Plano de Ação contém os beneficios estimados, que podem 
ser referentes, basicamente, a impactos financeiros quantificáveis, 
impactos qualitativos quantificáveis e impactos qualitativos não 
quantificáveis. 

Após a definição do Plano, os gestores devem encaminhar ao 
TCU relatórios parciais contendo o estágio da implementação das 
recomendações propostas. Sugere-se que estes relatórios sejam 
apresentados, em seis, doze e vinte e quatro meses após a publicação 
da decisão relativa ao processo de auditoria de natureza operacional. 
As metas e os prazos contidos no Plano de Ação, portanto, devem ser 
adequados a esse cronograma de apresentação de relatórios. 

Os beneficios mencionados à época da auditoria e listados no 
Plano de Ação são estimados, mas os relatórios apresentados 
posteriormente contêm os resultados efetivos alcançados pela 
implementação das recomendações e a forma de mensuração desses 
impactos. 

A periodicidade do monitoramento pode ser alterada em 
decorrência do nível de implementação das recomendações verificado 
em trabalhos anteriores. O último relatório de monitoramento 
denominado Relatório de Impacto. O grande desafio dos Relatórios 
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de Impacto tem sido mensurar os efeitos nos programas advindos, 
exclusivamente, da intervenção do TCU. 

A partir de 1998, a atividade de monitoramento foi adotada no 
processo das auditorias de natureza operacional. Atualmente, o 
monitoramento constitui uma das metas de qualidade impostas às 
unidades técnicas do TCU. 

De acordo com o Office of the Auditor General (OAG) do 
Canadá, em seu Relatório de Desempenho referente a 2001, as 
Entidades Fiscalizadoras Superiores dos Estados Unidos e do Reino 
Unido utilizama implementação de suas recomendações como indicador 
de impacto de seu trabalho. Para essas instituições, o índice médio de 
implementação flutua entre 60 e 75%. O TCU também adota este 
parâmetro. 

Na seqüência, estão expostos impactos da implementação de 
recomendações formuladas pelo TCU decorrentes de auditorias de 
natureza operacional. Esses trabalhos2  foram conduzidos de acordo 
com a metodologia desenvolvida no âmbito do Projeto de Cooperação 
Técnica TCU/Reino Unido. 

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 
autarquia federal vincularia ao Ministério da Educação e do Desporto, 
tem como fmalidade a captação de recursos financeiros destinados ao 
financiamento de projetos e programas educacionais, através dos quais 
são repassados recursos aos órgãos e entidades federais, estaduais, 
municipais e organizações não-governamentais em todo o Pais. É o 
braço executor das políticas do citado Ministério. 

Os comentários referentes aos exames auditoriais estão fundamentados em informações 
obtidas em relatórios e processos do TCU, com última atualização em 15/07/2004. 

448 	 Revista Gestão Pública e Controle Externo. v. 1, n. 1, nov./2005 



Na auditoria de natureza operacional realizada no FNDE, foi 
examinado o processo de transferência de recursos financeiros, 
mediante convênios, no exercício de 1998, desde o ingresso dos 
pedidos até a disponibilização dos recursos, com vistas a identificar 
oportunidades de aperfeiçoamento da sistemática adotada. 

Após a auditoria, conforme o Processo n.° 001.634/2000-6, 
verificou-se um percentual de implementação das recomendações de 
70%, estando outros 6% em implementação. Foram constatados os 
seguintes impactos qualitativos das medidas implementadas: aumento 
da celeridade e da confiabilidade do processo de transferência de 
recursos, aperfeiçoamento de controles internos do processo e melhoria 
na qualidade do atendimento ao público e no desempenho funcional. 

É relevante destacar que o redimensionamento dos serviços de 
informática prestados ao FNDE permitiu a redução de despesas da 
ordem de R$4,4 milhões, entre 1999 e 2001. Como os resultados 
estimados da realização da auditoria foram de R$49.447,00, tem-se 
que cada real investido gerou uma economia de aproximadamente 
R$90,00. 

Realizou-se, também, auditoria no planejamento da aquisição 
de medicamentos para controle da tuberculose, pois foi verificado um 
ressurgimento da doença ocasionado, em parte, pela interrupção no 
fornecimento de fármacos, atingido pela desativação da Central de 
Medicamentos em 1997. Assim, o planejamento adequado foi 
considerado um dos fatores decisivos para garantir um abastecimento 
constante dos fármacos e, em última instância, o sucesso do Programa. 

De acordo com o Relatório Anual do TCU, referente a 2002, o 
percentual de recomendações implementadas ou em implementação 
foi de 80%, após a auditoria. Constatou-se uma diminuição do tempo 
para consolidação dos pedidos de medicamentos, de 32 dias em 1998, 
para 7 dias em 2001. 

Revista Gestão Pública e Controle Externo. v. I, n. 1, nov./2005 	 449 



O Programa de Erradicação do A edes Aegypti (mosquito vetor 
do dengue) também foi auditado. No Brasil, o combate ao transmissor 
da doença é a Única forma de prevenção, sendo realizado pelos 
municípios com apoio financeiro da União. Após a auditoria, verificou-
se que a descentralização financeira ficou mais eqüitativa, considerando 
critérios epidemiológicos e geográficos, sendo eliminadas distorções 
na determinação do montante financeiro a ser transferido. Constatou-
se, em 2002, que 50% das recomendações foram implementadas ou 
estavam em andamento, conforme o respectivo Relatório de Atividades 
do TCU. 

Em 1998, foi realizada auditoria no Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, com o escopo de 
identificar falhas no processo de cobrança de débitos. Conforme o 
Processo n.° 930.263/1998-7, em 2002, foi constatado que a soma 
do percentual de recomendações implementadas ou em implementação 
foi de 85,7%. O principal impacto da auditoria foi a melhoria no registro 
de movimentação de processos no sistema de cadastramento dos 
sujeitos passivos da taxa de controle e fiscalização ambiental. 

A auditoria no Sistema Nacional de Prevenção e Combate aos 
Incêndios Florestais teve como objetivo, entre outros, verificar a 
operacionalização das ações desenvolvidas, inclusive quanto à eventual 
duplicidade em relação a outros programas/projetos federais. 

O principal impacto da auditoria foi a criação dos Comitês 
Estaduais de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, em 
cumprimento á recomendação de ampliação de capilaridade junto às 
comunidades rurais. De acordo como Processo n.° 010.969/1999-3, 
63,7% das recomendações foram implementadas ou estavam em 
andamento. 
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A auditoria no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), 
conforme o Processo n.° 010.990/1999-2, apresentou como principal 
impacto a redução dos custos dos Guias do Livro Didático. O montante 
economizado pelo PNLD, em três anos, em decorrência das 
recomendações do TCU, foi da ordem de R$1.440.000,00. 

Considerando-se que o custo direto da auditoria e das etapas 
de monitoramento totalizou R$57.000,00, foram economizados, 
aproximadamente, R$25,00 para cada real investido. 

A auditoria no Projeto de Reforço à Reorganização do Sistema 
Único de Saúde, consoante o respectivo monitoramento (Processo 
n.° 013.790/1997-8), teve um impacto de R$3.400.000,00. 
Considerando-se que o custo da auditoria foi de R$40.000,00, foram 
economizados R$85,00 para cada real investido. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A exaustão do modelo fiscal brasileiro, em um contexto de 
transição do Estado burocrático para o gerencial, com ênfase em 
resultados e na prestação de serviços de qualidade ao "cidadão-cliente", 
exige o aperfeiçoamento dos controles interno e externo da 
Administração Pública—já abrangendo os aspectos de conformidade/ 
regularidade —,que não incluem, em todas as si  ins  dimensões e efeitos, 
a avaliação dos impactos da intervenção governamental. 

As EFSs analisadas (NAO, GAO, OAG e TCU) realizaram 
trabalhos que contemplam não somente questões legais, contábeis e 
financeiras, mas também o desempenho das ações — públicas — 
estruturadas, principalmente, sob a forma de programas de governo. 
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A realização pelas EFSs de auditorias operacionais, com ênfase 
nos aspectos de economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, 
possibilitou a descoberta de achados que poderiam não ser detectados, 
mediante um exame restrito à conformidade/regularidade. 

Para uma adequada avaliação de impactos sociais e econômicos, 
é necessário, preliminarmente, que sejam estabelecidos indicadores, 
por parte dos órgãos executores, com sua posição inicial e final, devendo 
os exames das instituições de controle recaírem não somente sobre os 
resultados finais, mas também sobre a situação inicial indicada de forma 
a permitir-se um adequado dimensionamento das conseqüências 
provocadas diretamente pela ação governamental. 

Dessa forma, os Tribunais de Contas brasileiros, com a realização 
de auditorias de cunho operacional, bem como através do intercâmbio 
de experiências e informações, poderão fortalecer-se institucionalmente 
para enfrentar um cenário — apesar da LRF — em que os instrumentos 
orçamentários Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei 
Orçamentária Anual, que consubstanciando todo o planejamento 
governamental, são constantemente modificados, gerando, portanto, 
uma deficiência de parametrização (metas superestimadas podem induzir 
à falsa conclusão de desempenho insatisfatório; as subestimadas, à 
conclusão de desempenho mais que satisfatório). 

No Brasil, a avaliação externa de programas governamentais 
constitui ainda uma área incipiente, sob os prismas conceituai e 
metodológico, mas a sua difusão pode contribuir para o 
aprefeiçoamento do controle da Administração Pública, como 
comprovam os resultados apresentados pelas referidas EFSs entre 
1999 e 2003, desde que haja um acompanhamento sistemático das 
recomendações formularias e um contínuo investimento na capacitação 
de pessoal. 
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As EFSs analisadas apresentaram, também, indicadores para a 
avaliação de seu próprio desempenho que compreendem, direta ou 
indiretamente: total de processos autuados; total de processos 
apreciados; tempo médio de tramitação de processos; percentual dos 
recursos públicos fiscalizados; percentual das recomendações 
acompanhadas e implementadas; valores economizados ou recuperados 
aos cofres públicos; beneficios indiretos resultantes das auditorias. 

Saliente-se, entretanto, que indicadores como "unidade monetária 
economizada para cada unidade despendida com a entidade de 
fiscalização" podem ser considerados adequados para avaliar o 
desempenho das Entidades de Fiscalização Superior, sob a forma de 
Controladorias, Auditorias Gerais ou Escritórios de Auditoria, mas não 
podem ser utilizados de maneira isolada para a mensuração do 
desempenho dos Tribunais e Cortes de Contas, que têm outras funções, 
além daquela de avaliação de aspectos operacionais (economicidade, 
eficiência e eficácia). 

Portanto, é necessário o aprofundamento de estudos, com vistas 
a instrumentalizar os Tribunais de Contas dos Estados, Distrito Federal 
e Municípios brasileiros para a mensuração do impacto (efetivo e 
potencial) de suas próprias auditorias e recomendações, mediante 
indicadores de desempenho, a exemplo do que ocorre com êxito no 
TCU (Brasil), NAO (Reino Unido), GAO (Estados Unidos) e OAG 
(Canadá). Nesse sentido, espera-se que, com a integração dos tribunais 
de contas brasileiros a ser promovida no âmbito do PROMOEX, esses 
estudos possam auxiliá-los na missão de garantir a regular, transparente 
e adequada aplicação dos recursos públicos. 
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INSTRUMENTOS DO PLANEJAMENTO 
GOVERNAMENTAL: IMPACTOS DECORRENTES DA 

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 

Jorge Luiz Santos da Costa" 
Carlos Pedrosa Júnior" 

INTRODUÇÃO 

Este artigo tem por objetivo analisar a questão do planejamento 
governamental, com ênfase nos principais instrumentos legislativos que 
compõem essa atividade estratégica. Busca-se, principalmente, uma 
melhor compreensão desse assunto, tendo em vista as mudanças 
advindas das disposições contidas na Lei Complementar Federal n° 
101, de 4 de maio de 2000, mais conhecida como Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF). 

O texto está estruturado da seguinte forma. Na seção 1, faz-se 
um resumo a respeito dos dispositivos constitucionais e legais inerentes 
ao processo de planejamento estatal. Incluem-se também alguns 
aspectos relativos aos aprimoramentos decorrentes da LRF. 

A seção 2 focaliza o Plano Plurianual (PPA), destacando o 
aspecto da regionalização das ações planejadas, que pode ser 
considerada uma das características que definem esse instrumento legal. 
Na seção 3, analisam-se os pontos fundamentais da Lei de Diretrizes 

' Auditor Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, atualmente exercendo o 
cargo de Coordenador na Auditoria Geral do Estado, professor da Universidade Católica 
do Salvador (UCSAL) e da Unidade Baiana de Ensino, Pesquisa e Extensão (UNIBAHIA). 
Concluiu o curso de Mestrado Profissional em Auditoria pela Fundação Visconde de Cairu 
(FVC). 

" Doutor em Contabilidade e Controladoria pela Universidade de São Paulo (USP) e Pro-
fessor da Universidade Federal da Paraíba e da Fundação Visconde de Cairu. 
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Orçamentárias (LDO), buscando-se, entre outras reflexões, verificar 
em que sentido a elaboração dessa norma precisou ser alterada, em 
face das mudanças introduzidas pela LRF. 

Por sua vez, a seção 4 trata da Lei Orçamentária Anual (LOA), 
enfatizando a importância desse instrumento legal para o funcionamento 
de órgãos e entidades da administração pública. Por fim, na seção 5, 
apresentam-se as considerações com as quais se conclui o presente 
trabalho. 

Em suma, nossa perspectiva ao elaborar este artigo é o de 
estimular novas discussões sobre o aprimoramento dos instrumentos 
de planejamento orçamentário, em decorrência das alterações advindos 
da Lei de Responsabilidade Fiscal, focalizada a seguir. 

1 ASPECTOS CONSTITUCIONAIS E A LRF 

Não restam dúvidas de que os recursos públicos são escassos. 
Esse fato inquestionável exige do administrador público a utilização de 
técnicas de planejamento e de programação de ações que visem aplica-
los da forma mais produtiva para a população. Em termos 
constitucionais, a busca para atingir a este objetivo, na história 
republicana brasileira, foi expressamente formalizada na Constituição 
de 1934, notadamente quando se manifesta a preocupação com o 
custeio dos serviços públicos (art. 50) e com a educação (art. 156). 

Nas Constituições seguintes nota-se o aprimoramento do 
processo de elaboração dos orçamentos, culminando com as 
disposições contidas na Constituição Federal em vigor. Nesta 
Constituição, conforme o disposto no artigo 165, exige-se da 
Administração Pública a elaboração de Plano Plurianual, de Diretrizes 
Orçamentárias e de Orçamentos Anuais, instrumentos de planejamento 
e orçamento cujos projetos de lei são de iniciativa do Poder Executivo. 
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Kohama (apud BERGUE, 2001, p. 10) denomina esse processo 
de planejamento integrado, que "prioriza a busca da maximização dos 
resultados da utilização dos recursos disponíveis". 

Para a sua implementação, é necessária a edição de leis 
específicas, contudo interligadas umas às outras, formando uma única 
peça de planejamento, gestão, controle, avaliação e correção de rumo. 

Para Lino (2001, p. 38), essa interligação de leis ainda não está 
bem definida dentro do direito brasileiro, pois 

ao articular os três diplomas (PPA, LDO e LOA), 
determinando que devam ser compatíveis, cria 
hierarquização material de normas ordinárias e de 
igual posição, portanto, vinculando — em comandos 
dirigidos, tantos os Poderes Executivo e Legislativo 
e, via de conseqüência, ao próprio Judiciário — a Lei 
de orçamento â LDO, e estas ao Plano Plurianual. 

A mencionada Lei Federal n° 101/2000 tem por objetivo 
estabelecer normas de finanças públicas voltadas para responsabilidade 
da gestão fiscal, motivo pelo qual ficou denominada como Lei de 
Responsabilidade Fiscal — LRF. Embora objetivasse regulamentar o 
artigo 163 e 169 da Constituição Federal de 1988, seu Capítulo 11 
tratou de editar normas relativas ao artigo 165, quando disciplinou o 
planejamento orçamentário. 

Essa Lei fortaleceu o sistema de controle orçamentário, na medida 
em que se exigiu mais transparência da ação governamental, inclusive 
estimulando a maior participação da sociedade no acompanhamento 
da gestão pública. Assim, ampliam-se as exigências para o atendimento 
de um maior número de carências. 
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Ela obriga ao gestor a agir de forma ordenada, especialmente no 
que diz respeito ao orçamento, quando insere na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias — LDO e Lei Orçamentária Anual — LOA novos 
instrumentos de controle, permitindo maior aderência das ações com 

planejado. 

Quanto à transparência, há uma relação direta com a obrigação 
do gestor público de prestar contas à sociedade, atualmente 
denominada de accountability, ou a responsabilidade do agente político 
de divulgar, de forma clara e transparente, onde aplicou os recursos 
que lhe foram delegados por força de um mandato eletivo. 

Para Kraemer (2005, p. 11), na Lei de Responsabilidade Fiscal 
planejamento público assumiu acentuada importância. Complementa 

dizendo que "o texto legal (arts. 4° e 5°, notadamente) adota 
implicitamente a concepção de que a ação projetiva racional e o controle 
apurado serão determinantes do equilíbrio entre receita e despesa." 

Em síntese, os dispositivos da LRF estabelecem parâmetros a 
serem observados pelo administrador público, em nível federal, estadual 
e municipal, com destaque para os seguintes aspectos: 

Fixação de limite para despesas de pessoal; 
Estabelecimento de limites para o endividamento público; 
Determinação para que a Lei de Diretrizes Orçamentárias inclua 
dois anexos: um com as metas fiscais relativas a exercícios 
subseqüentes, e outro com a avaliação de riscos fiscais; 
Proibição de se criar ou se aumentar uma despesa de natureza 
continuada, sem a expressa indicação da fonte de receita ou de 
redução de outra despesa; 
Controle das finanças públicas em ano eleitoral; 
Estabelecimento de critérios voltados para, se necessário, proceder-
se ao ajuste das dotações orçamentárias ao fluxo financeiro. 
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Vejamos, portanto, em um esforço de síntese, as principais 
características dos instrumentos legais que integram o planejamento 
governamental: o Plano Pludanual — PPA, as Diretrizes Orçamentárias 
e o Orçamento Anual. 

2 PLANO PLURIANUAL—PPA 

Segundo o § 1° do artigo 165 da Constituição Federal, a lei que 
instituir o PPA estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, 
objetivos e metas da administração pública e as despesas de capital e 
outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração 
continuada. Na verdade, podemos considerar apenas o nome como 
inovação, pois a concepção de plano de duração plurianual já em contida 
no Decreto-Lei Federal n°200/67, no seu artigo 7°. 

Na elaboração do PPA dá-se um enfoque muito importante à 
regionalização das ações do Estado, com vista a evidenciar o tratamento 
dado a cada região, possibilitando aos representantes da sociedade 
exigir maior empenho do setor público na eliminação das diferenças 
regionais. Busca-se produzir transformações substanciais no quadro 
de desigualdades sociais e regionais e de contribuir para a melhoria 
das condições e da qualidade de vida de todo o contingente populacional. 
Neste Plano, deverão estar compatibilizados também os orçamentos 
fiscal e de investimento das empresas estatais, exigência que tem como 
objetivo tornar única a direção da aplicação dos recursos públicos. 

O início de qualquer investimento, cuja execução ultrapasse um 
exercício financeiro, dependerá da prévia inclusão no PPA, ou em lei 
que autorize a sua inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. 
Isto é o que diz o § 1.0  do artigo 167 da CF. 
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A Constituição do Estado da Bahia praticamente repete todos 
dispositivos da CF, no que diz respeito ao PPA. 

O processo de concepção do PPA inicia-se no Poder Executivo, 
que deverá elaborar o Projeto de Lei para encaminhamento ao Poder 
Legislativo até 31 de agosto do primeiro ano do seu mandato (art. 35, 
§ 2°, inciso I, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
CF). Já o Legislativo tem até o final da sessão legislativa para devolução 
e conseqüente sanção e promulgação da lei. 

O PPAtem duração de 4 (quatro) anos, iniciando-se no segundo 
ano do mandato do governante e constituindo-se em elemento de 
planejamento governamental. Sua função é, precipuamente, estabelecer 
ligação e compatibilização entre o plano geral de governo e os 
orçamentos anuais. 

Está sendo executado na Bahia o PPA para o período 2004 a 
2007, conforme Lei Estadual n°8.885, de 17/11/2003. Esse Plano, 
segundo o Governo do Estado, "representa o esforço e a determinação 
do Governo da Bahia no sentido de construir um futuro melhor para a 
população do Estado, focado no desenvolvimento humano - traduzido 
em qualidade de vida e justiça social — e no incremento da 
competitividade econômica". Nele estão incorporadas as ações de 
outras esferas de governo e da iniciativa privada, inclusive de 
organizações não-governamentais, dentro de uma estratégia de parceria 
que o estado vem buscando. 

De igual modo, o Governo Federal, na elaboração do seu PPA, 
realizou audiências públicas nos 27 estados, denominando-as de 
"Consultas Públicas", inaugurando uma nova metodologia para permitir 
que a sociedade possa opinar sobre as estratégias governamentais. 
São os chamados "mecanismos de gestão participativa, onde o cidadão, 
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além de votar no governante, governa diretamente com o eleito" 
(RICCI, 2002, 1). 

Assim, estamos diante de um planejamento estratégico, que "se 
volta para o alcance de resultados através de um processo contínuo de 
antecipar mudanças futuras" (V1LLAÇA, 2005, p. 1). 

Embora a elaboração desse instrumento seja feita por todos os 
poderes, é o Executivo quem mais sofre as influências políticas no 
processo de construção e sistematização. Essa influência começa dentro 
do próprio Poder, pois o governante precisa dar continuidade às 
políticas públicas que prometeu implementar durante sua gestão, 
garantindo sua permanência — e de seu grupo — no poder. Externamente, 
é o Poder Legislativo que, exercendo suas funções constitucionais, 
analisa e aprova o Plano e fiscaliza sua execução. 

Cabe à sociedade o controle social, papel, conforme já dissemos, 
que foi imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, através do 
parágrafo único do artigo 48, pelo qual durante os processos de 
elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e 
orçamentos será assegurada a participação popular, através das 
audiências públicas. Por isto, é imperativo que haja consulta à sociedade 
como elemento indispensável de participação e transparência. 

Analisando o citado artigo 48 da LRF, Lino (2001, p. 162) 
comenta que: 

em face dessa situação, nada mais lógico que a 
tentativa de imposição, pelo legislador, de mais 
transparência no gasto público que, agora, ganha foros 
de imperatividade e urgência, na busca de alcançar 
o desafio maior de instituir-se em nosso Pais, um 
efetivo controle, que se poderia chamar de "social", 
a ser exercido pelos próprios cidadãos... 
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Villaça (2005, p. 5) aconselha que no planejamento 
governamental deve-se adotar cuidados, entre eles a fixação de 
objetivos claros, lógicos e diretamente relacionados com as 
necessidades concretas da sociedade e que não sejam amplos demais, 
estabelecendo-se um bom sistema de medição, utilizando um conjunto 
de alguns, não muitos, indicadores. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal — LRF não trouxe nenhuma 
novidade no que diz respeito à elaboração e tramitação do PPA. Isto 
se deve ao veto presidencial ao artigo terceiro da mencionada Lei, que 
tratava de normas relativas ao PPA. Pelo conteúdo original, este artigo 
previa prazos de encaminhamento do projeto de lei ao legislativo, bem 
como de devolução do legislativo para a sanção do chefe do Poder 
Executivo. Incluíatambém um Anexo de Política Fiscal, em que seriam 
estabelecidos os objetivos e metas plurianuais de política fiscal. Por 
entender que os prazos estabelecidos eram exíguos, houve o veto 
presidencial, ressaltando que a supressão do referido Anexo não 
ocasionava prejuízo, uma vez que já há previsão de Anexo de Metas 
Fiscais na lei de diretrizes orçamentárias, que a seguir veremos. 

Afinal, no que diz respeito aos prazos, com o veto imposto, 
permanece a regra contida no artigo 35, parágrafo 2°, inciso I, do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, 
pelo qual o projeto do plano plurianual "será encaminhado até quatro 
meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e 
devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa", 
enquanto não entrar em vigor alei complementar a que se refere o art. 
165, § 9°, I e II, da Constituição. 

E qual a função da Lei de Diretrizes Orçamentárias e que 
vinculações existem entre esse instrumento legal e o PPA? Esta é 
questão que se discute na seção a seguir. 
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3 DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO compreenderá as metas 
e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital 
para o exercício financeiro subseqüente, orientará a elaboração da lei 
orçamentária anual (LOA), disporá sobre as alterações na legislação 
tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras 
oficiais de fomento (CF, art. 165). 

Portanto, é fácil concluir, como o fez Kraemer (2005, p. 11), 
que "a LDO deve ser compatível com o PPA, e a LOA com a LDO e 
o PPA, justificando-se dessa forma o planejamento integrado e, assim 
sendo, os instrumentos de planejamento passarão a ser mais efetivos e 
não apenas peças formais". 

Logo, é com base nessa Lei que se começa a orientação para a 
efetiva elaboração do orçamento, pois ela norteia a política geral do 
Poder Executivo no que diz respeito à administração pública. Sua 
materialização, portanto, vem com a elaboração do orçamento anual, 
através da alocação de recursos públicos para o cumprimento das 
metas estabelecidas. 

Cavalheiro & Flores (apud KRAMER, 2005, p. 6) enfatizam 
que a LDO deve especificar os programas de governo, os indicadores 
de desempenho pretendidos para o exercício a que se refere e as metas 
e prioridades em termos fisicos e quantitativos (metros quadrados, 
metros lineares, quilômetros, etc., e valor). 

A LRF acrescentou outros elementos que deverão constar da 
LDO: 
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O equilíbrio entre receitas e despesas; 
Critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada na hipótese 
de se verificar, ao final de cada bimestre, que a realização da receita 
poderá não comportar o cumprimento dos resultados primário e 
nominal estabelecidos na LDO; 
Normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados 
dos programas financiados com recursos dos orçamentos; 
Demais condições e exigências para transferências de recursos a 
entidades públicas e privadas; 
Mexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas as metas anuais, 
em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, 
resultados nominal e primário e montante da dívida pública, pano 
exercício a que se refere a LDO e os dois seguintes, além de outros 
elementos. 

O equilíbrio entre receitas e despesas imposto pela LRF, "embora 
implícito na ordem constitucional vigente, somente agora ganha voz 
explícita em norma posta", fazendo com que a LDO passe "a ter agora 
a função básica para a boa implementação do conceito da 
responsabilidade fiscal" (LINO, 2001, p. 32). 

Considerando que os recursos financeiros são escassos e, 
sobretudo, caros, a necessidade da manutenção do equilíbrio 
orçamentário está diretamente relacionada com o endividamento estatal, 
porquanto sem a acumulação do capital não há desenvolvimento 
econômico. Assim, os impactos orçamentários de qualquer projeto 
devem ser bastantes analisados para que os orçamentos Muros não 
venham a ser comprometidos. 

A manutenção do equilíbrio orçamentário deve ser motivo de 
preocupação dos gestores públicos, em face da necessidade do Estado 
buscar recursos para atender aos inúmeros programas de cunho social 
que a sociedade reclama. A adoção de uma política fiscal rígida, com a 
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seleção adequada das atividades que merecem atenção especial e com 
o controle eficaz da arrecadação de receitas, especialmente as 
tributárias, é a chave para o sucesso da gestão orçamentária. 

Preocupado com esse equilíbrio, LINO (2001, p. 32) considera 
que o 

dispositivo precisa, aliás, ser analisado com cuidado, 
porquanto a mens legis não aponta apenas para o 
equilíbrio técnico, mero equalizador de coluna de 
receita e despesa, mas para maior explicitação do 
princípio constitucional, impondo que a LDO, peça 
de planejamento que é, promova real e verdadeira 
estabilização, por meio de equilíbrio fiscal, 
evidenciando, ademais, os mecanismos que devem 
ser adotados no período, para colimar o objetivo de 
harmonizar, sempre, as despesas e a receitas. 

Um dos impactos esperados pela implementação desses 
dispositivos na LDO é a dificuldade de se definir, entre os Poderes, o 
estabelecimento de limites para as despesas e, principalmente, pela 
limitação de empenho. Isto tem exigido do Executivo estudos mais 
cautelosos na elaboração da LDO, principalmente após a liminar 
deferida pelo Supremo Tribunal Federal (ADINI n°2238-5), logo em 
22/02/2001, que suspendeu os efeitos do § 3° do artigo 9° da LRF, 
que autorizava a esse Poder limitar ao valores a serem repassados aos 
demais poderes e ao Ministério Público, caso estes não promovessem 
a limitação de empenho nos casos previstos na Lei. 

Excluídas desta limitação de empenho estão - e não poderiam 
deixar de estar - as despesas que constituam obrigações constitucionais 
e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço 
da dívida e, ainda, aquelas que a própria LDO estabelecer. 
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A limitação deve ser imposta não somente quando o 
comportamento da receita, ao final do bimestre, comprometer as metas 
de resultado primário ou nominal, mas também enquanto perdurar o 
descumprimento do limite da dívida consolidado  previsto no artigo 31 
da LRF. 

Jacoby (2004, p. 4) sugere que a melhor forma de operacionalizar 
a regra da limitação de empenho é: 

Dirigir o esforço para empenhos futuros, preservando 
os já registrados, porque dizem respeito, diretamente, 
à credibilidade da organização, como parte de relação 
com o mercado fornecedor; 
Sendo necessário dirigir os esforços para empenhos 
já realizados, considerar a possibilidade de 
restabelecimento dos créditos, fato extremamente 
comum no final do exercício financeiro. 

Outra inclusão importante é a que diz respeito às normas relativas 
ao controle de custos e à avaliação dos resultados. Costa (2002, p. 
191) considera que "para um sistema de custos ser bem estruturado, 
não basta que haja um conjunto de normas, fluxos, papéis e rotinas, 
mas, principalmente, pessoal capacitado e bem treinado". Ele acrescenta 
que o controle de custo serve para acompanhar o que efetivamente 
ocorreu em relação ao que foi anteriormente definido. 

Logo, a avaliação de resultados está intrinsecamente ligada ao 
controle de custos. Não é sem razão que os Estados estão cada vez 
mais preocupados em desenvolver seu sistema de controle de custos, 
porém não temos, ainda, conhecimento de que algum deles tenha 
desenvolvido um modelo que atenda, plenamente, suas necessidades. 
Com  isto, a avaliação de resultados tem sido feita de forma insatisfatório, 
muitas vezes voltada apenas para aspectos empíricos. 
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Para Lino (2002, p. 33), a introdução desta exigência na LDO é 
"imposição de parâmetros e metas quantitativas que irá permitir uma 
futura, e mais precisa, aferição entre os resultados pretendidos e os 
alcançados na execução das políticas públicas no Brasil". 

As "demais condições e exigências para transferências de 
recursos a entidades públicas e privadas" têm sido atendidas pela 
imposição de lei específica para essas transferências, bem como, na 
maioria das LD0s, que as entidades privadas sejam sem fins lucrativos 
e de atendimento direto ao público nas áreas de assistência social, 
saúde e educação. 

A preocupação com estas transferências não é recente. 
Formalizadas através de convênios, têm sido utilizadas de forma mais 
abrangente do que a norma possibilita. Na verdade, convênio é acordo 
entre partes que têm interesses comuns, convergentes, que visa prestar 
mútua colaboração para atingir seus objetivos. Dai, em regra, os 
conveniados ou partícipes utilizarem o convênio para exercitar uma 
colaboração mútua, seja através do repasse de verbas ou de uso de 
equipamentos, de recursos humanos e materiais, de imóveis, de lcnow-
how etc. 

O que se tem visto, entretanto, é a utilização de convênio para 
contratação de serviços ou a sua celebração com entidades que não 
possuem os requisitos mínimos para atingir os objetivos que se espera_ 
Por isto, muitos deles são anti-econômicos para o Estado, chegando a 
ter suas contas desaprovadas pelo sistema de controle externo. 

Assim, estabelecer condições mínimas para a liberação de 
recursos, sob essa forma, é essencial para a boa gestão dos recursos 
públicos. 
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Pela LRF, conterá ainda o projeto de lei de diretrizes 
orçamentárias um Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas 
metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, 
despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, 
para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes. Além 
disso, tal Anexo conterá avaliação das metas do ano anterior e da 
situação financeira e atuarial dos regimes de previdência e de fundos 
públicos e programas de natureza atuarial, evolução do patrimônio 
líquido nos três últimos exercícios e a estimativa e compensação da 
renúncia de receita. ALRF inclui também na LOAum Anexo de Riscos 
Fiscais, para avaliação dos pasivos contingentes e outros riscos capazes 
de afetar as contas públicas. 

Com os acréscimos na LDO, provenientes da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, procura-se incutir no administrador público, 
de todas as esferas de governo, uma nova concepção de gestão pública, 
através de normas claras e precisas sobre a gestão da receita e despesa 
pública, o endividamento e a gestão do patrimônio público, evitando-
se a ocorrência de práticas que possam acarretar desequilíbrios 
orçamentários e financeiros com conseqüentes prejuízos ao Estado. 
Em última análise, tais acréscimos visam beneficiar a sociedade, no 
atendimento de suas legítimas demandas por serviços públicos. 

Para Bergue (2001, p. 6), a LDO, "elemento do sistema de 
planejamento integrado introduzido pela Constituição Federal de 1988, 
resulta fortalecida, pois incorpora, a partir da edição da LC n° 101/ 
2000, novas e importantes dimensões, notadamente orientadas para 
os resultados das ações do Poder Público". 

Foram vetadas as alíneas "c" e "d" do inciso I e os incisos II e 
III, todos do artigo 4.° da Lei. A alínea "c" determinava que a LDO 
estabelecesse parâmetros para fixação das despesas correntes, inclusive 
com pessoal, enquanto que a alínea "d" estabelecia que a LDO disporia 

472 	 Revista Gestão Pública e Controle Externo. v. 1, n. 1, nov/2005 



sobre a destinaçã'o de recursos provenientes das operações de crédito. 
Punhos os vetos argúem que fere o interesse público fixar 
antecipadamente parâmetros para despesas e para destinação de 
recursos de operações financeiras, uma vez que se deve dar ênfase à 
realização das ações com vistas ao alcance dos objetivos estabelecidos 
nos programas. Os incisos II e III determinavam que a LDO 
estabelecesse, respectivamente, limite para as despesas com juros e 
para a expansão das despesas obrigatórias. Por entender que tais 
imposições representam redundância, uma vez que na Lei já há 
dispositivos limitadores para essas despesas, o Presidente da República 
vetou os dois incisos. 

Enfim, como o próprio nome sugere, as diretrizes orçamentárias 
traçam os parâmetros que delimitam a Lei Orçamentária Anual, que é 
o assunto a ser tratado na seção a seguir. 

4 ORÇAMENTO ANUAL 

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é considerada um dos 
principais instrumentos da administração pública. Sua importância 
decorre de seu significado como um delineador das ações a serem 
desenvolvidas pelo governo, seja na área federal, estadual ou municipal, 
no decorrer do exercício a que a lei se refere. Além disso, os 
dispositivos e dados contidos na LOA são um fator essencial para os 
acompanhamentos e as fiscalizações a cargo dos órgãos de controle 
externo e de controle interno. 

Segundo a Constituição Federal, a LOA compreende três 
orçamentos: 

a) O orçamento fiscal referente aos Poderes, seus fundos, órgãos e 
entidades da administração direta e indireta; 
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O orçamento de investimento das empresas em que o poder público, 
direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito 
a voto; 
O orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades 
e órgãos a ela vinculadas, da administraç:ão direta ou indireta. 

O orçamento fiscal compreende o detalhamento das receitas de 
qualquer espécie previstas para serem arrecadadas pelo ente público 
e a sua utilização nas despesas fixadas para um exercício fiscal. O 
orçamento de investimento representa os gastos de capital que as 
empresas pertencentes (controladas) ao ente público deverão realizar 
no mesmo período. 

Cabe enfatizar que, com a edição da LRF, o orçamento de 
investimento deve ser elaborado apenas pelas empresas consideradas 
independentes, ou seja, aquelas empresas controladas pelo ente público 
que não recebam recursos financeiros para pagamento de pessoal, de 
custeio em geral ou de capital, excluídos aqueles provenientes de 
aumento de participação acionária destinados a despesas de capital. 
Já no orçamento de seguridade social estão as despesas destinadas ao 
denominado sistema de seguridade social, definido no artigo 194 da 
Constituição Federal como o conjunto integrado de ações de iniciativa 
dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos 
relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 

A LOA conterá demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as 
receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias e remissões. 
Perseguindo os objetivos do PPA, a LOA terá, entre suas funções, a 
de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo o critério 
populacional. 

Nada mais justo que, na sua elaboração, haja a participação 
popular, o que vem sendo promovido por alguns estados e municípios, 
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denominando-o de "Orçamento Participativo". É através desta 
participação que o cidadão opina sobre as políticas públicas, tomando-
se comprometido cornos resultados da gestão pública. 

Khair (apud KRAEMER, 2005, p. 4) diz que o "orçamento 
participativo amplia e aprofunda a democracia e desenvolve a cidadania, 
ao estabelecer melhor controle social sobre o estado, reduzir o 
clientelismo, criar maior co-participação entre governo e comunidade 
e, no processo de seu desenvolvimento". 

A LOA constitui-se no detalhamento das ações previstas no PPA 
e na LDO, através do qual o administrador público saberá onde e 
quando aplicar os recursos que a sociedade colocou à sua disposição 
para atender os interesses coletivos. De acordo com a atual 
classificação, as ações do governo na LOA devem ser identificadas 
através de Funções, Subfunções, Programas, Projetos/Atividades e 
Operações Especiais. 

Coadunando com essa assertiva, Bergue (2001, p. 11) ensina 
que "no plano administrativo, o orçamento evidencia a orientação das 
políticas públicas, onde são estabelecidos os programas e referenciadas 
as unidades executoras justamente com as parcelas de recursos 
correspondentes." 

Além dos quadros previstos na legislação específica, a LRF 
dispõe que a LOA deve ser acompanhada de: 

Demonstrativo, em anexo, da compatibilidade da programação dos 
orçamentos com os objetivos e metas constantes no Mexo das 
Metas Fiscais da LDO; 
Medidas de compensação da renúncia de receita e ao aumento de 
despesas obrigatórias de caráter continuado; e 
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c) Reserva de contingência destinada a atendimentos de passivos 
contingentes e outros riscos e eventos fiscais. 

Conforme comentamos, a LDO estabelecerá objetivos e metas 
fiscais para serem atingidas no exercício de sua referência Buscando 
atender a esse mandamento, a LOA deve conter elementos que tomem 
possível verificar sua compatibilidade com a LDO, especialmente porque 
a primeira não possui subsídios através dos quais possam ser medidos, 
qualitativamente, os seus efeitos. 

Nesta mesma linha de pensamento, Lino (2001, p. 41) discorre 
que o demonstrativo da compatibilidade da programação dos 
orçamentos com os objetivos e metas busca a transparência, porque a 
LOA, sendo peça numérica e monetária, nem sempre demonstra o 
implemento dos objetivos e metas insertas na LDO ou PPA. 

Passemos a falar sobre as medidas de compensação da renúncia 
de receita e do aumento de despesas de caráter continuado. 

Renúncia de receitas é um mecanismo por demais utilizado pelo 
setor público para atrair investimentos privados voltados para áreas 
econômicas especificas, principalmente para impulsionar regiões menos 
desenvolvidas. O parágrafo primeiro do artigo 14 da LRF definiu 
renúncia de receita como sendo anistia, remissão, subsídio, crédito 
presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de 
alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução 
discriminada de tributos ou contribuições, e outros beneficios que 
correspondam a tratamento diferenciado. A renúncia de receita deve 
ser concedida por lei especifica, conforme dispõe o artigo 15 da 
Constituição Federal. 

Entende-se, com a obrigatoriedade deste dispositivo, que a LRF 
quis por uru "freio" na chamada guerra fiscal, pois, a partir de então o 
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ente público deverá planejar mais e melhor antes de conceder os 
incentivos fiscais para atrair empresas, uma vez que terá de identificar 
as compensações pela redução da arrecadação. Por conta disto, já 
surgiram questionamentos se incentivos fiscais para empresas ainda 
não instalarias constituem "renúncia de receita", uma vez que a receita, 
no momento da concessão do beneficio, ainda não existe. 

De qualquer modo, a exigência de compensação da renúncia de 
receita já evita que o gestor público desequilibre o orçamento público. 

Despesa de caráter continuado é aquela de natureza corrente 
que fixe para o ente público a obrigação legal de sua execução por 
período superior a dois exercícios, ou a prorrogação da despesa criada 
por prazo determinado. Exemplos desse tipo de despesa são os 
aumentos salariais dados ao funcionalismo e ao salário mínimo (este 
último com impacto na previdência social) acima das perdas 
inflacionárias, a criação de novos cargos na administração pública ou a 
criação de programas assistencialistas. Para estes casos, deverá a 
administração apresentar as fontes de recursos, como aumento da 
receita ou a diminuição da despesa em igual período do gasto previsto. 

O último item incluído na LOA pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal é a constituição da Reserva de Contingência, destinada a atender 
passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais. Reserva de 
Contingência deve ser definida com base na receita corrente líquida, 
configurando-se uma espécie de economia para fazer face a despesas 
eventuais ou inesperadas. Sua utilização deve seguir ao que dispõe a 
LDO. 

Diversas leis de diretrizes orçamentárias de estados e municípios, 
seguindo modelo da LDO federal, classificam riscos fiscais em duas 
categorias distintas, conforme discriminadas a seguir: 
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Riscos orçamentários. São aqueles originados do desequilíbrio 
entre a receita e a despesas, ou seja, quando a receita não for suficiente 
para fazer face às despesas. São exemplos a frustração de parte de 
determinada receita tributária, decorrente de fatos imprevistos, e o 
aumento de determinada despesa em razão da atividade econômica 
ou modificações constitucionais e legais que criam obrigações para o 
Estado. 

Riscos de divida. São os que podem gerar para o ente público 
aumento do seu passivo, com pagamento imediato ou não. Estes riscos 
são de duas origens: 

Originárias da própria administração da divida, quando o impacto 
de variações das taxas de juros e de câmbio afetam o volume de 
recursos necessários ao pagamento do serviço ou do estoque da 
divida no orçamento presente ou nos futuros; 
Originárias de passivos contingentes, ou seja, as dívidas em fase de 
discussão, ainda não assumidas pelo ente público, principalmente as 
demandas judiciais de diversas espécies. Normalmente, essa dívida 
aparece em forma de precatórios, com pagamentos priorizados de 
acordo com o disposto no artigo 100 da Constituição Federal. 

A Lei Orçamentária Anual define também outras regras de 
transparência e de controle, a saber: 

Inclusão de todas as receitas relativas à dívida pública e as receitas 
que as atenderão; 
Refinanciamento da dívida de forma separada na lei orçamentária; 
Vedação de consignar na lei orçamentária crédito com finalidade 
imprecisa ou com dotação ilimitada; 
Proibição de consignar dotação para investimento com duração 
superior a um exercício financeiro que não esteja previsto no PPA. 
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Com essas regras introduzidas na lei orçamentária, a LRF 
possibilita um melhor controle e a contenção das despesas, deixando 
menor área de manobra para se efetuar alterações, uma vez que estas 
devem estar contempladas no PPA e na LDO. Assim, fica o governo 
obrigado apensar e calcular melhor o que deverá fazer para o próximo 
exercício, se não quiser descumprir as normas da LRF. 

Para efeito de entendimento do processo legislativo, convém 
lembrar que foram vetados os seguintes dispositivos da LRF, relativos 
à LOA: 

Utilização da reserva de contingência para pagar despesas originadas 
de "Restos a Pagar" que excederem as disponibilidades de caixa ao 
final do exercício (alínea "a", inciso III, art. 5°). Segundo as 
justificativas do veto, tal dispositivo confraria o princípio da reserva 
de contingência (proteção contra riscos e passivos contingentes), 
bem como pressupõe a execução de despesas acima das 
disponibilidades financeiras do exercício, o que é contrário à 
responsabilidade fiscal; 
Obrigatoriedade de encaminhamento do projeto de lei orçamentária 
ao Poder legislativo até o dia quinze de agosto de cada ano (§ 7° do 
art. 5°). Ajustificativa mais relevante para o veto é que a fixação de 
uma mesma data para toda esfera de governo não considera a 
dependência de informações entre os entes da federação, 
principalmente quanto à estimativa de receita; 
Utilização de até dois doze avos do total de cada dotação, caso o 
orçamento não for sancionado até o fmal do exercício de seu 
encaminhamento ao Poder Legislativo (art. 6°). Caso aconteça tal 
situação, o dispositivo poderá trazer sérios transtornos à 
administração pública, principalmente no que tange ao pagamento 
de salários, serviço da dívida e transferências constitucionais, 
conforme justificativa do veto. 
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Enfim, com relação ao item "b", a União obrigatoriamente tem 
que encaminhar o projeto de lei orçamentário quatro meses antes do 
encerramento do exercício financeiro, conforme disposto no art. 35, § 
2°, Inciso BI, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição Federal. Estados e municípios têm buscado seguir este 
mesmo prazo. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste artigo, buscou-se analisar os impactos das alterações 
introduzidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, na elaboração e 
execução dos instrumentos legais que integram o planejamento 
governamental. 

No que diz respeito ao PPA, vimos, na seção 2, que sua duração 
é de 4 anos, e que se trata de um dos elementos primordiais do 
planejamento governamental. Como se analisou, a função básica dessa 
norma legal é propiciar a vinculação e a compatibilização entre o plano 
geral de governo e os orçamentos anuais. As mudanças na elaboração 
do Plano Plurianual, em virtude das inovações trazidas pela LRF, são 
significativas, uma vez que o PPA deve refletir a realidade financeira e 
orçamentária do ente público a que se refere. 

Quanto à Lei de Diretrizes Orçamentárias, focalizada na seção 
3, sua principal função é a de antecipar as pretensões do governo 
sobre as metas e prioridades para o exercício subseqüente. Serve, 
portanto, de parâmetro para a elaboração da Lei Orçamentária Anual 
(LOA). Os impactos dos dispositivos da LRF concentram-se 
notadamente no mecanismo de ajuste das dotações orçamentárias, nas 
metas fiscais e nos riscos fiscais. 

No tocante à LOA, vimos na seção 4o quanto esse instrumento 
é importante para a administração pública. Nessa lei, detalham-se as 
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ações previstas no PPA e na LDO. Esse detalhamento é o guia utilizado 
pelo administrador público, para saber onde, quando e como vai aplicar 
os recursos disponíveis, a fim de atender os interesses coletivos. 
Também são importantes as mudanças decorrentes da LRF para a 
elaboração da Lei Orçamentária Anual. Especialmente no que se refere 
ao demonstrativo de compatibilidade da programação orçamentária 
com as metas fiscais; o demonstrativo dos efeitos de isenções e anistias 
sobre as receitas e despesas; determinação da reserva de contingência; 
indicação das despesas da dívida pública e seu refmanciamento; 
vedação de consignação de crédito com dotação ilimitada; proibição 
de inclusão de dotação para investimentos com duração superior a um 
exercício, que não esteja prevista no PPA. 

Enfim, a conclusão a que chegamos com esta análise é que, com 
a Lei de Responsabilidade Fiscal, os instrumentos de planejamento 
governamental foram aprimorados. Esse aprimoramento facilitará a 
gestão dos recursos públicos, dando transparência às ações do govemo. 

Devemos enfatizar que a transparência a que nos referimos não 
se resume à publicação das demonstrações exigidas na Lei. O aspecto 
findamental a destacar é que a LRF determina, no parágrafo único do 
art. 48, que se deve assegurar a participação popular e a realização de 
audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão 
dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. 

Com isto, permite-se uma melhor avaliação não só dos chefes 
do poder executivo das esferas de governo, como também dos 
representantes do povo, levando a população a exercer plenamente a 
cidadania 
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Resumo: O objetivo deste estudo foi propor subsídios para a formu- 
lação de esti 	atégia, no sentido de instituir, sistematicamente, no Tribu- 
nal de Contas do Estado da Bahia —TCE/Ba, o exercício da Auditoria 
Ambiental. Para isso: conceitua auditoria ambiental, noticia acerca da 
experiência das Entidades Fiscalizadoras Superiores — EFS no con-
trole ambiental público e, no cenário nacional, investiga as ações 
exercidas pelos 34 Tribunais de Contas brasileiros. Os resultados en-
contrados demonstraram que a realização de Auditorias Ambientais é 
ainda incipiente no Brasil em decorrência do pouco nível de integração 
e intercâmbio das instituições, a ausência de indicadores de desempe-
nho ambientais mensuráveis e a pouca especialização das equipes de 
auditores. Por fim, elabora sugestões alternativas propondo um mode-
lo voltado para a efetiva implementação do processo de auditoria 
ambiental que possibilitem corrigir ou reorientar o curso das auditori-
as, no âmbito do TCE/BA, podendo, também, servir de instrumento 
para outros Tribunais de Contas. Para dar sustentação aos pressupos-
tos do trabalho utilizou-se como procedimentos metodológicos pes-
quisas exploratórias e bibliográficas e para a coleta de dados aplicou-
se questionários e entrevistas. 

' Técnico de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado da Bahia e mestranda em 
Auditoria pela Fundação Visconde de Cairu. 
Professor-Doutor em Contabilidade e Controladoria pela USP e Professor-Coordenador 
do Mestrado em Contabilidade do Centro de Pós-Graduação e Pesquisa Visconde de Cairu 
(CEPPEV). 
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1 INTRODUÇÃO 

A crescente degradação ambiental vem comprometendo a qualidade 
de vida do planeta de forma assustadora, compondo, atualmente, a 
pauta de inúmeras discussões, provocando, com isto, uma gama de 
reflexões por parte da sociedade, que através da tomada de consciên-
cia passa a impor às organizações, sejam elas públicas ou privadas, 
uma postura inovadora no que diz respeito àresponsabilidade social e 
ecológica 

Ao Poder Público, cabe o importante papel de proteger o meio 
ambiente, até porque executa ações públicas que redundam em im-
pactos ambientais significativos, podendo envolver, direta e/ou 
indiretamente, o bem estar da população, na sua integridade. 

Dessa forma, no dever de administrar o patrimônio ambiental e 
de controlar a conduta de seus usuários, para os governos, em todos 
os níveis de poder, é imprescindível a elaboração de políticas públicas 
voltadas para a preservação e conservação do meio ambiente, incluin-
do-se aí os órgãos integrantes do sistema de controle. 

Ressalte-se que os governos, em todos os níveis de poder, têm 
ainda tímidas investidas quanto àutilização da ai viitoria ambiental, sendo, 
dessa forma, incipiente a atuação dos órgãos de controle e fiscalização 
diante dos problemas ambientais, o que nos obriga a repensar o papel 
do Estado o que induz a modernização do setor público. 

Neste contexto, o presente trabalho objetiva apresentar pro-
posta de sistematização e ampliação do escopo da auditoria ambiental 
no âmbito do TCE/Ba, destacando o papel a ser desempenhado pelos 
Tribunais como parte integrante do sistema global de controle externo, 
que inclui o controle ambiental. 
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2 FUNDAMENTOS DE AUDITORIA AMBIENTAL 

A Auditoria Ambiental surgiu, na década de 70, nos Estados 
Unidos, em conseqüência de acidentes ambientais como os de Bhopal, 
na índia, e Valdez, nos EUA, que, de certa maneira, modificaram o 
cenário empresarial. 

Atualmente, representa excelente ferramenta de orientação 
gerencial e uma das mais importantes metodologias para avaliação do 
desempenho de uma empresa quanto às questões ambientais, poden-
do servir como fonte de informações importantes, para identificar opor-
tunidades e executar medidas preventivas adicionais. Auxilia, também, 

Gerenciamento Ambiental, quanto à prevenção e correção de im-
pactos ambientais nocivos, o que contribui para a melhoria contínua na 
identificação sistemática e planejada das oportunidades para aumentar 

desempenho da empresa. 

Segundo a United Nations Environment Program (UNEP/ 
1E0) UNEP's Industry and Environment Office (1989), em uma 
metodologia de Auditoria Ambiental, as atividades normahnente 
auditadas incluem a política, a responsabilidade e organização das 
tarefas, o planejamento, acompanhamento e relatório das ações, o 
treinamento e conscientização do pessoal, as relações externas com 
os órgãos públicos e a comunidade, a adequação aos padrões legais, 

planejamento de emergência e funcionalidade, as fontes de poluição 
e acompanhamento das descargas, a economia de recursos e o uso do 
solo. (apud DONAIRE, 1999, p. 123). 

Dessa forma, além de representar um instrumento de política 
ambiental, a auditoria ambiental avalia, também, as instalações e práti-
cas operacionais e de manutenção de uma atividade poluidora, servin-
do para fornecer dados sobre a extensão dos impactos ambientais, 
quantificar a escala dos problemas ou examinar as causas e efeitos de 
uma possível correção para determinada organização, como também, 
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para verificar o desempenho ambiental de qualquer tipo de organiza-
ção, seja ela pública ou privada, industrial, comercial ou de serviços. 

2.1 Definições e Conceitos Básicos de Auditotia Ambiental 

Vários são os conceitos de Auditoria Ambiental no meio empre-
sarial dentre os quais destacou-se o da Associação Brasileira de Nor-
mas Técnicas (ABNT), NBR 150 14010: 

[...] um processo sistemático e documentado de ve-
rificação, executado para obter e avaliar, de forma 
objetiva, evidências de auditoria para determinar se 
as atividades, eventos, sistemas de gestão e condi-
ções ambientais especificados ou as informações 
relacionadas a estes estão em conformidade com os 
critérios de auditoria, e para comunicar os resulta-
dos deste processo ao cliente. (ABNT, 1996). 

Na área pública, verifica-se, também, uma diversidade de defi-
nições, porém, devido as características específicas e as atribuições 
dos Tribunais de Contas, em especial o da Bahia, que guardam seme-
lhança com as do Tribunal de Contas da União — TCU, este trabalho 
considera como mais apropriado o adotado por esta instituição, que 
em seu Manual de Auditoria Ambiental (BRASIL, 2001, p. 13), apro-
vado através da Portaria no 214/01, estabelece que a auditoria 
ambiental é "o conjunto de procedimentos aplicados ao exame e ava-
liação dos aspectos ambientais envolvidos em políticas, programas, 
projetos e atividades desenvolvidas pelos órgãos e entidades sujeitos 
ao seu controle". 

2.2 Auditoria Ambiental Pública 

É aquela determinada e/ou realizada pelo Poder Público, cuja 
aplicação ocorre de forma compulsória, sendo portanto, utilizada com 
caráter obrigatório. Tem como uma de suas características fundamen- 

488 	 Revista Gestão Pública e Controle Externo. v. I, n. I, nov./2005 



tais a publicidade de seus relatórios, objetivando a informação da so-
ciedade e permitindo maior participação no controle ambiental. 

Essa auditoria pode exercer importante papel como instruenen-
to auxiliar na execução de políticas públicas, representando também 
uma excelente oportunidade para estabelecer um cunho preventivo 
para o controle ambiental das atividades empresariais, conforme 
Malheiros (2002). Na Figura 1 estão demonstradas as aplicações da 
auditoria ambiental pública. 

AUDITORIA AMBIENTAL PÚBLICA 

Âmbito governamental 
Instrumento de politica pública 
Determinada e/ou realizada pelo poder público 

Obrigatória 

Auditoria Ambiental Legal  Auditoria Ambiental dos 
Tribunal de Contas 

Auditoria Ambiental em 
Compromisso de 

Ajustamento de Conduta 

Figura 1. Auditoria ambien ai pública no contexto brasileiro 
Fonte: Adaptado de Malhemos, 2002 

Dessa forma, na área pública destacam-se: auditoria ambiental 
legal, auditoria ambiental em termos de compromisso de ajustamento 
de conduta e auditoria ambiental dos Tribunais de Contas. 

A AuditoriaAmbiental Legal é utilizada de forma auxiliar a fisca-
lização, embora não possa ser confindida com a ação de fiscalização 
com vistas a verificar o cumprimento das leis e normas ambientais. 

Na Auditoria em Compromisso de Ajustamento de Conduta, 
verifica-se o cumprimento do acordo firmado, no qual uma das partes 
se compromete a promover ajuste de conduta com as exigências le-
gais, devido a condenação por agressão ambiental, decorrente de aci-
dente ou de processo produtivo inadequado em relação ao meio am-
biente. Na assinatura do termo, instituído, no Brasil, pela Lei de Ação 
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Civil Pública (BRASIL, 1985), além de firmar compromisso de ajuste, 
a compromissária, empresa que vai ajustar sua conduta, se obriga a 
realizar auditorias ambientais. 

Enquanto as Entidades Fiscalizadoras Superiores — EFS traça-
ram diretrizes internacionais no sentido de incentivar a inserção das 
questões ambientais nas auditorias realizadas pelos órgãos de controle 
externo, no Brasil, os dispositivos da Constituição Federal de 1988 e 
as Constituições Estaduais atribuem competência aos Tribunais de 
Contas — União, Estados e Municípios — para procederem a essas 
auditorias, tomando estas instituições, no entender de Malheiros (2002), 
importantes parceiros nos processos de gestão ambiental pública e de 
busca de desenvolvimento sustentável, ao atuar na melhoria das ações 
de proteção, preservação, conservação, controle e recuperação 
ambiental. 

3 AUDITORIA AMBIENTAL E AS EFS 

Para dar sustentação aos pressupostos deste trabalho os proce-
dimentos metodológicos utilizados foram pesquisas exploratórias e bi-
bliográficas, e como instrumentos de coleta de dados foram aplicados 
questionários estruturados e entrevistas, além de busca em sites 
institucionais e pesquisas em documentos produzidos em congressos e 
seminários, buscando-se conhecer o grau de conhecimento e aplica-
ção da auditoria ambiental pelos organismos internacionais da Améri-
ca Latina e Caribe e pelos Tribunais de Contas do Brasil. 

Os dados revelaram que, dos 12 países pesquisados na Améri-
ca Latina, 8 realizam ações relativas a auditorias ambientais, sendo 
eles: Panamá, Costa Rica, Colômbia, Chile, Argentina, Peru, El Salva-
dor e Brasil. 

490 	 Revista Gestão Pública e Controle Externo. v. 1, n. I, nov./2005 



Dentre os 21 Tribunais de Contas que responderam ao questio-
nário verificou-se que cinco (15%) incluíram a auditoria ambiental em 
seu planejamento e, apenas um (3%), implantou efetivamente essa es-
pécie de auditoria em sua rotina de trabalho, enquanto quatro (12%) 
declararam estar em fase de implantação e sete (21%), revelaram ter 
executado alguma ação relativa à auditoria do meio ambiente. Os de-
mais (quatro) não possuem ações relacionadas à questão ambiental. 

Dentre os que planejaram e/ou realizam auditorias ambientais 
merecem destaque: 

Tribunal de Contas da União, que executa auditoria 
ambiental fundamentada pelo Projeto de Desenvol-
vimento da Fiscalização Ambiental — PDFA. 

TCE do Paraná, que desenvolve auditorias ambientais 
em programas governamentais co-financiados por 
organismos internacionais. 

Tribunais dos Estados de Pernambuco, Mato Gros-
so, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, que estão em 
fase de implantação das auditorias ambientais. 

Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, 
que inclusive criou grupo de trabalho para estudar e 
propor ações visando à implementação. 

Embora não tenha traçado diretrizes institucionais para a área 
ambiental, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia —TCE/Ba, valen-
do-se do método de auditoria integrada, aborda os aspectos ambientais 
no bojo das outras modalidades de auditorias, em especial aquelas 
que envolvem as obras públicas decorrentes da execução de progra-
mas governamentais com recursos co-financiados, a exemplo dos se-
guintes: Projeto de Desenvolvimento Comunitário para a Região do 
Rio Gavião do Estado da Bahia, financiado pelo FIDA; Programa de 
Integração dos Corredores Rodoviários do Estado da Bahia, financi- 
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ado pelo BID; Programa de Atração de Investimentos e Fomento à 
Competitividade Industrial; Programa de Saneamento Ambiental da 
Bahia de Todos os Santos, financiado pelo BID. 

Os dados revelaram que: 

existem estágios variados de desenvolvimento, por 
parte das EFS, evidenciando ser este, ainda, inci-
piente, em âmbito nacional; 

há pouca integração entre as instituições de controle 
tanto no âmbito nacional, quanto naAmérica Latina; 

pouco tem sido feito no sentido da implementação 
de auditorias ambientais, no âmbito dos Tribunais de 
Contas do Brasil; 

a questão ambiental ainda não representa prioridade 
para os órgãos de controle existentes no pais; e ge-
ralmente, a ação desses tribunais concentra-se nos 
aspectos ambientais ligados a obras públicas. 

As dificuldades apontadas pelos Tribunais para a implementação 
das auditorias ambientais gravitaram na definição da forma e espaço 
legal para atuação do controle externo, na ausência de capacitação do 
corpo técnico, na inexistência de servidores com formação técnica na 
área ambiental para a formação de equipe multidisciplinar, bem como 
na ausência de parâmetros com relação a outros Tribunais em traba-
lhos de mesma natureza. 

Outro ponto em comum foi a dificuldade no estabelecimento de 
indicadores de desempenho ambiental mensuráveis, revelando-se como 
um desafio a ser enfrentado pelas instituições de controle. 

Confirmou-se, também, que as Entidades de Controle devem 
contar com pessoal e recursos necessários para realizar os trabalhos 
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de auditoria, através de equipes intadisciplinares; sendo a capacitação 
dos recursos humanos de fundamental importância para o desenvolvi-
mento e a realização das auditorias de natureza ambiental. 

Diante dos resultados obtidos no levantamento de informações 
ficou comprovada a necessidade de elaboração da proposta que visa 
subsidiar a implantação sistemática de auditorias ambientais nos TC 's, 
descrita no tópico a seguir. 

4 PROPOSTA DE SISTEMATIZAÇÃO 

Diante do cenário revelado, tanto em nível de EFS na América 
Latina e especialmente no que tange aos Tribunais do Brasil e conside-
rando que a auditoria não deve se limitar a aspectos relativos a obras, 
mas sua abrangência deve ser ampliado a todos os tipos de impacto ao 
meio ambiente, provocados por quaisquer ações desenvolvidas pelos 
programas de governo, sejam elas ligadas à preservação de flora e 
fauna, áreas protegidas, recursos hídricos, poluição em todos as suas 
modalidades, efeitos decorrentes de irrigação e preservação do 
patrimônio cultural, é que este estudo propõe a sistematização e am-
pliação de escopo da auditoria ambiental, no âmbito do TCE/Ba. 

4.1 Motivação para Implantar Auditoria Ambiental 

Vários são os motivos que justificam a implantação de um mo-
delo abrangente de auditorias ambientais pelo TCE/Ba. Dentre eles, 
pode-se enumerar: melhoria das relações de parceria e envolvimento 
com os stakeholders; melhoria organizacional; conseientização 
ambiental dos funcionários; atendimento às expectativas da comunida-
de em que está inserida; comprometimento com o .desenvolvimento 
sustentável; submissão à legislação, forte pressão interna e externa; 
comprometimento com a responsabilidade ambiental como parte dos 
valores da instituição; melhoria da imagem institucional; alto compro- 
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et 2. SISTEMATIZAÇÃO 

 

J 
4. AVALIAÇÃO 

1. SENSIBILIZAÇÃO 	 3. IMPLANTAÇÃO 

ORIENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

metimento do pessoal e melhoria nas relações de trabalho; melhoria e 
criatividade para novos desafios. 

4.2 Esboço Geral da Proposta 

Neste tópico está apresentada a organização necessária à 
operacionalização da proposta e para melhor organizar e sistematizar o 
conhecimento sugere-se que essa implantação se dê em quatro etapas 
principais como base de apoio à metodologia. São elas: Sensibilização, 
Sistematização, Implantação eAvaliação de Resultados (Figura 2). 

Figura 2. Etapas da metodologia 
Fonte: Malafaia (2004). 

Estas etapas podem acontecer de forma isolada ou se sobrepor 
em algum momento da aplicação, e devem ser distribuídas de tal forma 
que proporcionem à organização a concreta possibilidade de imple-
mentá-las conforme suas potencialidades e disponibilidades. 

A metodologia de implantação do projeto de sistematização da 
auditoria ambiental proposta neste trabalho leva em consideração os 
fatores determinantes de sucesso, as oportunidades e as dificuldades 
enfrentadas por outras entidades de controle externo com referência 
aos processos de implantação em curso. 
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a) Etapa de Sensibilização 

Etapa que se destina a envolver a instituição, em todos os níveis 
hierárquicos, através da conscientização, oferecendo dados suficien-
tes para que se possa convencê-la da necessidade e das vantagens da 
implantação sistemática da auditoria ambiental. 

Recomenda-se a realização de palestras para a alta administra-
ção do TCE/BA com o objetivo de esclarecer a importância do seu 
efetivo comprometimento para o sucesso do processo de implanta-
ção, qualquer que seja a metodologia adotada  Ainstituição deve ter no-
ção da profundidade das mudanças decorrentes do processo de sistema-
tização. 

Uma vez obtido o comprometimento e a liderança da alta admi-
nistração, envolvendo, além da presidência, o tribunal pleno, os audi-
tores substitutos, os assessores, enfim, o nível político/estratégico do 
TCE, oportuno se faz investir no corpo diretivo intermediário (tático), 
realizando reuniões de trabalho, apresentações técnicas e workshops, 
submetendo a matéria ao Comitê de Auditoria que deverá promover 
estudos e discussões. 

É necessário, também, discutir o tema com o corpo técnico-
operacional, não apenas para comprometê-los, mas também, para in-
centivar o estudo e o conhecimento sobre o assunto, estimulando as 
capacidades e revelando os talentos, com vistas a desmitificação do 
tema. Para atingir esta população, a comunicação será estabelecida, 
inclusive, via Internet fintranet, através da qual serão solicitadas su-
gestões técnicas e realizado intercâmbio de conhecimento, tanto inter-
namente quanto externamente. Desta forma estabelece-se o exercício 
do benchmarking ambiental que se refere ao estabelecimento de po-
líticas institucionais de "troca" e absorção de informações sobre a ges-
tão e auditoria ambiental, com o envolvimento de todo o órgão. 
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Os fóruns participativos também deverão ser estimulados, como 
forma de discutir soluções especificas para situações pendentes, apro-
veitando a experiência e conhecimento autógeno dos grupos envolvi-
dos, contribuindo para melhorar a transparência e a imagem da orga-
nização e da própria atividade de auditoria. 

Nesta etapa, inicia-se a identificação da equipe de auditoria, 
devendo ser levados em consideração requisitos como: formação aca-
dêmica, experiência acumulada interesse e perfil de cada um dos mem-
bros e comprometimento com as questões ambientais. 

A formação de grupo de estudo evidencia a multiclisciplinaridade 
trabalhada pela metodologia (equipe formada por pessoas dos diver-
sos setores, onde cada membro traz para o grupo a visão do objeto a 
ser analisado, conforme a construção dos seus conhecimentos) e ob-
jetiva a uniformização e nivelamento do saber cientifico. 

O Quadro 1 sintetiza as estratégias, ações e resultados espera-
dos nesta fase: 

ESTRATÉGIA AÇÃO RESULTADOS 
ESPERADOS 

Sensibilização da 
Alta Administração 

Apresentação do projeto de implantação 
á alta administração, demonstrando a neces- 
sidade e as vantagens na realização da 
Auditoria Ambiental. 

Comprometimento e 
Liderança da Alta 
Administração 

Sensibilização do 
nível intermediário 

Apresentação do projeto ao Comitê de 
Auditoria para estudo e avaliação da 
metodologia de implementação. 

Compromisso e 
envolvimento do 
nivel intermediário 

Sensibilização do 
nível operacional 

Divulgação dos trabalhos pela intranet, 
solicitando sugestões técnicas de 
implantação; 

Compromisso e 
envolvimento de toda 
a Instituição 

Elaboração de material educativo 
(cartazes, folders); 

Desmitifieação do 
tema 

Instalação de Fórum Ambiental com o 
uso da intranet/internet; 

Realização de seminário e workshop 

Quadro 1. Etapa de sensibilização 
Fonte: Adaptado de Malafaia (2004). 
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b) Etapa de Sistematização 

Esta fase consiste na instriunentalizaçá'o do Órgão para o exer-
cício da Auditoria Ambiental, preparando as bases para a fase seguin-
te, a fim de respaldar sua realização, que deve estar institucionalizada, 
de forma a garantir a continuidade do projeto em estudo. Para materi-
alizar o compromisso da instituição para com o meio ambiente, a pro-
blemática ambiental deve estar inserida no Planejamento Estratégico 
do TCE, constando declaração expressa de sua Responsabilidade 
Social e Ambiental, objetivando, principalmente, estimulara cultura 
organizacional interna para auditoria de natureza ambiental. 

É conveniente, também, nonnatizar a ação daAuditoriaAmbiental, 
estabelecendo as premissas gerais, os parâmetros e estratégias de atu-
ação, as vertentes e prioridades organizacionais, determinando, ainda, 
uma definição temporal para a efetivação do Projeto, traçando, assim, 
a estratégia de ação, que se reporta à elaboração de estratégias volta-
das ao desenvolvimento operacional do órgão. Afinal, é importante 
saber onde se quer chegar. 

Dentre estas premissas, recomenda-se considerar o atual mo-
delo metodológico vigente no TCE/BA, com o devido relacionamento 
de padrões de auditorias usuais para a modalidade ambiental, princi-
palmente, em função da legislação específica 

Além disto, por uma questão de prudência, e considerando a 
pouca tradição e conhecimento sobre o assunto, toma-se conveniente 
que o processo seja iniciado com a realização de auditorias de caráter 
experimental, com focos direcionados, ou seja, auditorias-piloto, que 
sirvam de referência à sedimentação de conhecimento para auditorias 
futiwas. 

O estabelecimento de plano de implementação contendo 
cronograma de trabalho é importante para que se tenha a dimensão 

Revista Gestão Pública e Controle Externo. v. 1, n. 1, nov./2005 	 497 



dos objetivos específicos e um limite de tempo que oriente as ações 
previstas. Este plano deve contemplar, dentre outras providências, a 
elaboração de manuais de procedimentos gerais e específicos, guias 
de auditorias, as necessidades de contratação e capacitação do corpo 
técnico através da promoção e participação em cursos, treinamentos, 
seminários e congressos. 

As parcerias e/ou cooperação técnica com outras instituições — 
Assembléia Legislativa (em especial a Comissão de Meio Ambiente), 
outros Tribunais de Contas estaduais e municipais, quando existentes, 
outros Órgãos de Controle, Universidades, administração pública fe-
deral e estadual, setor privado, ONGs — são imprescindíveis para a 
integração das ações e para o desenvolvimento do saber científico. 

Neste estágio, a equipe de auditoria já deve estar com a sua 
configuração delineada e realizando estudos e pesquisas sobre o tema, 
de forma a subsidiar a elaboração dos instrumentos normatizadores 
necessários à efetiva operacionalização do Projeto, realizando, tam-
bém, estudo sobre temas correlatos e específicos ao exercício do efe-
tivo controle ambiental. 

Importante destacar, também, a necessidade de contar com es-
pecialistas e consultores, em todas as fases da auditoria, com vistas a 
suprir carências técnicas e de pessoal, em áreas específicas, o que 
deve ser feito com base em diagnóstico prévio, que indique as neces-
sidades em relação ao tipo de auditoria a ser realizada a fim de buscar 
o profissional adequado. 

No quesito capa.citação técnica, a verificação de habilidades e o 
investimento em qualificação dos membros da equipe de auditoria são 
de vital importância para o êxito do Projeto. É preciso que todos os 
membros da equipe conheçam as suas funções e tenham consciência 
sobre as suas limitações. 
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Ademais, o perfil delineado para o profissional da área deve 
priorizar a valorização da formação humanística com uma visão global 
que o habilite a compreender todas as variáveis que interferem na ges-
tão, sejam elas políticas, sociais, econômicas, culturais e ambientais/ 
ecológicas. 

A equipe de auditoria deve trabalhar de maneira cooperativa, de 
forma que a identificação de fragilidades operacionais de seus compo-
nentes sirva de parâmetro para o desenvolvimento de programas de 
treinamentos e capacitação ao nível da gestão, constituindo-se, tam-
bém, em uma oportunidade de manter motivados os funcionários da 
organização. Espera-se, enfim, com esta etapa, que ocorra a incorpora-
ção de valores e conceitos através das ações sintetizadas no Quadro 2. 

ESTRATÉGIA AÇÃO RESULTADOS 
ESPERADOS 

Organização 
institucional e 
metodológica 

Inclusão da AA no Planejamento 
Estratégico do TCE e na Programação 
Anual de auditoria 

Delineamento da Politica 
Ambiental interna 

Organização da 
estrutura fisica, 
recursos humanos, 
financeiros e materiais 

Reunião com o comitê de auditoria 
para instituir grupo de trabalho/ 
comissão de implantação 

Implantação de projeto 
piloto para realização de 
auditorias ambientais de 
caráter experimental no 
primeiro ano do Projeto 

Aparelhamento 
técnico e científico 
do TCE 

Implementação de intercâmbio com 
com outras EFS 

Disseminação de 
informações 

Normalização da 
ação de AA 

Implementação de acordos de 
cooperação com entidades relacionadas 
a gestão ambiental 

Instrumentalização do 
órgão para a realização 
de todas as espécies de 
auditorias ambientais no 
curso de cinco anos 

Formação, 
treinamento e 
aperfeiçoamento 

Realização de levantamentos e do 
armazenamento de informações 

Manutenção do quadro 
técnico atualizado 

Quadro 2. Etapa de sistematização 
Fonte: Adaptado de Malafaia (2004). 
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c) Etapa de Implantação 

Estabelecidas as bases, a etapa de implantação é a que vai per-
mitir o efetivo exercício do controle ambiental perseguido, sempre 
obedecendo às premissas estabelecidas internamente, sem dissociar-
se do comprometimento da alta administração, que representa passo 
fundamental para o sucesso de qualquer Projeto. 

Esta fase, quando serão selecionados os trabalhos a serem rea-
lizados, deve estar fundamentada nos princípios básicos de controle 
externo, com base na utilização de Matriz de Risco aplicada aos pro-
gramas governamentais que realizem ações que gerem impacto no meio 
ambiente. 

No que diz respeito ao planejamento das atividades, verifica-se 
a necessidade de sua integração ao Plano Operacional, elaborado pelas 
Coordenadorias de Controle Externo (CCE), que representa o esta-
belecimento de diretrizes gerenciais para a consecução dos objetivos 
do órgão, de forma que esteja integrada à cultura organizacional, tal 
como as demais espécies de auditoria. 

É imprescindível, para o êxito do Projeto, que os objetivos a 
serem alcançados com o exercício da auditoria ambiental, na condição 
de instrumento auxiliar da Gestão Pública a serviço dos objetivos 
operacionais, sejam conhecidos pelos gestores e amplamente divulga-
dos ao nível do Estado, sendo salutar, portanto, a promoção de en-
contros, reuniões e seminários com a participação dos jurisdicionados. 

Nesta fase se inicia(m), efetivamente, a(s) auditoria(s)-piloto, 
anteriormente selecionada(s), que representa(m) uma prospecção nos 
assuntos eleitos para análise, pois, a partir do estudo dos programas, 
projetos ou órgãos selecionados para exame é que a equipe irá conhe-
cer mais profundamente o que será auditado, levando em conta seus 
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aspectos relevantes, de acordo com o objeto da auditoria, de maneira 
a oferecer uma descrição suficientemente detalhada e necessária à ava-
liação dos aspectos ambientais, havendo a necessidade de atualização 
de conhecimentos do quadro técnico através de técnicas e métodos 
utilizados, no Brasil e no exterior. 

Acontece, também, o aparelhamento técnico e científico das 
equipes de auditoria, pois é quando são identificadas as necessidades 
específicas para cada trabalho, produzindo-se, também, os manuais, 
guias e rotinas pautados na prática desenvolvida. A elaboração de 
manuais visa garantir a observância às diretrizes estabelecidas e asse-
gurar a continuidade dos serviços por outros profissionais. 

A adoção de indicadores de desempenho deve possibilitar a 
comparabilidade dos padrões para permitir a avaliação da eficiência 

Toma-se conveniente, ainda, a realização de programa de 
capacitação e treinamento voltado para aspectos específicos, dirigi-
dos às áreas de atuação, imposta por cada auditoria, com a certeza de 
que este programa seja complementado, na medida em que os assun-
tos tratados sejam sedimentados pelas equipes de auditoria. 
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O Quadro 3 apresenta, resumidamente, esta fase: 

ESTRATÉGIA AÇÃO RESULTADOS 
ESPERADOS 

Iniciar a AA Diagnóstico da Situação Atual — Aparelhamento técnico e 
externa do projeto Revisão Ambiental Inicial cientifico nas áreas 
piloto auditadas 

Identificação de equipe piloto Manutenção do quadro 
técnico atualizado nas 

Identificação e escolha de programas técnicas e métodos 
e entidades que executem ações que utilizados, no Brasil e no 
envolvam o meio ambiente exterior 

Aquisição de livros e estudos técnicos Aumento gradativo das 
auditorias programadas 

Parcerias com outros tribunais e 
universidades 

Concursos direcionados a profissionais 
da área 

Realização de programa de treinamento 
e capacitação 

Elaboração de manuais, guias e rotinas 

Desenvolvimento de indicadores de 
desempenho 

Quadro 3. Etapa de implantação 
Fonte: Adaptado de Malafaia (2004). 

d) Etapa de Avaliação e Orientação dos Resultados 

Na busca de respostas ao problema enunciado, ou seja, o ele-
mento selecionado para estudo, o grupo de trabalho deve utilizar sua 
carga de conhecimento e experiência, tornando possível, desta forma, 
a solução do problema, e trazendo ganhos na melhoria do desempe-
nho da função de auditoria e nos resultados advindos desta intervenção. 
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Assim, esta fase do modelo tem por função realizar uma avalia-
ção constante dos métodos e técnicas utilizadas e dos resultados obti-
dos para, com base neles, determinar um conjunto de ações a desen-
volver (ou a reorientar), estabelecidos através de cronograma, sufici-
entemente detalhado, de execução das ações previstas para o próxi-
mo período, assim como dos responsáveis por sua execução, com 
vistas ao aprimoramento constante do processo auditorial. Este moni-
toramento pode ser viabilizado com o auxilio das ferramentas 
computacionais disponíveis na instituição. 

É certo que a avaliação deve ser realizada em todas as fases do 
processo, com o objetivo de identificar as falhas e deficiências e, as-
sim, reorientar os rumos, no aspecto em que se mostrar necessário. A 
melhoria de todo e qualquer processo se dá na medida em que se 
avalia e monitora o desenvolvimento e os resultados obtidos, momen-
to em que são confirmados os acertos e redirecionados os entraves e 
gargalos existentes. 

Descrever as funções também é outro passo importante desta 
fase, permitindo que se tenha uma visão geral do objeto de estudo 
para análise e a identificação dos pontos críticos do projeto. 

O Quadro 4 apresenta, resumidamente, esta fase quando, em 
última análise, busca-se a incorporação daAuditoriaAmbiental na cul-
tura organizacional do TCE/BA. 
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ESTRATÉGIA AÇÃO RESULTADOS 
ESPERADOS 

Avaliar os métodos e Elaboração de seminários periódicos Sedimentação da 
técnicas de avaliação dos trabalhos desenvolvidos realização de Auditorias 

Ambientais no TCE/BA 
Monitorar os Manutenção de banco de dados sobre Identificação de possiveis 
resultados das os relatórios e achados de auditorias falhas e entraves na sua 
auditorias realizadas efetuando o acompanhamento das realização, com vistas a 

recomendações redirecionar rumos do 
modelo implantado 

Identificar necessidade• Registro das sanções aplicadas pelos Aprimoramento das 
de novas auditorias órgãos detentores de poder de polícia, 

inclusive o TCE/BA, identificando as 
reincidências 

técnicas e métodos 
utilizados 

Conferir transparência Divulgação das ações do TCE/BA, com Redução de ocorrências 
as ações do TCE/BA, 
na área ambiental 

vistas a toma-Ias conhecidas da 
Comissão de Meio Ambiente da ALBA, 
~ia, ONG's, população, etc, 

negativas no meio 
ambiente, com redução 
de custos, reparação de 
danos e com saúde pública 
decorrente de impactos 
negativos ao meio 
ambiente. 

Manutenção de um canal aberto para Melhoria do fornecimento 
receber informações e denúncias de de serviços públicos 
agressão, para intervir, se necessário, 
ou acionar os órgãos competentes para 

pelo Estado; 

tal encargo Aperfeiçoamento do 
Controle Operacional 

Emissão de boletins informativos Melhoria da imagem do 
mensais sobre os trabalhos realizados. TCE/BA; 

Revisão e melhoria 
continua 

Quadro 4. Etapa de avaliação e orientação dos resultados 
Fonte: Adaptado de Malafaia (2004). 

4.3 Concepção Lógica do Projeto 

A técnica do Quadro Lógico foi desenvolvida nos meados dos 
anos 60 e se constitui num instrumento de planejamento, em forma de 
matriz, que visa organizar a seqüência causa-efeito que todo projeto 
deve ter. 
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Para Pfeiffer (2000, p. 83), representa o resumo do plano com-
pleto de um projeto que fornece respostas às seguintes perguntas: 

Porque o projeto deve ser realizado? 

Qual é o seu propósito e quais as mudanças a serem 
alcançadas? 

Como se pretende produzir melhorias? 

Quais as condições externas que influenciam o al-
cance dos resultados e dos seus efeitos? 

Como é possível identificar o alcance das melhorias 
e mudanças? 

Objetivando responder a estas questões e demonstrar, de forma 
concisa, lógica e ordenada, o Projeto de Sistematização da Auditoria 
Ambiental, no TCE/BA, foi elaborada a Matriz demonstrada no Qua-
dro 5, como instrumento de planejamento e posterior acompanhamento 
do Projeto. 
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Nome do Projeto: Sistematização da Auditoria Ambiental no âmbito do Tribunal de Contas do Estado da Babá 

DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS INDICADORES VERIFICADORES PRESSUPOSTOS 

FINALIDADE: 
Número de registros de denúncias 

relativas â questão ambiental 
Dados estatísticos dos 

organismos oficiais de proteção 
ambiental 

Sensibilização da Administração 
Pública na Gestão Ambiental. 

Sensibilização da sociedade em 
todos os seus setores no que tange â 
importância da preservação do meio 
ambiente 

Redução de ocorrências negativas ao 
meio ambiente, bem como dos custos 
com reparação de danos e com saúde 
pública decorrente de impactos 
negativos ao meio ambiente 

OBJETIVOS: 
1.1. Relatórios do TCE/BA 
avaliando programes com foco na 
Gestão Ambiental 

Trabalhos divulgados na 
Internet. 

Imprensa abordando questões 
apresentadas nos relatórios de 
auditoria 

Ações do TCE/BA com 
repercussão na Comissão de Meio 
Ambiente da ALBA, mIdia, 
ONGs, população, etc. 

Sensibilização, apoio e 
investimento constante da Alta 
Administração do TCE/BA em 
recursos materiais, financeiros e 
humanos, em especial na 
capacitação do corpo técnico com 
vistas ao desenvolvimento das 
auditorias ambientais 

1. Programas governamentais 
avaliados com foco na questão 
ambiental 

RESULTADOS: 
AUDIN, MS-Project Sensibilização, apoio e 

investimento constante da Alta 
Administração do TCE/BA na 
zapacitação do corpo técnico com 
vistas ao desenvolvimento das 
auditorias ambientais 

1. Equipe técnica do TCE./BA 
desenvolvendo auditorias ambientais 

1.1. Relatórios de Auditoria 
Ambiental executados 
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Nome do Projeto: Sistematização da Auditoria Ambiental no âmbito do Tribunal de Contas do Estado da Bahia 

DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS INDICADORES VERIFICADORES PRESSUPOSTOS 

RESULTADOS (continuação) 
2.1 Intercâmbio com outras Entidades 
de Fiscalização Superiores 

Termos de Acordo de 
Cooperação Técnica 

2 Equipe técnica do TCE/BA 
devidamente capacitada e integrada às 
práticas mais modernas utilizando 
conceitos, técnicas e metodologias paracom 
avaliar os programas com ênfase na 
gestão ambiental 

2.2 Acordos de cooperação firmados 
entidades relacionadas à gestão 

ambiental 
2.3 Parcerias com outros tribunais e 
universidades 
2.4 Participação em cursos, seminários 
e congressos 

3 Sistemas implantados e em 
funcionamento para monitorarnento da 
implementação e do impacto das 
recomendações do TCE/BA 

3.1 Plano de Ação das auditorias Quantidade de técnicos 
treinados — CEICE 

4. Conceitos, métodos e técnicas 
relacionadas à auditoria ambiental 
institucionalizada no TCE/BA. 

4.1 Trabalhos divulgados pela 
INTRANET 

Relatórios de Auditoria 

4.2 Realização de Fórum Ambiental na 
Intranet 

4.3 Palestras, Seminários e Workshop 
realizados sobre o tema 

Intranet, CEICE 
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Nome do Projeto: Sistematização da Auditoria Ambiental no âmbito do Tribunal de Contas do Estado da Bahia 

DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS INDICADORES VERIFICADORES PRESSUPOSTOS 

ATIVIDADES: 
Quantidade de Auditorias Arnbientais 

constantes na Programação Anual de 
Auditoria do TCE/BA. 

MS-Project Sensibilização e apoio da Alta 
Administração do TCE/BA, da 
Superintendência Técnica, 
Coordenadores e CEICE, bem corna dos 
Gerentes e respectivo corpo técnico da 
importância da instituição estar 
realizando auditoria com ênfase na gestão 
ambiental 

1.1. Inclusão da Auditoria Ambiental 
no Planejamento Estratégico do 
TCE/BA e na Programação Anual de 
Auditoria 

2.1. Elaboração de uma metodologia de 
execução de Auditorias Atnbientais 

Manuais, guias e 
rotinas/procedimentos do TCE/BA para 
realização de auditoria ambiental. 

Manuais, guias e 
procedimentos — 
AUDIN, Comitê de 
Auditoria. 

2.2. Realização de um programa de 
formação e capacitação do corpo 
técnico para execução de auditorias 
ambientais 

Investimentos em cursos com ênfase 
em Auditoria Ambiental 

Investimentos em cursos abordando a 
questão ambiental. 

Participação do corpo técnico em 
Palestras, Seminários e Congressos 
abordando o tema meio arnbiente 

Aquisição de livros e estudos técnicos 
relacionados com o tema 

Manutenção de banco de dados 
específicos de auditoria ambiental 

Relatórios CEICE 
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Nome do Projeto: 
	

Sistematização da Auditoria Ambiental no âmbito do Tribunal de Contas do Estado da Bahia 

conclusão 

DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS INDICADORES VERIFICADORES PRESSUPOSTOS 

ATIVIDADES (continuação) 
3.1. Implantação de um sistema de Manutenção de um canal aberto AUDIN 
acompanhamento das recomendações para receber informações e 
relativas aos achados de auditoria e denúncias de irregularidades 
informações relativas a questão relativas ao meio ambiente no 
ambiental relacionadas aos programas 
de governo. 

âmbito dos programas públicos. 

4.1. Realização de um programa Projeto Estruturado de Projeto de Implantação 
interno de conscientização da implantação demonstrando as apresentado â Alta Administração e 
importância da atuação do TCE/BA na necessidades e vantagens na ao Comitê de Auditoria. 
realização de auditorias com enfoque realização da auditoria ambiental Manual e Guias de Auditoria 
na gestão ambiental. pelo TCE/BA. Ambiental. 

Normas e procedimentos de Trabalhos desenvolvidos. 
Auditoria Ambiental 
sistematizadas no ãrnbito do 

Folders, cartazes - CEICE 

TCFJ13A. Editais dos concursos. 

Projeto Piloto 

Material Educativo e palestras. 

Concursos direcionados a 
profissionais da área. 

Quadro 10. Matriz Lógica do projeto 
Fonte: Malafaia (2003, p. 11 -14) 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A consciência de problemas ambientais é uma preocupação de 
interesse global e, embora pressionados a investirem na preservação 
do meio ambiente, os governos não caminham com a mesma velocida-
de dos empreendimentos privados no que se refere ao controle da 
gestão ambiental. 

Este cenário, além de evidenciar necessidades de mudanças, 
impõe que governos e organizações se antecipem ao futuro para que 
sobrevivam às exigências locais e internacional saque estão expostos, 
e conduz a uma ação pedagógica, mais do que punitiva, tendo em vista 
a sua eficácia, eficiência, economicidade, equidade, moralidade e de-
senvolvimento sustentado. 

Assim, as recentes mudanças experimentadas pela sociedade, 
aliadas ao inicio de um novo milênio, têm provocado reflexões acerca 
do modelo predominante de controle e auditoria utilizado pelas EFS 
que são impulsionadas pela necessidade de modernização do setor 
público, especialmente no que diz respeito às questões ligadas ao meio 
ambiente, de uma forma integral. Neste contexto, surge a discussão do 
papel do Estado no enfrentamento dos novos desafios apresentados. 

À vista disso, este estudo objetivou, principalmente, apresentar 
efetiva contribuição para a melhoria da qualidade das auditorias go-
vernamentais realizadas pelo TCE/BA, no sentido de promover o aper-
feiçoamento dos métodos, técnicas e rotinas de trabalho, ao instituir, 
sistematicamente, o exercício daAuditoriaAmbiental, visando uma efe-
tiva intervenção da ação controladora diante dos problemas ambientais 
que afetam a população de maneira generalizada  

Isto porque o conhecimento e aplicação da auditoria ambiental 
no setor público, impulsionado por um adequado modelo de controle 
e fiscalização ambiental, aplicável aos Tribunais de Contas, revestem- 
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se de urgência. Ademais, possibilitará não apenas a sua modernização, 
como também a melhoria dos serviços prestados à. coletividade, ga-
rantindo que se proceda a um racional uso desses recursos, minimizando 
desperdícios dele decorrentes, com vistas a preservar a qualidade de 
vida da população e, em última análise, a sobrevivência do planeta. 

No âmbito nacional, observa-se que o processo está apenas 
começando, sendo conduzido de forma pontual, a disseminação de 
informações e a interação entre os Tribunais de Contas ainda precisa 
ser intensificaria  para que não ocorram grandes lacunas técnicas entre 
eles, visto fazerem parte de um sistema maior de controle, cujos bene-
ficios devem ser revertidos em prol da coletividade. 

A recente iniciativa dos tribunais brasileiros demonstra que o 
Controle da Gestão Ambiental de responsabilidade do Estado está 
iniciando, no país, embora as pressões internas e externas pela preser-
vação do meio ambiente já sinalizassem há alguns anos, neste sentido. 
Afinal, a sociedade está, a cada dia, mais consciente de que a sobrevi-
vência da espécie humana depende do uso e manejo racionais dos 
recursos naturais — renováveis ou não — para assegurar a conservação 
e preservação da biodiversidade e minimizar os impactos da ação do 
homem sobre o meio ambiente. 

Como resultado deste estudo, pode-se concluir que é oportuno 
o desenvolvimento da matéria por parte dos Tribunais de Contas, visto 
que a fiscalização, no cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis, 
permite a reorientação de estratégias de política ambiental e a introdu-
ção de melhorias e aperfeiçoamento nos sistemas de gestão e proces-
sos operacionais. 

Espera-se que este trabalho possa servir de incentivo para que 
se comece a estudar a problemática ambiental como uma esti 	atégia de 
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sobrevivência da atual e das futuras gerações e como uma maneira de 
indicar ações que possam promover a melhoria da qualidade de vida 
da população. 
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A AUDITORIA GOVERNAMENTAL E A LIQÜIDAÇÃO 
DA DESPESA PÚBLICA 

Inaldo da Paixão Santos Araújo* 

No momento tão conturbado em que passa a Nação, onde a 
cada dia surgem novos fatos relacionados a fraude, corrupção, mal-
versação, abuso, práticas anti-econômicas, entre outras mazelas que 
assolam a administração pública brasileira, uma pergunta que mais uma 
vez ecoa é: onde estavam os controles? 

O controle da administração pública está perfeitamente regula-
mentado na nossa Carta Maior. Como se depreende do seu art. 70, 
compete ao Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo 
sistema de controle interno de cada Poder, a fiscalização contábil, fi-
nanceira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das enti-
dades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legiti-
midade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de 
receitas. 

É indubitável que essa ação de controle se materializa através 
da ação de auditorias governamentais internas e externas. A primeira 
sob a responsabilidade do sistema de controle interno', que abarca 
também o ambiente de controle e os procedimentos de controle. 

' Mestre em Contabilidade Pública, Auditor Substituto de Conselheiro do TCE/BA e autor 
de livros de contabilidade e auditoria. 

' Segundo a IFAC — Federação Internacional de Contadores, em suas Normas Internacio-
nais de Auditoria (NIA 400) — Avaliações de Risco e Controle Interno, a expressão 
sistema de controles internos significa "as políticas e procedimentos (controles inter-
nos) adotados pela administração de uma entidade para ajudá-la a atingir o objetivo de 
assegurar, tanto quanto for praticável, um modo ordenado e eficiente de conduzir seus 
negócios, incluindo o cumprimento de políticas administrativas, a salvaguarda de ativos, 
a prevenção e detecção de fraude ou erro, a precisão e integridade dos registros contábeis, 
e a preparação oportuna de informações financeiras confiáveis". 
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Por ambiente de controle entende-se, como bem define a 1FAC: 

A atitude, consciência e ações globais dos diretores 
e da administração com relação ao sistema de con-
trole interno e sua importância para a entidade. O 
ambiente de controle tem um efeito sobre a eficácia 
dos procedimentos de controle específicos. Um am-
biente de controle forte, por exemplo, com controles 
orçamentários estritos e uma função de auditoria in-
terna eficaz, pode complementar significativamente 
os procedimentos de controle específicos. 

Os procedimentos de controle representam os instrumentos uti-
lizados pela administração para assegurar o cumprimento das políti-
cas, metas e diretrizes, e podem incluir: segregar funções; implantar 
rodízios de funções; relatar, revisar e aprovar conciliações; conferir a 
precisão aritmética dos registros; controlar aplicativos e o acesso a 
ambiente de sistemas de informação computadorizados; manter e re-
visar balancetes e contas de controle; aprovar e controlar documen-
tos; comparar dados internos com fontes externas de informações; 
comparar os resultados das contagens fisicas com os registros; com-
parar e analisar os resultados financeiros com os valores orçados; en-
tre outras. 

A segunda vertente do controle é desempenhada pelos tribunais 
de contas brasileiros — órgãos que possuem a missão constitucional, 
entre outras, de desenvolver a auditoria governamental. Com  efeito, 
no que se refere à estrutura organizacional e à forma de-atuação des-
ses tribunais, cumpre registrar que é preciso redirecionar o foco. Não 
obstante a prática atual — ênfase na prestação de contas — a auditoria 
governamental moderna preconiza a necessidade de focalizar os pro-
gramas governamentais. E isso é fato, pois, nos termos do art. 8° da 
Lei Complementar n.° 005/91 do Estado da Bahia, com o seguinte 
conceito para a auditoria governamental: 
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Consiste no exame objetivo, isento da emissão de 
juízos pessoais imotivados, sistêmico e independente, 
das operações orçamentárias, financeiras, adminis-
trativas e de qualquer outra natureza, objetivando ve-
rificar os resultados dos respectivos programas, sob 
os critérios de legalidade, legitimidade, economicidade 
e razoabilidade, tendo em vista sua eficiência e efi-
cácia. 

Não se pode aqui olvidar que a efetividade da ação dessas au-
ditorias depende fundamentalmente de um controle interno atuante. 

Entre os diversos conceitos e definições para o controle interno 
apresentados pela doutrina e pelas entidades que normatizam a ativi-
dade auditorial e contábil, tem se destacado, pela sua abrangência, o 
da Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superio-
res — INTOSAI, que a seguir é transcrito: 

Todo o sistema de controles financeiros e de qual-
quer outra natureza da entidade auditada, incluindo a 
estrutura organizacional, os métodos, os procedimen-
tos e a auditoria interna, estabelecidos pelos adminis-
tradores segundo os objetivos da entidade, que con-
tribuem para que ela seja regularmente administrada 
de forma econômica, eficiente e eficaz, garantindo, 
assim, a observância das políticas determinadas pela 
administração, salvaguardando bens e recursos, as-
segurando a fidedignidade e integridade dos regis-
tros contábeis e produzindo informações financeiras 
e gerenciais confiáveis e tempestivas. 

A INTOSAI considera como integrantes do sistema de controle 
interno os controles financeiros, a própria estrutura organizacional, os 
métodos e procedimentos implantados pela administração e a audito-
ria interna. Logo, com a apresentação dessa definição, esperamos, já 
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de logo, dirimir qualquer dúvida sobre a distinção entre a auditoria 
interna e o controle interno, já que este é gênero e aquela é espécie. 

Logo, se há desvios das boas práticas de administração pública, 
culpados há. Falha o administrador —primeiro e principal responsável, 
em face da accountability; falha o controle interno, quando permite o 
processamento de despesas superfaturadas ou contrárias ao interesse 
público; falham as auditorias — internas e externas — quando não as 
identificam; e falham também os aparelhos punitivos do Estado, quan-
do retardam ou não cumprem a sua missão constitucional. 

Não se pretende neste espaço discutir a necessidade de se apri-
morar os controles nas questões orçamentárias, contábeis, no planeja-
mento, na arrecadação nas dívidas ativa e passiva, nas licitações de 
bens e serviços, pois isso será feito em outras oportunidades, mas sim 
enfatizar que é preciso aprimorar os controles sobre a liqüidação dos 
gastos públicos. E é este o objetivo fundamental desses breves co-
mentários introdutórios. 

Com efeito, entre as fases de processamento da despesa públi-
ca, a liqüidação' merece atenção toda especial pelo controle interno, 
assim como quando da realização das auditorias governamentais inter-
nas e externas. 

É no estágio da liqüidação que se verifica a materialização do 
gasto público, pois é ela que vai evidenciar se o credor implementou as 
condições necessárias para receber a contraprestação pelo serviço 
prestado ou pelo bem fornecido. 

Consoante o conceito legal, ex vi no art. 63 da Lei n.° 4.320/64, 
a liqüidação é a etapa da execução da despesa pública em que se 
verifica se o credor possui o direito — ou não — ao pagamento, com 

As fases são: programação, liquidação, empenho e pagamento. 
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base na análise dos títulos e documentos comprobatórios, objetivando 
apurar: a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata 
a pagar e aquem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação. 

Não se pode esquecer que os títulos e documentos aqui citados 
não devem ser restritos a notas fiscais, duplicatas quitadas, cópias de 
ordens bancárias e/ou recibos emitidos pelo credor, pois, se assim 
fosse, os gastos com pessoal —normalmente o item de maior relevân-
cia entre as despesas públicas — por exemplo, jamais poderiam ser 
liqüidados. 

É evidente que o legislador, ao utilizar a expressão documentos 
comprobatórios, objetivou assegurar a devida prestação do serviço 
contratado e o efetivo fornecimento e adequação dos bens adquiridos, 
uma vez que documento se compreende qualquer instrumento que possa 
servir de confirmação ou prova da transação que se realizou. 

Assim, ao se liqüidar o recebimento de um bem deve se verificar 
a conformidade com o contratado, se a descrição do documento fiscal 
emitido em nome do contratante confere com a referência do bem, a 
adequação dos cálculos e impostos, o efetivo recebimento e a devida 
utilização em finalidades públicas. 

No que tange ao fornecimento de serviços, deve se verificar a 
efetiva prestação com base no contrato — que deve ser pactuado com 
preço justo, nos projetos, relatórios, entrevistas, observações fáticas, 
entre outros. 

Conseqüentemente, ao se liquidar uma despesa pública, o con-
trole interno deve ter consciência de que, mais importante do que o 
mero exame da nota fiscal ou de um recibo, deve ser verificado se o 
gasto realmente ocorreu e se foi efetivado com um preço justo e em 
consonância com o pactuado, tendo por lastro os atributos anterior-
mente mencionados, assim como por todos os meios de prova possí-
veis para assegurar o fiel e efetivo cumprimento da finalidade pública. 
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Quanto ao auditor governamental — interno ou externo — nesse 
contexto, cabe tão-somente a relevante missão de examinar e opinar 
sobre, com base em amostragem estatística, a fiel observância desses 
preceitos, com ética, independência, cuidado, zelo e, acima de tudo, 
com muita...muita responsabilidade, pois como se afirmou, se há fa-
lhas somos todos responsáveis. 
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PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE 
CONTROLE EXTERNO —PROMOEX 

Adrianne Mônica Oliveira Souza* 
Rita de Cássia Silva Guedes Mura" 

Vivaldo Evangelista Ribeiro*** 

Os Tribunais de Contas dos Estados e Municípios do pais têm 
participado de um conjunto de ações promovidas pela Associação 
dos Tribunais de Contas do Brasil (ATR1CON), Instituto Ruy Barbo-
sa (IRB) e Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), 
que são integrantes do Programa de Modernização do Sistema de 
Controle Externo dos Estados e dos Municípios Brasileiros (Promoex) 
O valor total do Programa perfaz US$121,4 milhões, dos quais 60% 
serão financiados com recursos do Banco Interamericano de Desen-
volvimento (BID), cujo mutuário do contrato de empréstimo é a União 
e os recursos de contrapartida serão providos por cada Estado. 

Conforme disposto no Marco Lógico do Programa, o 
PROMOEX tem a finalidade de fortalecer o sistema de controle ex-
terno como instrumento de cidadania e de efetiva, transparente e regu-
lar gestão dos recursos públicos. Seu propósito é o fortalecimento 
institucional e a modernização do sistema de controle externo, pelo 
incremento da eficácia, eficiência e efetividade das ações de controle e 
dos mecanismos de articulação social. 

Técnico de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCETBA), 
Coordenador Técnico da Unidade Executora Local do PROMOEX, Bei'. em Direito pela 
Universidade Federal da Bahia (UFBA) e em Ciências Contábeis pela Universidade Católica 
do Salvador (UCSAL), Especialista em Gestão Pública pela Universidade do Estado da 
Bahia (UNEB) e Professora de Auditoria e de Direito Administrativo. Cursou Mestrado 
Profissional em Auditoria pela Fundação Visconde de Cairu (FVC). 

" Técnico de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. 
Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, Assessor 

Especial da Presidência, Coordenador-Geral da UEL-Promoex, Professor da Universidade 
Católica do Salvador (UCSAL) e da Universidade Salvador (UNIFACS). 
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O referido Programa foi aprovado em dezembro de 2002, pela 
Comissão de Financiamento Externo — Cofiex, com prazo previsto de 
seis anos de implementação, e tem como objetivos a modernização e 
o fortalecimento institucional do sistema de controle externo no âmbito 
dos estados e municípios, garantindo a sua integração nacional e au-
mentando a eficiência e eficácia das ações de fiscalização e controle, 
com a finalidade de contribuir para a efetiva e regular aplicação dos 
recursos públicos estaduais e municipais, em beneficio da sociedade. 

Mas antes da mencionada aprovação, diversas ações foram re-
alizadas. Em julho de 2001, ocorreu uma reunião no BNDES, com a 
participação de representantes da ATRICON, do Instituto Ruy Bar-
bosa, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Ban-
co Interamericano de Desenvolvimento (BID). Naquela oportunida-
de, foi discutida a viabilidade do Programa e o seu cronograma inicial. 

No período de novembro de 2001 a maio de 2002 foi realizada 
uma pesquisa sobre os tribunais de contas pela Fundação Instituto de 
Administração da Universidade de São Paulo (FIA-USP), contratada 
pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para servir de 
base para o Programa, objetivando, entre outras coisas, verificar a 
situação atual e o grau de atuação dos TCs, construir indicadores des-
sa atuação e identificar os pontos críticos dos TCs para o cumprimen-
to de sua missão e para a modernização administrativa da instituição. 
Durante essa pesquisa, foram entrevistados conselheiros, dirigentes e 
corpo técnico dos TCs, o que propiciou a reunião e consolidação de 
informações detalhadas da sua estrutura e procedimentos. 

Assim, os TCs passaram a conhecer melhor as suas deficiências 
e os problemas a serem superados, o que viabilizou a realização de 
uma avaliação das necessidades, avanços e potencialidades do siste-
ma de controle externo do Brasil. A partir desse diagnóstico, verificou-
se a necessidade de implantação de um projeto de desenvolvimento 
institucional, incluindo ações que viabilizem a solução integrada dos 
problemas detectados. 
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Os resultados da pesquisa serviram de parâmetro para a elabo-
ração da Carta-Consulta do PROMOEX, que foi aprovada em de-
zembro de 2002. 

Uma nova pesquisa e diagnóstico foram realizados no período 
de setembro a dezembro de 2003 pela Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), visando complementar o diagnóstico realizado pela FIA/USP, 
com foco no público externo e como objetivo de verificar a repercus-
são da atuação dos TCs junto à sociedade. 

Em novembro de 2003 iniciaram-se os trabalhos para a elabo-
ração do Marco Lógico Nacional dos tribunais. Para tanto, técnicos 
foram capacitados no início de 2004, culminando na elaboração con- 
junta de um plano esti 	atégico de modernização dos tribunais de contas 
estaduais e municipais, que teve como premissas a integração dos TCs, 
o compartilhamento de soluções tecnológicas, o intercâmbio de co-
nhecimentos técnicos e o fortalecimento do sistema. O marco lógico 
do Programa, no âmbito nacional, foi encaminhado ao BID no início 
de 2004, contemplando o desenvolvimento de redes interinstitucionais, 
a integração dos Tribunais de Contas no ciclo da gestão governamen-
tal, o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, o redesenho de 
métodos e procedimentos auditoriais, a adoção de planejamento es-
tratégico, a política de gestão da tecnologia da informação e a gestão 
de pessoal. 

Para a elaboração dos projetos específicos de modernização 
de cada Tribunal, técnicos foram capacitados em maio e junho de 2004. 
Em agosto desse ano, foram encaminhados ao Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão e ao BID os referidos projetos, que fo-
ram elaborados com base no marco lógico do Programa. 

Em outubro de 2004, os presidentes dos TCEs da Bahia e de 
Santa Catarina e do IRB, além de um conselheiro representando o 
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TCE de Magoas, participaram de reunião em Washington com o pre-
sidente do BID, para formalização dos entendimentos com vistas ao 
contrato de financiamento do Programa. 

As negociações dos termos do contrato de empréstimo, com o 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e com o BID, e do 
convênio para o repasse dos recursos da União para os TCs ocorre-
ram no período de novembro de 2004 a abril de 2005. Na oportuni-
dade, o contrato de empréstimo e a minuta do convênio foram subme-
tidos à apreciação do Ministério da Fazenda e da Controladoria Geral 
da União. Em maio de 2005 foi finalizada a negociação dos termos do 
contrato de empréstimo com o BID. 

No decorrer do primeiro semestre de 2005, foi constituída a 
Unidade de Execução Local (UEL) do Promoex de cada Tribunal, 
responsável pela implementação do Programa e pela execução do pro-
jeto específico local. 

O BID aprovou o Programa em 31 de março de 2005, o que 
reforça a certeza de que, apesar de todas as dificuldades enfrentadas 
para a sua efetivação, constitui parte de um processo maior de moder-
nização e integração dos Tribunais de Contas brasileiros. 

O Projeto de Lei de Conversão n.° 11 (PLV), que dispõe sobre 
o Programa, contendo autorização para o repasse dos recursos do 
BID para os TCs, foi aprovado pelo Senado e encaminhado para a 
sanção do Presidente da República no dia 13 de junho de 2005. No 
mesmo dia, a Mensagem Presidencial solicitando autorização para 
contrair a Operação de Crédito Externa foi enviada ao Senado. O 
Projeto de Lei foi aprovado no dia 21 de junho pela Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE) e, em 07 de julho, pelo Plenário do Se-
nado. 
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Em julho de 2005 foi realizada em Salvador a capacitação em 
normas e procedimentos de licitação, visando preparar as equipes para 
o início da execução do Programa, e encaminhados os projetos revi-
sados dos TCs, referentes à primeira fase. No mês seguinte, as equi-
pes também foram capacitadas em gestão financeira e elaborados os 
Planos Operativos Anuais (P0As) dos TCs, referentes ao exercício 
de 2005. 

Durante a Capacitação em Gestão Financeira, ocorrida em agos-
to de 2005, foram definidos grupos temáticos, constituídos por inte-
grantes das UELs e técnicos dos TCs, para a promoção de discus-
sões e estudos sobre diversos assuntos, visando a adoção de soluções 
compartilhadas entre os tribunais. Assim, foram constituídos quatro 
grupos de produtos que tratarão sobre portal e rede dos TCs, progra-
ma de capacitação em auditoria operacional, controles informatizados 
referentes ao cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, além 
de comunicação social. Também foram formados quatro grupos de 
processos focando o Sistema de Gerenciamento de Projeto (SGP) e 
Manual de Execução, assim como controle interno para orientar os 
TCs na sistematização de procedimentos de auditoria em contratos de 
empréstimos do BID, elaboração de termos de referência e licitações 
nacionais. Especificamente em relação ao TCE/BA, coube a coorde-
nação dos trabalhos do programa de capacitação em auditoria 
operacional, tendo em vista sua experiência na realização dessas audi-
torias. 

No mês de setembro de 2005, os projetos específicos dos tri-
bunais e os respectivos POAs sofreram revisões e ajustes e foram 
novamente encaminhados ao Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão. 

Em 14 de setembro de 2005 o contrato de empréstimo final-
mente foi assinado entre o Governo Federal e o BID, consolidando 
assim o Programa. O PROMOEX, mesmo antes da assinatura do 
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contrato de empréstimo, vem contribuindo para o processo de mo-
dernização das instituições brasileiras de controle externo. Desde 2001, 
vêm sendo realizadas reuniões e eventos que contam com a participa-
ção efetiva de representantes dos Tribunais de Contas dos Estados e 
Municípios, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Insti-
tuto Ruy Barbosa, Associação dos Membros dos Tribunais de Con-
tas —ATRICON e do Banco Interamericano de Desenvolvimento — 
BID, que co-fmanciará o Programa. 

Esse processo está fortemente marcado pela integração entre 
os tribunais de contas, e detes com os Poderes Públicos nos vários 
níveis da Federação e com a sociedade. A forma como tal processo 
vem sendo construído faz com que excelentes resultados já tenham 
sido alcançados para o desenvolvimento e fortalecimento do sistema 
dos Tribunais de Contas, em função das contribuições que cada Tribu-
nal tem dado, de acordo com as diversificadas experiências e realidades. 

Para que o PROMOEX se tomasse uma realidade, foi 
determinante o grande empenho por parte do segmento de controle 
externo, envolvendo técnicos e conselheiros dos tribunais de contas 
de todo o país, inclusive do Tribunal de Contas da União (TCU). 

O PROMOEX, como Programa de ação permanente, estabe-
lece, em sua primeira fase, as principais linhas de ação: portal dos 
Tribunais de Contas, compartilhamento de controles informatizados 
sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e outros pontos de con-
trole, comunicação institucional e integração com a sociedade, defini-
ção de parâmetros consensuais sobre a atuação dos tribunais em áre-
as específicas e capa.citação em Auditoria Operacional. 

O Programa será executado em duas fases de três anos cada. A 
primeira fase está orçada em US$64,4 milhões, correspondendo a 
53% do valor total do Programa. 
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Para definição dos critérios de rateio dos recursos do Progra-
ma, os Tribunais foram previamente distribuídos em quatro grupos de 
beneficiários, com base no seu porte (tamanho) e demanda de atua-
ção. Para categorizar o porte, foram consideradas como variáveis a 
execução orçamentária e o número total de funcionários de cada Tri-
bunal. Enquanto que a demanda de atuação foi categorizada a partir 
do número de unidades fiscalizadas e o valor global da execução orça-
mentária dessas unidades. 

Assim, os Tribunais ficaram distribuídos, por grupo e por valor, 
após os últimos ajustes efetuados, conforme a seguir, referente à 1' 
fase: 

Grupo Tribunais de Contas Ousia 
TC 

 

VALOR 

POR TC 

(RS) 

1 TCE-AC. TCE-AP, TCE-CE, TCE-PA, TCE-RO, TCE-RR e TCE-TO 7 2.944.902 

2 TCE-AL, TCE-AM. TCE-MA, ICE-MS. ICE-MT, TCE-PB, ICE-PI 

TCE-RN, ICE-SE, TCM-CE, TCM-GO e TCM-PA 12 3.953.994 

3 TC-DF. ICE-BA. ICE-ES, ICE-GO, TCE-PE, TCE-SC, TCM-BA, 

1CM-F11 e TCM-SP 9 5711 324 

4 TCE-MG, TCE-PR, Ta-EL TCE-RS e TCE-SP 5 8.031.550 

ante: GDPROM EX e MPOG 

Esse Programa abrange dois componentes, organizados em 
subcomponentes. De acordo com essa estrutura, cada Tribunal elabo-
rou o seu projeto específico para a primeira fase, com as ações a 
serem realizadas. O primeiro componente será realizado em âmbito 
nacional e coordenado pelo IRB, ATR1CON e MPO“ enquanto o 
segundo está estruturado em projetos específicos que serão executa-
dos por cada um dos 33 Tribunais. Os componentes e os respectivos 
subcomponentes são os seguintes: 
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COMPONENTE SUBCOMPONENTE 

Fortalecimento e Integração dos Tribu- 
nais de Contas no Âmbito Nacional 

Desenvolvimento de vínculos inter-institu-
cionais entre os tribunais de contas 

Desenvolvimento de vínculos inter-institu- 

eiffleis entre  os  tribunais de ates e  ° Go-
verno Federal 

Desenvolvimento de políticas e gestão de 
soluções compartilhadas (de Ti e outras).  

Modernização dos Tribunais de Contas 
dos Estados e Municípios 

Desenvolvimento de vínculos inter-institu-
cionais com outros Poderes e instituições dos 
três níveis de governo e com a sociedade 

Integração dos Tribunais de Contas no ci-
clo de gestão governamental 

Redesenho dos métodos, técnicas e proce-
dimentos de Controle Externo 

Planejamento estratégico e aprimoramen-
to prendai 

Desenvolvimento da política e da gestão 
da tecnologia de informação 

Adequação da política e gestão de pessoal 

Fonte: Marco Lógico do PROMOEX 

Como visto, PROMOEX contribuirá significativamente para o 
processo de modernização dos Tribunais de Contas, dotando-os de 
condições mínimas para o cumprimento das novas demandas que se 
apresentam para o controle externo, que impõem investimentos para 
a capacitação de seu corpo técnico, aquisição de equipamentos e no-
vas tecnologias, aperfeiçoamento de métodos e procedimentos pro-
cessuais, além do aperfeiçoamento e uniformização da legislação. 

A integração entre os hibi mais já constitui um resultado exitoso 
do PROMOEX, cada vez mais intensificada durante a realização dos 
seus diversos eventos, com a participação ativa de conselheiros e do 
corpo técnico funcional. Outro aspecto importante do processo que 
deve ser ressaltado é o reconhecimento, por parte dos TCs, da ne- 
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cessidade de intensificar a sua comunicação com a sociedade, colo-
cando à disposição as informações necessárias à compreensão da ges-
tão pública. Todas essas medidas serão decisivas para o aumento da 
eficiência e eficácia das ações de fiscali7ação e controle, como da 
transparente e regular gestão dos recursos públicos, em beneficio 
da sociedade. 
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AAUDITOFtIA OPERACIONAL EM PROGRAMAS 
GOVERNAMENTAIS: A EXPERIÊNCIA DO TCE/BA 

Ivonete Dionizio de Limas 
Edna Maria Delmondes— 

Clarissa Carneiro da Rocha—* 

RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo apresentar como o Tribunal de Contas 
do Estado da Bahia (TCE/BA) vem realizando auditorias operacionais 
em programas de governo, de forma a contribuir para o aperfeiçoa-
mento da gestão pública, e, ao mesmo tempo, aprimorar o desempe-
nho das auditorias dessa natureza, mediante a utilização de novas téc-
nicas. São relacionadas neste trabalho as principais auditorias 
operacionais realizadas pelo TCE/BA em programas governamentais, 
no período 2000-2004, apreciadas pelo Tribunal Pleno, com os prin-
cipais achados e fatos relevantes. As auditorias referem-se a progra-
mas finalisticos, não obstante o TCE/BA realizar auditorias em progra-
mas institucionais, a exemplo de programas relativos a previdência ofi-
cial, transferências constitucionais, serviço da dívida interna e externa, 
atendimento de sentenças judiciais, dentre outros. 

Palavras-Chave: accountability; auditoria operacional; controle; 
programas governamentais. 

' Superintendente-Técnico, Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Esta-
do da Bahia, Mestranda em Administração — UFBA. Especialização em Finanças Públi-
cas — UFBA. Especialização em Auditoria Governamental — PAAWESAF/Ministério da 
Fazenda. 

" Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, Mestre em 
Administração — UFBA. Bacharel em Ciências Econômicas — UCSAL. Especialização 
cru Auditoria Governamental — PAAG/ESAF/Ministério da Fazenda. 
Técnico de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, Bacharel em 
Administração de Empresas — UFBA. Especialização em Planejamento e Orçamento 
Público — UFBA. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho descreve o processo de implementação das audi-
torias operacionais realizadas pelo TCE/BA em programas de gover-
no, a partir do exercício de 1985, inserido no contexto da gestão pú-
blica no Estado da Bahia, apresentando os principais achados e fatos 
relevantes constatados nas auditorias efetuadas no período 2000-2004. 

A abordagem do tema deste trabalho abrangeu uma revisão 
teórica na perspectiva do papel do controle no Estado e dos mecanis-
mos de controle de que dispõe a administração pública, envolvendo a 
questão da accountability governamental, neste caso focada no con-
trole externo exercido pelos Tribunais de Contas, em auxílio ao Poder 
Legislativo, especialmente quanto às auditorias em programas de go-
verno, como forma de contribuir para o aprimoramento da gestão pú-
blica. 

20 PAPEL DO CONTROLE NO ESTADO 

Quando se fala no papel do controle no Estado não se pode 
deixar de compreender a função deste controle no contexto político-
jurídico no qual está inserido o Estado, como também convém identi-
ficar o que significa controle em um sistema maior das ciências sociais. 

Em um sentido amplo, o Estado pode ser definido como um 
organismo político- administrativo, que ocupa um território determina-
do, dirigido por um governo próprio, constituindo-se pessoa jurídica 
de direito público, internacionalmente reconhecida. No entanto, o al-
cance dos conceitos de Estado, que antes de mais nada é o reflexo da 
sociedade, compreende uma diversidade de defmições, a depender 
da abordagem científica que está sendo referenciada  Assim, de forma 
abrangente, o Estado pode ser conceituado a partir de urna perspecti-
va jurídica, social ou política. 
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A Enciclopédia Saraiva do Direito (1979, p. 437) apresenta o 
seguinte conceito de Estado: 

[...] uma sociedade política estabelecida sobre um 
território e provida de um governo soberano. Esta 
conceituação se encontra caracteristicamente nos 
autores franceses. Dentre os diversos tipos de soci-
edade política existentes nas várias culturas e nas 
épocas mais diversas, o Estado se destacou como 
uma estrutura especial. Ao utilizarmos o termo em 
sentido bastante amplo, o Estado existiu desde está-
gios culturais muitos antigos; mas o estado surgido 
na Europa ao começo dos tempos ditos modernos se 
constituiu num fenômeno especifico. 

Segundo Bobbio (1995, p. 113-123), as diversas formas de 
Estado podem ser distinguidas com base em dois critérios principais: o 
relativo à maior ou menor expansão do Estado em detrimento da soci-
edade e o histórico. No primeiro, argumenta que a principal conseqü-
ência da supremacia do não-Estado sobre o Estado é a sua transfor-
mação"[...] num verdadeiro 'braço secular' da classe economicamente 
dominante", em lugar de servir como garantidor do desenvolvimento 
autônomo da sociedade civil. Quanto ao critério histórico, ainda se-
gundo o autor, a tipologia mais corrente e mais acreditada junto aos 
historiadores das instituições é a que propõe a seguinte seqüência: Esta-
do feudal, Estado estamental, Estado absoluto e Estado representativo. 

Trazendo a discusão para o cenário político nos países menos 
desenvolvidos, principalmente na América Latina, O'Donnell (1991, 
p. 26) discute a própria aplicação do termo democracia para os Esta-
dos localizados nesta região. Segundo o autor, as democracias 
delegativas são modelos de democracia que ainda não atingiram o es-
tágio de maturidade e de consolidação institucional das democracias 
representativas consolidadas, típicas de países de tradição democráti- 
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ca mais duradoura, onde os governantes eleitos têm se sucedido ao 
longo dos últimos séculos, sem interrupções de governos autoritários. 

Continuando sua análise, o autor salienta que, embora as de-
mocracias delegativas sejam democracias, uma vez que cumprem os 
critérios colocados por Robert Dalh, para a definição de poliarquias, 
não são ainda democracias representativas. Neste sentido, O'Donnell 
(1991, p. 30) observa que o povo outorga plenos poderes a seu 
governante máximo, que passa a ser o seu tutor — o que o governante 
faz"[...] não precisa guardar nenhuma semelhança com o que ele disse 
ou prometeu durante a campanha eleitoral — ele foi autorizado a go-
vernar como achar conveniente." 

Por sua vez, apresentando uma abordagem que ressalta a im-
portância do controle da Administração Pública para a sociedade e o 
Estado Brasileiro, Martins (1989, p. 11), no texto intitulado 
Governabilidade e Controles, ressalta as conotações negativas que 
geralmente caracterizam a reação das pessoas ao tratar da idéia de 
controle. Ainda segundo o autor, o controle pressupõe a existência de 
dois lados: o do controlador e o do controlado, sendo que é mais fácil 
não gostar do primeiro e considerar o segundo como vítima. Ao discu-
tir a relação entre controle, democracia e modernismo, este último como 
antítese do controle, o autor observa a importância do controle para a 
democracia: 

[...] todos os tipos de República (desde o puro e sim-
ples Estado de direito até o regime participativo mais 
amplo e irrestrito que se possa imaginar) são perfei-
tamente compatíveis com a instituição de sistemas 
eficazes de controle. O que, sim, não combina com a 
idéia de controle são os vários tipos de autocracia 
(desde os despotismos tradicionais ou carismáticos 
até os autoritarismos de base militar ou tecnocrática). 
(MARTINS, 1989, p. 9) 
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A partir da dicotomia Estado-sociedade, Martins (1989, p. 11) 
define quatro grandes categorias de controle, distribuídas por dois gru-
pos: controles exercidos pela sociedade (sobre si e sobre o Estado) e 
pelo Estado (sobre a sociedade e sobre si). 

Reconhece e enfatiza Martins (1989, p. 13) que as instituições 
características da vida republicana foram criadas para estabelecer os 
limites para as pessoas que detêm o poder, por tenderem a abusar 
deles, e colocadas à disposição do povo através de instrumentos ade-
quados ao controle do poder político. 

A lista destas instituições, além de incluir os órgãos que com-
põem o Poder Judiciário, contempla desde o Congresso Nacional, as 
assembléias estaduais e as câmaras municipais, onde se reúnem os 
representantes eleitos, os Tribunais de Contas, até os instrumentos que 
permitem intervenções diretas por parte da população, os casos do 
sistema eleitoral, da ação popular, do referendo ou do plebiscito, pas-
sando pela instituição da imprensa livre, dos partidos políticos, che-
gando inclusive às ouvidorias. 

Rousseau apud Bobbio (2000,p. 209), ao tratar da questão da 
convivência entre liberdade e controle, defende que "A liberdade con-
siste na obediência à lei que prescrevemos para nós." Isto quer dizer 
que, para se manter a harmonia e convivência entre liberdade e con-
trole, é fundamental encontrar o ponto de equilíbrio entre estes dois 
extremos. 

Do ponto de vista das ciências sociais, controlar não é restringir 
liberdade, é fazer valer os limites do exercício da liberdade e, no âmbi-
to do Estado, estes limites são mais estreitos que no universo da soci-
edade, porque em direito público o administrador só pode fazer o que 
a lei autoriza, ou seja, o que a lei permite que se faça, enquanto que na 
órbita do direito privado, onde se situa a sociedade civil, é permitido 
se fazer tudo que a lei não proíbe. A atuação do gestor público é de- 
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tentora de uma certa margem de flexibilidade, dentro dos parâmetros 
da legalidade e legitimidade, pelo que a liberdade, na órbita do Esta-
do, pode ser definida como a margem de trânsito do agente público 
entre legalidade e legitimidade. 

Para fazer valer os limites da liberdade no universo maior que 
envolve a sociedade e o Estado, propõe Martins (1989, p. 11) que o 
processo de controle seja circular, pois para encontrar o ponto de 
equilíbrio entre o excesso e a falta de controle não é necessário apenas 
definir o ponto eqüidistante entre estes dois extremos: 

Se A sempre controla e nunca é controlado e se B é 
sempre controlado e nunca controla, temos um pro-
cesso desequilibrado: os poderes exercidos por Anão 
são contrabalançados por poderes exercidos por B. 
Note que a circularidade pode Sei alcançada medi-
ante seqüências como: A controla B; B controla C; C 
controla A. Vale dizer, a circularidade não se confun-
de com a reciprocidade (A controla B; B controla 
A), embora possa incluir casos de reciprocidade. 

A abordagem anterior identifica as seguintes situações: a socie-
dade controlando ela mesma e o Estado; e o Estado controlando ele 
mesmo e a sociedade. Estado e sociedade, em cada caso, são objeto 
do controle (quando é controlado pelo outro), agente de controle 
(quando controla os outros) e sujeito do controle (quando controla a si 
mesmo). Esta proposta poderia ser representada com o seguinte mapa 
conceitual: 
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Figura 1 — Diagrama Conceitual 
Fonte: Delmondes (2003, p. 21). 

Diz Marfins (1989, p. 17) que quando há descontrole no em 
relação a ele mesmo, seja em relação à sociedade, ficam automatica-
mente prejudicados os outros tipos de controle. Para este autor, have-
rá uma perda indireta do poder de controle, citando o seguinte exem-
plo: 

Uma parte do controle da sociedade sobre o Estado 
se processa ou deveria processar-se via Poder 
Legislativo; uma parte do controle exercido pelo 
Legislativo se realiza, por sua vez, através do Tribu-
nal de Contas. Quando o Legislativo não é capaz de 
controlar o Tribunal de Contas, fica difícil dizer que a 
sociedade está sendo capaz de controlar o Estado 
via Legislativo. 

Isto quer dizer que a sociedade só será capaz de controlar o 
Estado através dos seus representantes eleitos, quando as Casas 
Legislativas forem capazes de fazer demandas ao Tribunal de Contas, 
bem como forem capazes de definir e controlar as ações por este 
desenvolvidas. 
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A função de controle é, portanto, parte integrante da atividade 
da sociedade e do Estado. Existindo objetivos a serem alcançados, 
padrões estabelecidos e regras a serem seguidas, há a necessidade 
permanente do fluxo sistemático de controle, que abrange a 
accountability vertical e horizontal. 

3 OS MECANISMOS DE CONTROLE NA ADMINISTRA-
ÇÃO PÚBLICA 

3.1 Accountability vertical 

A accountabilty vertical é o controle do Estado pela socieda-
de, e da sociedade pelo Estado. O controle da sociedade sobre o 
Estado envolve, principalmente, a dimensão eleitoral, requerendo me-
canismos que permitam intervenções diretas por parte da sociedade, 
tanto para reivindicar demandas, como para fazer denúncias de certos 
atos das autoridades públicas, e pressupõe a existência de liberdade 
de opinião, associação, imprensa, partidos políticos, como também 
dos Tribunais de Contas. 

Já o controle do Estado sobre a sociedade envolve o cumpri-
mento das leis, a obediência civil e a ordem, e pressupõe um Estado 
potente para controlar as relações que se desenvolvem na sociedade. 

Campos (1990, p. 34), ao analisar a questão da accountability 
governamental, entende que seus padrões não são garantidos pelo 
controle burocrático ou controle interno. Esses padrões vão além da 
legalidade, economia e eficiência, passam também pela qualidade dos 
serviços, pela forma como tais serviços são prestados, justiça na dis-
tribuição de benefícios e dos custos econômicos, sociais e politicos 
dos serviços e bens produzidos, e grau de adequação dos resultados 
dos programas às necessidades da clientela. Diz a autora que "O ver-
dadeiro controle do governo —em qualquer de suas divisões: Executi-
vo, Legislativo e Judiciário — só vai ocorrer efetivamente se as ações 
do governo forem fiscalizadas pelos cidadãos." 
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3.2 Accountability horizontal 

A accountabilty horizontal é o controle da sociedade pela soci-
edade e do Estado pelo Estado. Quanto a este último, vai de um setor 
a outro da esfera pública e pode ser classificado por quatro mecanis-
mos diferentes: a) o controle interno ou controle administrativo, que se 
constitui em autocontrole, porquanto exercido pelos Poderes sobre 
seus próprios atos e agentes; b) o controle pelo Legislativo, que se 
constitui no apoio ou rejeição às iniciativas do Poder Executivo pelo 
Poder Legislativo; c) o controle pelo Tribunal de Contas, ou seja, o 
controle das contas públicas em auxílio ao Legislativo; d) o controle 
pelo Judiciário, que objetiva coibir abusos do patrimônio público e do 
exercício do poder por parte de autoridades. 

Nesse contexto e para os objetivos deste estudo, passaremos a 
analisar o controle externo exercido pelo Tribunal de Contas, em auxí-
lio ao Poder Legislativo. 

4 CONTROLE EXTERNO 

No Brasil, o controle externo é da titularidade do Congresso 
Nacional, com o auxilio dos Tribunais de Contas, conforme dispõe a 
Constituição Federal e as Constituições das unidades da Federação. 

O controle externo da administração pública é o controle que 
dispõe o Poder Legislativo para a verificação de que as políticas públi-
cas definidas estão sendo seguidas em suas diretrizes pelos executo-
res, como constantes no plano geral de governo. 

Uma das modalidades do controle exercido pelo Legislativo diz 
respeito aos instrumentos de planejamento e execução das políticas 
públicas, materializados no plano plurianual, diretrizes orçamentárias e 
orçamentos anuais. 
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Convém salientar que, no bojo das contas do chefe do Poder 
Executivo, são apresentados os resultados alcançados pela imple-
mentação das políticas públicas e programas de governo. 

O controle externo está formalmente institucionalizado na Cons-
tituição Federal brasileira, que dispõe: 

Art. 70 — A fiscalização contábil, financeira, orça-
mentária, operacional e patrimonial da União e das 
entidades da administração direta e indireta, quanto 
à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação 
das subvenções e renúncia de receitas, será exercida 
pelo Congresso Nacional, mediante controle exter-
no, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. 
(grifo nosso) (BRASIL, 1998, p. 47) 
Art. 71 — O controle externo, a cargo do Congresso 
Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de 
Contas da União [...]. (grifo nosso) (BRASIL, 1998, 
p. 47) 

No ordenamento jurídico brasileiro existem vários órgãos por 
meio dos quais o Legislativo exerce o controle externo: o Tribunal de 
Contas da União, os Tribunais de Contas dos Estados, o Tribunal de 
Contas do Distrito Federal e os Tribunais de Contas dos Municípios. 
Na grande maioria dos Estados da Federação, os Tribunais de Contas 
Estaduais são responsáveis por fiscalizar tanto as contas do Estado 
quanto as dos Municípios que compõem o seu território. Porém, nos 
Estados do Ceará, Pará, Bahia e Goiás existem dois Tribunais de Contas 
na estrutura estadual: um voltado para a própria fiscalização e outro 
para as contas dos respectivos municípios. Além disso, existem os Tri-
bunais de Contas Municipais do Rio de Janeiro e de São Paulo, am-
bos estruturados nos próprios Municípios. 
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Consoante estabelece o art. 70 da Constituição Federal, com-
pete ao Congresso Nacional realizar o controle externo da Adminis-
tração, nos seguintes termos: a fiscalização contábil, financeira, orça-
mentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da admi-
nistração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, 
economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será 
exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo 
sistema de controle interno de cada Poder. 

Por sua vez, o art. 71 determina que esse controle externo será 
exercido como auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual com-
pete, dentre outras atribuições, apreciar e emitir parecer prévio sobre 
as contas anuais do Presidente da República; julgar as contas dos ad-
ministradores e dos demais responsáveis por dinheiros e valores públi-
cos, bem como daqueles que derem causa a extravio, perda ou outra 
irregularidade que resulte prejuízo ao erário público; realizar, por inici-
ativa própria, ou da Câmara, do Senado, de Comissão Técnica ou de 
Inquérito destas, inspeções e auditorias nas unidades administrativas 
de quaisquer dos Poderes e nas entidades da administração direta, 
indireta ou fundarional. 

4.1 Controle pelo Tribunal de Contas 

O controle pelo Tribunal de Contas é o controle utilizado para 
verificar se as ações estatais foram e estão sendo executadas confor-
me as normas e padrões técnicos e jurídicos preestabelecidos, com 
vistas à consecução das políticas públicas referendadas pelo Legislativo, 
dada a legitimidade que lhe é conferida pela aprovação popular. 

O controle exercido pelo Tribunal de Contas é permanente e 
tem como objetivo auxiliar o Legislativo, sendo a sua expressão máxi-
ma o relatório e parecer prévio sobre as contas dos chefes dos Pode-
res Executivo, Legislativo e Judiciário, e do Ministério Público. 
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O controle pelo Tribunal de Contas pressupõe competências e 
habilidades multidisciplinares, tendo em vista, principalmente, a com-
plexidade das atividades do Estado, impostas pelas crescentes de-
mandas da sociedade e escassez de recursos. 

A efetivação do controle pelo Tribunal de Contas se dá com a 
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, 
sob os critérios de legalidade, legitimidade e economicidade, através 
de auditorias, que podem ser a priori, de acompanhamento ou a 
posteriori. 

Trata-se do modelo do Tribunal de Contas da União, funda-
mentado na Constituição Federal e praticamente aplicado, como mes-
mo arcabouço normativo, em todos os Tribunais de Contas brasi-
leiros. 

Na Constituição de 1988,0 Tribunal de Contas obteve grandes 
modificações em relação à definição de suas atribuições e firmou sua 
posição na organização dos Poderes. Suas competências foram am-
pliadas com expressivas atribuições conferidas ao Poder Legislativo e, 
conseqüentemente, ao Tribunal. Houve ampliação dos jurisdicionados 
e de suas responsabilidades. Ganhou poderes para, no auxilio ao Con-
gresso Nacional, exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamen-
tária, operacional e patrimonial da União e das entidades da adminis-
tração direta e indireta, passando a acompanhar, também, a eficiência 
da gestão governamental. 

Os critérios utilizados pelo controle externo foram ampliados, 
com a inclusão da economic idade, eficiência, eficácia e efetividade, 
passando, assim, o Tribunal de Contas a não mais utilizar somente o 
critério legal-contábil. Sobre a ampliação desses critérios destaca Speck 
(2000, p. 78): 

Esses recentes critérios abriram novos caminhos para 
o Tribunal [...]. Ficou transparente que a Constitui- 
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ção, nesse sentido, tinha um caráter programático, 
ultrapassando as capacidades atuais da instituição e 
mostrando os rumos para o futuro. Para a avaliação 
da economicidade de determinados programas, seria 
necessário um controle que ultrapassasse os procedi-
mentos de registrar determinados atos, ou de verificar 
a prestação de contas, na base de documentações 
fornecidas pela administração. Somente investigações 
e auditorias próprias do órgão de controle — que le-
vantassem não somente a contabilidade e a adequa-
ção orçamentária, mas aspectos da implementação 
administrativa, alternativas para determinados pro-
gramas e resultados alcançados — poderiam funda-
mentar uma avaliação desse tipo. 

Trazendo a análise para o objeto de estudo deste trabalho, vale 
destacar que o modelo gerencial adotado pelo Estado Brasileiro, a 
partir das alterações introduzidas pela Emenda Constitucional n° 19/ 
1998, também conhecida como ReformaMministrativa, prioriza o 
caráter empreendedor que deve ter o gestor público na consecução 
dos resultados, os quais devem ser alcançados de forma eficiente. Este 
modelo, portanto, prioriza a eficiência do processo de gestão, com 
vistas ao alcance dos resultados estabelecidos (eficácia), se traduzido 
apenas na concretização de metas. Para a efetividade, é necessário 
que a intervenção governamental promova mudanças sociais ou eco-
nômicas, de interesse da coletividade. 

Este é um dos desafios que se coloca para o administrador pú-
blico, que tem que prestar contas não somente da regular aplicação 
dos recursos sob sua responsabilidade, mas também dos resultados 
alcançados pelas ações e programas implementados. 

Nesse contexto, o modelo de controle da Administração Públi-
ca deve ser um instrumento que permita o controle social e o exercício 
da cidadania, em um processo em que a legalidade é um dos pilares na 
construção de um Estado Democrático de Direito. 

Revista Gestão Pública e Controle Externo. v n. 1, nov./2005 	 543 



4.2 A auditoria em programas governamentais 

Uma vez que se reconhece a relevância do controle da gestão 
pública para o fortalecimento das instituições democráticas, percebe-
se também o papel fundamental que representa a auditoria em progra-
mas governamentais, os quais, segundo o Manual de Programação e 
Orçamento (MPO), publicado pelo Governo do Estado da Bahia, 
constituem instrumentos de organização da ação governamental com 
vistas ao enfrentamento de um problema, atendimento a uma demanda 
ou aproveitamento de uma oportunidade (BANIA, MPO, 2005, ane-
xo X, p. 13). 

O referido manual também apresenta a seguinte tipologia: Pro-
gramas de Apoio Administrativo, de Gestão de Políticas Públicas, de 
Trabalho e Finalistico, resultando deste último bens ou serviços ofertados 
diretamente à sociedade (BAHIA, MPO, 2005, anexo IX, p. 14). 

Assim, as auditorias em programas de governo constituem-se 
em importante ação dos Tribunais de Contas relativa ao acompanha-
mento da gestão governamental, por diversas razões. 

Em primeiro lugar, em razão do crescimento do papel do Estado 
como gestor de informação pública. A gerência e a disponibilização da 
informação são funções essenciais do serviço público, não devendo 
ser restrito o acesso legal às informações públicas mais relevantes, 
mas passar também pela gestão ampla da informação, para que a so-
ciedade possa participar do controle e, conseqüentemente, do pro-
cesso de definição, deliberação e acompanhamento dos programas de 
governo. 

Sob esse aspecto, na medida em que os Tribunais de Contas 
disponibilizam os resultados das auditorias em programas governa-
mentais à sociedade, os cidadãos passam a ser dotados de maiores 
condições que os autorizam ao exercício da cidadania, sendo investi- 
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dos de maior poder de intervenção, com possibilidade de influir, deci-
sivamente, no desfecho do projeto social, por influenciar a gestão go-
vernamental. 

Em segundo lugar, em razão dos resultados das auditorias cons-
tituírem-se em subsídios técnicos para o conseqüente enriquecimento 
do debate parlamentar nas definições e acompanhamento das políticas 
públicas, sendo, através dos representantes eleitos, uma via indireta 
do poder de controle da sociedade sobre o Estado. 

E em terceiro lugar, uma vez que governar envolve, também, a 
dimensão de controle, o Estado, como gestor das políticas públicas, 
passa a ter o Tribunal de Contas como um aliado na execução dos 
programas governamentais, tendo em vista que os desvios podem ser 
corrigidos tempestivamente, como também o planejamento ser 
retroalimentado. 

5 A EXPERIÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTA-
DO DA BAILIA (TCE/BA) 

5.1 Breve histórico 

A auditoria operacional, também intitulado de desempenho, de 
gestão, de natureza operacional, dentre outras, é uma das modalida-
des de auditoria mais discutidas nos últimos vinte anos, introduzida no 
Brasil pela Constituição Federal de 1988, e tem como principal finali-
dade analisar em que medida o governo está prestando serviços para 
a sociedade de maneira eficiente, eficaz e efetiva, com vistas a contri-
buir para o seu aprimoramento. 

A Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (INTOSAI), da qual o Brasil é membro, em suas Directrices 
de Aplicación de Ias Normas de Auditoria (2004), apresenta os se-
guintes conceitos: 
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La auditoria o fiscalización operacional o de gestión 
signica auditoria de economia de eficiencia y de 
eficacia, y comprende: (a) el control de la economia 
de Ias actividades administrativas, de acuerdo con 
principios y prácticas administrativos razonables y con 
las directrices sefialadas; 

el control de la eficiencia eu la utilización de 
los recursos humanos, financieros y de cualquier 
otro tipo, junto con el examen de los sistemas 
de información, de Ias medidas de rendimiento 
y control, y de los procedimientos seguidos por 
Ias entidades fiscalizadas para corregir las 
deficiencias encontradas y 

el control de la eficacia' con que se han Ilevado a 
cabo los objetivos de la entidad fiscalizada y de los 
resultados alcanzados en relación con los pretendidos. 

Para o Tribunal de Contas da União (TCU), conforme descrito 
no seu Manual de Auditoria de Natureza Operacional (ANOP) (2000, 
p. 15), este tipo de auditoria consiste na avaliação sistemática dos 
programas, projetos, atividades e sistemas governamentais, assim como 
dos órgãos e entidades jurisdicionados, tendo definido as seguintes 
modalidades: (i) auditoria de desempenho — examina questões 
normativas, tem como objeto órgãos e entidades jurisdicionadas, e 
como foco aspectos de economicidade, eficiência e eficácia; (ii) avali-
ação de programas — examina questões de efetividade, tem como ob-
jeto programas de governo e como foco resultados/efeitos (relações 
de causa-e-efeito). 

No referido Manual, é utilizado como conceito de economicidade 
a minimização dos custos dos recursos utilizados na consecução de 

' No texto original em inglês utilizou-se a expressão "effectiveness", que significa 

efetividade. 
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uma atividade, sem comprometimento dos padrões de qualidade. A 
eficiência é definida como a relação entre os produtos (bens e servi-
ços) gerados por uma atividade e os custos dos insumos empregados 
em um determinado período de tempo. A eficácia, como o grau de 
alcance das metas programadas em um determinado período de tem-
po, independentemente dos custos implicados e, por efetividade, a 
relação entre os resultados (impactos observados) e os objetivos (im-
pactos esperados). 

A figura seguinte integra o Manual do TCU e apresenta, de for-
ma resumida, as dimensões da Auditoria de Natureza Operacional: 

Figura 2 — Auditoria de Natureza Operacional 
Fonte: TCU 

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia, desde 1985, incor-
porou os conceitos de auditoria value-for-money, ao adotar a 
metodologia canadense de Auditoria Integrada, que abrange a avalia-
ção dos controles, processos e sistemas usados na gerência dos re-
cursos financeiros, humanos, materiais e de informações, o exame das 
demonstrações contábeis e financeiras, a verificação da legalidade, le-
gitimidade e moralidade dos atos e fatos administrativos, o cumpri-
mento de outros requisitos formais e regulamentares, bem como a ava-
liação dos aspectos de economia, eficiência, eficácia e efetividade. 
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Em 1987, o TCE/BA foi habilitado para realizar auditoria em 
programas e projetos co-financiados pelo Banco Internacional para a 
Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD), em execução sob a res-
ponsabilidade do Governo do Estado da Bahia, cujos contratos foram 
celebrados com o aval da República Federativa do Brasil, mediante 
convênio firmado com a Secretaria Federal de Controle Interno, à 
época Secretaria do Tesouro Nacional. 

Entre os anos de 1989 e 1993, auditores e técnicos do TCE/BA 
participaram do Programa Avançado de Auditoria Governamental 
(PAAG), iniciativa do Ministério da Fazenda, em conjunto como Banco 
Mundial, objetivando a capacitação técnica dos Tribunais de Contas 
brasileiros para executar auditorias operacionais em projetos financia-
dos com recursos do BIRD e do BID. 

Em 1994, este TCE passou a realizar auditoria nos programas e 
projetos parcialmente financiados pelo Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID), dispensando-se, também, a contratação de au-
ditorias independentes. 

O TCE/BA, em 1994 e 1995, como mecanismo de divulgação 
da metodologia e apoio técnico à execução de suas auditorias, proce-
deu à tradução das Normas de Auditoria do Nacional Audit Office 
(NAO), do Reino Unido, das Normas de Auditoria Governamental do 
United States General Accounting Office (GAO) — Estados Uni-
dos, do Manual de Auditoria Integrada do Office of lhe Auditor-
General of Canadá (OAG) e das Normas de Auditoria da 
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superio-
res (INTOSAI). 

No ano de 2000, gerentes e técnicos de auditoria participaram 
do treinamento em Auditoria de Natureza Operacional (Avaliação de 
Programas Governamentais), no âmbito do Projeto de Cooperação 
TCU/Reino Unido, promovido pelo TCU, no Instituto Serzedello 
Corrêa. 
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Posteriormente, participaram, em Salvador, do Seminário de 
Auditoria Operacional e de Avaliação de Programas Governamentais, 
no âmbito do mesmo projeto, promovido pelo TCE e TCU, através 
do Instituto Serzedello Corrêa, 208 servidores do TCE/BA e 36 ser-
vidores de órgãos da administração pública estadual. 

Em setembro de 2000, com vistas a revisar e incorporar novos 
conceitos e metodologia, foi aprovado o Manual de Auditoria Gover-
namental do TCE/BA, elaborado a partir dos elementos constantes do 
seu Manual de Auditoria de 1985 e de consultas em manuais e publi-
cações de organismos internacionais e nacionais de auditoria e contro-
le, em especial do TCU, incorporando técnicas de planejamento por 
este utilizadas, a exemplo do Marco Lógico e da Matriz de Planeja-
mento, instrumentos necessários à realização de auditorias em progra-
mas governamentais. 

Como apoio ao referencial teórico disponibilizado pelo citado 
Manual de Auditoria, o TCE/BA organizou a coletânea intitulado Gui-
as de Técnicas de Auditoria, contemplando instrumentos de auditoria 
utilizados pelo TCU (Mapa de Processos, Indicadores de Desempe-
nho e Mapa de Produtos, Benehmarking e Técnicas de Entrevista 
paraAuditorias). 

No exercício de 2002, o TCE/BA passou a integrar o Projeto 
de Aperfeiçoamento do Controle Externo com foco na Redução da 
Desigualdade Social (CERDS), em sua fase II, como decorrência do 
Acordo de Cooperação Técnica firmado entre os Governos do Brasil 
e do Reino Unido, e executado pelo Tribunal de Contas da União e 
pelo Department for International Development (DFID), 
objetivando aprimorar e fortalecer o instrumental necessário à 
alavancagem das auditorias operacionais. 

As auditorias em programas governamentais são realizadas pelo 
TCE/BA a partir de critérios preconizados para a sua seleção, cons- 
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tantes da Resolução Regimental n° 012/93: volume de investimentos; 
repercussão sobre a economia e sua utilidade social; áreas geográficas 
abrangidas e segmentos sociais atendidos; relação custo/beneficio, 
cronograma de execução e efeitos sobre o perfil da divida pública; 
conexão com outros programas governamentais; e existência de 
gestores identificados como responsáveis pela execução de diversos 
programas governamentais. 

A configuração das equipes de auditoria favorece a realização de 
auditorias integradas, nas quais são verificadas não apenas alegalidade e a 
regularidade dos fatos e atos administrativos, como também os aspectos 
operacionais, envolvendo os critérios de eficiência, eficácia e efetividade. 
Com  efeito, as equipes de auditoria possuem formação multidisciplinar, 
portanto abrangendo diversas áreas do conhecimento, a exemplo das ci-
ências contábeis, econômicas e da computação, direito, administração, 
engenharia, arquitetura, pedagogia, dentre outras. 

Ao realizar auditorias em programas de governo, as equipes 
observam, além dos elementos tradicionais verificados nas auditorias 
de regularidade, a concepção lógica dos programas, a consistência 
entre as ações desenvolvidas e os objetivos definidos, a adequação 
dos instrumentos de gestão e controle, enfatizando o funcionamento e 
os resultados gerados pelo programa. 

Dessa forma, nos moldes adotados pelo TCE/BA, o enfoque 
desse tipo de auditoria assemelha-se ao utilizado pelo TCU, pois, 
embora este contemple a divisão em duas modalidades — desempenho 
operacional (economicidade, eficiência e eficácia) e avaliação de pro-
grama (efetividade), ambas abrangem os critérios considerados na 
auditoria operacional realizada pelo TCE/BA, neste caso, em progra-
mas governamentais. 

Cabe salientar que os relatórios das auditorias em programas 
são encaminhados aos gestores dos órgãos/entidades responsáveis pela 
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sua execução, bem como aos secretários das respectivas Pastas, de-
terminando-se que sejam anexados aos autos das prestações de con-
tas da unidade e da secretaria responsáveis, do exercício correspon-
dente. 

5.2 Auditorias em programas governamentais realizadas no pe-
ríodo 2000-2004 

Dentre as auditorias operacionais realizadas pelo TCE/BA em 
programas governamentais, no período 2000-2004, destacam-se as 
relacionadas a seguir, com os principais pontos constatados durante a 
sua execução, considerados relevantes. São apresentadas auditorias 
realizadas em programas finalistic,os, apreciadas pelo Tribunal Pleno, 
não obstante o TCE/BA realizar auditorias em programas institucionais, 
a exemplo de programas relativos a previdência oficial, transferências 
constitucionais, serviço da dívida interna e externa, atendimento de 
sentenças judiciais, dentre outros. 

— ENSINO, APRENDIZAGEM E REGULARIZAÇÃO DO 
FLUXO ESCOLAR — FUNDESCOLA (Secretaria da Educa-
ção — SEC) 

inexistência de estrutura administrativa adequada nas Unidal• s Exe-
cutoras para a eficiente gestão do processo de descentralização; 

atendimento insatisfatório às normas e atribuições das Unidades Exe-
cutoras na rede estadual; 

inexistência de sistemática estruturada de controle na Coordenação 
do Fundescola II. 
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— PROJETO DE EDUCAÇÃO DA BALDA (Secretaria da Edu-
cação — SEC) 

Acordo de Empréstimo no 7.186-BR (BIRD) — Projeto Bahia 

maior parte das metas foi implementada não obstante 6 ações apre-
sentarem baixo índice de realização e 10 não terem sido executadas; 

fiinções de controle das atualizações e gerenciamento das opera-
ções estratégicas do Sistema de Gerenciamento do Projeto (GEP) 
são desempenhadas por pessoal alheio ao quadro permanente da 
SEC; 

inexistência, no manual do Sistema GEP, da descrição de algumas 
funções de suas rotinas e sub-rotinas; 

ausência de chaves que permitam monitorar, de forma individnalin-
da e integrada, as transações de contratos, empenhos, liqüidações e 
pagamentos entre o GEP e os sistemas corporativos do Estado — 
Sistema de Informações Contábeis e Financeiras (SICOF) e Siste-
ma de Gestão de Gastos Públicos (SIGAP); 

falta de controle de acesso ao GEP, de forma a permitir o bloqueio 
do acesso do usuário após tentativas não autorizadas; 

inexistência de estabelecimento de papéis e usuários (senhos x per-
missões) no banco de dados Oracle, objetivando retomar o 
gerenciamento do aplicativo GEP ao referido banco de dados; 

monitoramento e acompanhamento deficientes das ações do Plano 
de Desenvolvimento da Escola (PDE)/ Plano de Melhoria de Esco-
la (PME) executadas pelas Caixas Escolares, no que tange ao cum-
primento das normas relativas às aquisições, controle patrimonial e 
prestação de contas dos recursos repassados; 

existência de itens com preços unitários divergentes em uma mesma 
planilha orçamentária, duplicidade de previsão de serviços e levan-
tamento de quantitativo em desacordo com o efetivamente necessá- 

552 	 Revista Gestão Pública e Controle Externo. v. 1, n. I, nov./2005 



rio, no que concerne ao controle das obras do Projeto Bahia, reali-
zadas pela Superintendência de Construções Administrativas da Bahia 
(SUCAB); 

38,89% do total de escolas inspecionadas não apresentaram docu-
mentos que devem integrar os processos de prestação de contas 
relativos aos recursos repassados através do PME, apresentando 
irregularidades na realização dos procedimentos licitatórios para aqui-
sição de bens ou serviços; 

fragilidades nos mecanismos utilizados para controle/acompanhamen-
to do patrimônio; 

deficiências na atuação dos líderes de área quanto ao acompanha-
mento da execução das atividades administrativo-financeiras refe-
rentes à utilização dos recursos, prejudicando a adequada validação 
das prestações de contas; 

ausência, em mais de 40% das 40 unidades inspecionadas, de utili-
zação ou utilização parcial de materiais didáticos destinados à ação 
de Regularização do Fluxo Escolar. 

— APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL (Secretaria 
da Cultura e Turismo — SCT) 

não-definição de indicadores de desempenho e resultados do pro-
grama, a exemplo de indicadores para mensuração do número de 
empregos gerados; 

imprecisão na composição dos custos unitários, comprometendo a 
avaliação de economicidade. 

— ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE (Secretaria da Saú-
de — SESAB e Secretaria da Administração — SAEB) 

deficiências nos sistemas de informações gerenciais e de controle da 
Assistência Farmacêutica— carência de medicamentos em municípi-
os e centros de saúde; 
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capacidade ociosa em unidades hospitalares e tempo médio de per-
manência acima da média definida pelo Ministério da Saúde —refle-
xos na oferta de leitos (Atenção Ambulatorial Especial e Hospita-
lar); 

fragilidade dos controles internos da SESAB quanto ao acompa-
nhamento das unidades terceirizadas; perda de faturamento devido 
a glosas sobre as prestações de serviços não autorizadas pelo Siste-
ma Único de Saúde (SUS); variações expressivas de custos médios 
entre as unidades e entre estas e os hospitais geridos pela SESAB; 

ausência da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e desuso 
e danificação de equipamentos hospitalares essenciais; 

necessidade de maior investimento na reconstrução da rede de as-
sistência laboratorial do Estado. 

— BARU AZUL —*EM 2004, PROGRAMA SANEAMENTO 
É VIDA: AMPLIAÇÃO E QUALIDADE DOS SERVIÇOS 
(Secretaria de Infra-Estrutura — SEINFRA) 

Contrato de Empréstimo n° 878/0C-BR (BID) — Projeto Sa-
neamento Ambiental de Salvador e Entorno da Baia de Todos 
os Santos — BTS 

insuficiência de sistemática de aferição de desempenho da gestão e 
dos resultados alcançados (desenvolvimento de alguns indicadores, 
não sendo satisfatórios para a mensuração dos efeitos da interven-
ção); 

atrasos em obras do Projeto de Saneamento Ambiental da Baia de 
Todos os Santos (BTS), pela ausência de elementos suficientes nos 
projetos básicos para estimar quantitativos — aditivos de prazo e 
preço nos serviços contratados; 

ligações intradomiciliares consideradas insuficientes para garantir a 
efetividade do sistema de esgotamento sanitário implantado; 
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execução das ações do Projeto de Educação Ambiental não abran-
ge, na sua totalidade, o público-alvo do programa; 

impossibilidade de verificar a evolução da qualidade das águas e sua 
correlação com a realização das ligações intradomiciliares, em face 
da não-apresentação dos dados relativos aos corpos hídricos das 
bacias abrangidas pelo programa. 

Em 2004 também foi realizada auditoria neste programa, no 
âmbito do Projeto de Aperfeiçoamento do Controle Externo com foco 
na Redução da Desigualdade Social (CERDS), objeto do acordo de 
cooperação técnica firmado entre o governo do Brasil e o do Reino 
Unido (Convênio TCU/Reino Unido), tendo sido ratificada a quanti-
dade insuficiente de ligações intradomiciliares de esgoto, de forma a 
garantir a efetividade do Sistema de Esgotamento Sanitário implanta-
do pelo projeto. O BTS constitui-se, no PPA 2004-2007 do Estado 
da Bahia, em uma das 22 ações do Programa Saneamento é Vida: 
ampliação e qualidade dos serviços. Durante a realização desta audi-
toria, foram constatados: 

a conclusão da espinha dorsal do sistema de esgotamento sanitário; 

a balneabilidade das praias de Salvador vem sendo garantida em 
virtude das diversas captações de tempo seco implantadas pela 
Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A (EMBASA), como 
alternativa para a insuficiente quantidade de ligações innadorniciliares 
executadas; 

os estudos do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal 
da Bahia (ISC/UFBA) ainda não apontam resultados conclusivos 
que correlacionem as ações do projeto com os resultados prelimi-
nares dos indicadores de saúde nas áreas com maior déficit sócio-
sanitário, embora alguns destes apresentem melhoria significativa 
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INFRA-ESTRUTURA PARA SANEAMENTO BÁSICO 
(Companhia de Engenharia Rural da Bahia —CERB e Empre-
sa Baiana de Águas e Saneamento S/A — EMI3ASA) 

execução de metas inferior a 50%, no período analisado, relativo às 
ações de ampliação de sistema de abastecimento de água e de im-
plantação de sistemas de abastecimento de água convencional e de 
esgotamento sanitário; 

fragilidade de informações no projeto licitado, impactando nos quan-
titativos contratados e gerando gastos e prazos adicionais. 

DESENVOLVIMENTO URBANO E ORDENAMENTO 
DOS MUNICÍPIOS (Companhia de Desenvolvimento Urba-
no do Estado da Bahia — CONDER) 

inexistência de modelo teórico do programa — não-construção de 
indicadores para mensuração do impacto do programa; 

ausência de diagnóstico prévio de demandas de desenvolvimento 
urbano; 

imprecisões nos projetos de execução de obras de drenagem, pavi-
mentação e terraplenagem — aditamentos de prazo e valor. 

HABITAÇÃO POPULAR — PROHAB (Companhia de Desen-
volvimento Urbano do Estado da Bahia — CONDER) 

inexistência de modelo teórico do programa — não-construção de 
indicadores para mensuração do impacto do programa; 

baixa execução do programa; 

deficiência de articulação com outros programas relacionados àpo-
lítica estadual de habitação; 

imprecisão de projetos básicos; 

deficiências operacionais gerando aditamentos nos contratos de 
obras; 
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ausência de relatórios gerenciais específicos e periódicos; 

deficiências construtivas; 

paralisação de obras por deficiência na elaboração de projeto. 

ERRADICAÇÃO DO TRABALHO E DA EXPLORAÇÃO 
INFANTIL — PETI (Secretaria do Trabalho e Ação Social — 
SETFtAS) 

ausência de normalização acerca das atribuições da coordenação 
do programa e de definição de responsabilidades; 

fragilidade nos controles existentes quanto à execução financeira dos 
convênios; 

inconsistências nas informações de execução das metas; 

necessidade de capacitação rias comissões de licitação municipais e 
inexistência de controles relativos ao almoxarifado; 
condições inadequadas de funcionamento das unidades de jornada 
ampliada 

APOIO ÀS COMUNIDADES RURAIS — PRODUZIR (Com-
panhia de Desenvolvimento e Ação Regional — CAR) 

Acordo de Empréstimo n° 3.917-BR (BIRD) 

supervisões insuficientes para o acompanhamento das obras; 

fragilidades procedimentais das associações quanto à guarda da 
documentação comprobatória dos gastos do programa e sua capa-
cidade gerencial; 

paralisação de obras. 
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— APOIO ÀS COMUNIDADES RURAIS — PRODUZIR II 
(Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional — CAR) 

Acordo de Empréstimo n° 4.623-BR (BIRD) 

celebração de convênio com associações inelegíveis; 

implantação de subprojetos em desacordo com os Planos de Inves-
timento Municipal; 

fragilidade na supervisão dos subprojetos pela CAR, pelas comis-
sões locais e conselhos municipais; 

parte expressiva das entidades não se encontra estruturada, organi-
zada e habilitada, sob o aspecto operacional, de modo a garantir a 
correta aplicação dos recursos recebidos e a guarda adequada da 
documentação; 

não-realização da análise individual do impacto ambiental que cada 
subprojeto ocasionará na localidade, mas a indicação em Projetos 
Padrões dos possíveis impactos e seus respectivos atenuantes; 

dificuldades para a obtenção tempestiva de licenciamento ambiental 
junto ao Centro de Recursos Ambientais (CRA), sobretudo quanto 
aos subprojetos relacionados com a outorga do direito de uso da 
água- 

Este programa também foi objeto de exame auditorial, em 2004, 
no âmbito do Projeto CERDS, anteriormente comentado, tendo sido 
visitadas comunidades rurais de 13 municípios baianos e realizadas  
entrevistas estruturadas com o público-alvo do programa e com re-
presentantes das Associações Comunitárias, Conselhos Municipais do 
Fundo Municipal de Apoio Comunitário e Sindicatos dos Trabalhado-
res Rurais. 

Foi observado, em relação ao nível de atendimento, que os me-
canismos de divulgação do programa carecem de uma estrutura e 
modelo, com ações mais incisivas e diretas junto às comunidades e ao 
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público-alvo. No que tange às ações em subprojetos de abastecimen-
to de água, os entrevistados afirmaram que houve melhoria no acesso 
e oferta às comunidades beneficiadas, conquanto tenham sido identifi-
cados sistemas paralisados e ausência de ações específicas para a 
melhoria da qualidade da água. Em relação aos subprojetos produti-
vos, foi constatado que os registros não permitem aferir a 
sustentabilidade desses subprojetos, o grau de geração de empregos e 
o incremento na rendados beneficiários, assim como foi identificada a 
paralisação de alguns subprojetos. 

Desenvolvimento Comunitário da Região do Rio Gavião — pró-
Gavião (Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional — 
CAR) 

baixo índice de execução, em 2000, do componente Desenvolvi-
mento Comunitário, e atraso na implementação do programa; exe-
cução, em 2002, de 58% neste componente (construção de cister-
nas, barragens, poços artesianos e pontes); 

bom desempenho do componente Desenvolvimento Produtivo, em 
2001 e 2002, com a reali7ação de atividades de extensão rural e 
assistência técnica e gerencial para pequenas unidades de transfor-
mação agro-industrial e artesanal; 

aplicação da totalidade dos recursos previstos para o exercício no 
componente Financiamento Rural (crédito para produtores e co-
merciantes da região). 

Assistência Municipal — PRODUR (Companhia de Desenvol-
vimento e Ação Regional — CAR) 

inexistência de modelo teórico do programa — não-construção de 
indicadores para mensuração do impacto do programa; 

deficiências operacionais na CONDER, co-executora do progra-
ma, nos processos de elaboração e análise de projetos, procedi- 
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mentos licitatórios, contratações, execução e fiscalização de obras; 

indefinição de normas para avaliação de qualidade; 

sucessivas prorrogações de prazos contratuais; 

planos diretores urbanos, cadastros técnicos e projetos de 
informatização concluídos, embora não atendendo integralmente aos 
objetivos propostos e às necessidades locais; 

atraso na execução de convênios para o subpro grama Desenvolvi-
mento Institucional. 

COMBATE À POBFtEZA ESTRUTURAL (Secretaria de Com-
bate à Pobreza e às Desigualdades Sociais — SECOMP) 

necessidade de implantação e aperfeiçoamento de mecanismos de 
controle interno; 

deficiências no acompanhamento e avaliação de suas ações, devido 
à inexistência de indicadores de desempenho e ao número insufici-
ente de técnicos alocados aos projetos. 

EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO RODOVIÁRIA —> EM 
2004, PROGRAMA CONSTRUINDO CAMINHOS: A 
INTERMODALIDADE (Departamento de Infra-Estrutura de 
Transportes da Bahia — DERBA) 

Contrato de Empréstimo n° 1.191/0C-BR — Programa de 
Integração dos Corredores Rodoviários do Estado da Bahia 
(BID) 

inexistência de modelo teórico do programa — não-construção de 
indicadores e de sistema para mensuração do impacto do progra-
ma, embora tenham sido definidos macroindicadores no âmbito do 
projeto financiado pelo BID; 

necessidade constante de revisão de projetos mediante novas 
contratações; 
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distorções entre metas do contrato de empréstimo e do SIPLAN; 

distorções entre serviços contratados e realizados; 

deficiências de planejamento; 

quadro funcional do DERBA com perfil de escolaridade, tempo de 
serviço e faixa etária aquém de suas necessidades; conquanto te-
nham sido nomeados, em 2004, 30 profissionais para o cargo de 
especialista em obras públicas, provenientes de concurso público 
realizado em 2002, as ações de melhoria do perfil do quadro funci-
onal ainda não se traduziram em resultados efetivos, em face das 
admissões terem sido realizadas em dezembro de 2004; 

ausência de normas para definição de responsabilidades; 

atrasos na execução de obras; 

atividades de manutenção estabelecidas sem critérios técnicos ade-
quados, inviabilizando a otimização dos recursos aplicados para a 
melhoria e conservação; 

atraso no cumprimento das metas pactuadas, prejudicando o de-
senvolvimento fisico e financeiro do programa; 

deficiências nos projetos originais e imperfeições constatadas nas 
revisões; 

não-utilização de sistemas de controle específicos para o acompa-
nhamento e avaliação da conservação da rede rodoviária estadual; 

insuficiência de recursos para o cumprimento da meta Fisica prevista 
em contrato. 

— Atração de Investimentos e Fomento à Competitividade In-
dustrial (Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração — 
SICM) 

limitação na avaliação de economicidade; 
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contratos de concessão de uso de bem público sem a realização de 
procedimento licitatório; 

falhas de controle interno quanto aos projetos de implantação de 
infra-estrutura de indústrias (diferenças topográficas e geotécnicas e 
insuficiência de informações na composição de preços básicos do 
orçamento e do BD1). 

DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO — BAHIA TURISMO 
(Secretaria da Cultura e Turismo — SCT) 

Contrato de Empréstimo n° 841/0C-BR (BID) — Programa de 
Desenvolvimento do Turismo na Bahia (Prodetur/Ba) 

não-adoção de padrões de eficiência pelas entidades implemen-
tadoras — limitação da avaliação das atividades; 

inconsistência dos motivos determinantes para dispensa de licitação 
em obras do Centro Histórico de Porto Seguro; 

inconsistência do projeto básico licitado para trechos da Rodovia 
BA-001 —aditamentos com serviços novos e redução de quantitativos; 

ineficiência na implementação dos serviços de proteção ambiental — 
processos erosivos; 
intensificação da concentração populacional desordenada— cresci-
mento de núcleos habitacionais em favelas; 

elevação no custo de vida das localidades e mão-de-obra ociosa; 

necessidade de política articulada nas áreas de habitação, saúde e 
segurança pública 

ERRADICAÇÃO DA FEBRE AFTOSA (Secretaria da Agri-
cultura, Irrigação e Reforma Agrária — SEAGRI) 

deficiências na arrecadação e recolhimento de taxas e multas; 

ausência de indicadores de efetividade do programa no aspecto eco-
nômico; 
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gerências regionais com estrutura deficiente; 

índice de vacinação acima do mínimo de 80% estabelecido pela 
Organização Internacional de Epizootias; metas de servidor treina-
do e animal em trânsito fiscalizado com baixa realização; 

fimcionamento deficiente de barreiras sanitárias. 

DESENVOLVIMENTO DAIRRIGAÇÃO (Secretaria da Agri-
cultura, Irrigação e Reforma Agrária — SEAGRI) 

ausência de indicadores de efetividade do programa no aspecto eco-
nômico; 

ausência de sistema estruturado para avaliação de desempenho do 
programa e de relatórios gerenciais; 

danos na infra-estrutura implantada; 

ausência de vigilância; 

insuficiência de rede elétrica. 

PREVENÇÃO E CONTROLE CRIMINAL (Secretaria da Se-
gurança Pública) 

baixo percentual de desempenho orçamentário do Projeto 
Operacionaliza.ção do Plano Nacional de Segurança Pública; 

não-atingimento dos objetivos estabelecidos para dois convênios 
celebrados em 2002, cujos repasses foram devolvidos em sua tota-
lidade, e em três outros apenas 29% de seus recursos foram aplica-
dos; 

falhas na execução, acompanhamento e controle de convênios. 
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— PROJETO DE INCENTIVO À PRODUÇÃO E AO CONSU-
MO DE LEITE (Secretaria da Agricultura, Irrigação e Refor-
ma Agrária — SEAGRI, Secretaria de Combate à Pobreza e às 
Desigualdades Sociais — SECOMP e Secretaria da Indústria, 
Comércio e Mineração — SICM) 

deficiências no acompanhamento e avaliação de suas ações, care-
cendo de controles mais efetivos; 

insuficiência de orientação técnica e de infra-estrutura fisica e mate-
rial para os produtores e demais setores envolvidos; 

entrega de leite pelas usinas em locais e/ou horários diversos daque-
les determinados pelo convênio; 

distribuição do leite por usina em veículos inadequados; 

quantidade de crianças inferior à quantidade de leite distribuída; 

famílias com mais de duns crianças cadastradas, inobservando-se, 
portanto, o limite estabelecido; 

crianças cadastradas e beneficiadas, embora fora da faixa etária 
admitida; 

crianças com idade entre 02 e 07 anos não cadastradas e não con-
templadas; 

armazenamento inadequado de leite, bem como fornecimento por 
produtores não autorizados; 

entrega de leite de forma descontinuaria, assim como suspensão do 
fornecimento por tempo indeterminado; 

não-cumprimento da meta prevista para distribuição de leite nos 
municípios inspecionados (demanda por instituição x distribuição 
efetiva). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A abordagem atual das auditorias levadas a efeito pelos Tribu-
nais de Contas, em sua atribuição constitucional de auxílio ao Poder 
Legislativo, tem suscitado debates e interpretações acerca da evolu-
ção do papel dessas instituições, em um contexto de transformações 
vivenciadas pela administração pública, nas três esferas de governo. 

Com efeito, a dimensão legal e regulamentar constitui o princípio 
basilar de toda ação de controle. Entretanto, não pode estar restrita a 
essa dimensão, tendo em vista que os propósitos das auditorias devem 
ser mais abrangentes. Significa afirmar que, não negligenciando os as-
pectos normativos, contábeis, orçamentários e patrimoniais — pelo 
contrário, incluindo-os como base para análises mais aprofundadas — 
devem as auditorias verificar aspectos de operacionalização e de ge-
ração de resultados, resultados estes decorrentes das intervenções 
governamentais. 

Conquanto possam existir diferentes formas de tratar a questão 
dessa modalidade de auditoria, desde a sua nomenclatura até quanto 
aos métodos e técnicas empregados em sua execução, não se pode 
desconsiderar que as auditorias operacionais têm sido aplicadas em 
diversos países, com registros de avanços em sua utilização, sobre os 
mais variados objetos de avaliação. Assim, configuram objetos das 
auditorias operacionais os programas, projetos, atividades e sistemas 
implementados, bem como as entidades e órgãos pertencentes à es-
trutura administrativa governamental, com diferentes escopos e finali-
dades, decorrentes da natureza da demanda e da motivação do pro-
cesso de seleção do que deve ser auditado. 

Neste trabalho, foram focali7adas auditorias operacionais reali-
zadas pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia em programas go-
vernamentais, de caráter finallstico, no período 2000-2004, percor- 
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rendo, de forma resumida, a trajetória desta instituição para alcançar o 
seu propósito nesta área, e apresentando os principais achados e fatos 
constatados durante a execução dessas auditorias. Cabe salientar que 
muito se tem a percorrer, quando foram dados os primeiros passos 
para a operacionalização dessas ações, as quais, sem dúvida, deverão 
ser fortalecidas e ampliadas, na busca do seu constante aprimoramen-
to, e tendo sempre em vista que deverão contribuir, de forma efetiva, 
para o aperfeiçoamento das intervenções governamentais. 
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RESUMO: 

Neste estudo, foram analisadas a elaboração e adoção de métodos de 
racionalização de procedimentos em Auditoria Pública, utilizando-se 
de recursos oferecidos pela Tecnologia da Informação, no âmbito da 
2' Coordenadoria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Es-
tado da Bahia. Para tanto, buscou-se aprofundar o conhecimento so-
bre os sistemas corporativos informatizados utilizados pelaAdminis-
tração Estadual na execução das ações governamentais, além dos sis-
temas informatizados específicos usados pelas Secretarias Estaduais. 
Como resultado, traz-se à luz a proposta referente à discussão sobre 
os resultados obtidos, ao tempo em que se sinaliza, nesse contexto, 
quanto às novas perspectivas que despontam. 
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INTRODUÇÃO 

A Constituição Federal de 1988 estabelece em seus artigos 70 e 
71 que os Tribunais de Contas, enquanto órgãos auxiliares do Poder 
Legislativo, desempenhem a fiscalização contábil, financeira, orça-
mentária, operacional e patrimonial das entidades públicas, nos aspec-
tos relativos à sua legalidade, legitimidade e economicidade. Dessa 
forma, cabe ressaltar quanto à realização do exame operacional a ne-
cessidade de verificação de aspectos relativos à eficácia, eficiência e 
efetividade dos órgãos sob jurisdição das Cortes de Contas. 

Com o advento da Lei Complementar n.° 101/2000 — Lei de 
Responsabilidade Fiscal —LRF, novas responsabilidades foram agre-
gadas à missão dos órgãos de controle externo e interno. Segundo 
Lino (2001, p.14): 

(...] a LRF introduz, no direito brasileiro, mecanis-
mos utilíssimos, desde que venham a ser verdadeira-
mente aplicados, em alguns casos, após correção 
legislativa. Para que isso possa ocorrer, é imprescin-
dível que os organismos de controle, externos em 
particular, sejam eficientes e eficazes. 

Cabe às Cortes de Contas estabelecerem procedimentos ne-
cessários e adequados para a verificação do cumprimento da citada 
Lei. Novos desafios, então, foram impostos aos Tribunais de Contas. 
Dentre estes, deve-se mencionar a necessidade de realização do acom-
panhamento auditorial tempestivo, regular e sistemático, enfatizando: 
concomitantemente com a gestão. Nesse sentido, este Órgão, na bus-
ca por responder aos anseios de uma sociedade que necessita saber 
como seus governantes estão utilizando os recursos públicos, por in-
termédio da Resolução o.° 10/2005, reconhece como uma prioridade 
o acompanhamento tempestivo das ações governamentais. A citada 
Resolução estabeleceu que as Coordenadorias de Controle Externo — 
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CCEs devem programar seus trabalhos auditoriais com base em crité-
rio e relevância, priorizando, dentre outras áreas: pessoal e encargos, 
inativos e pensionistas, licitações e contratos, obras públicas e receita. 

Ademais, o processo de globalização impõe a utilização de no-
vas tecnologias na execução das ações de governo. Constata-se que o 
uso dos recursos oferecidos pela Tecnologia da Informação, conside-
rada por Bill Gates como uma via de mão única, assume papel estraté-
gico na implementação de novos referenciais, permitindo elaborações 
de dados mais confiáveis e otimizando-se o tempo disponível para sua 
análise. 

Assim, surge a necessidade de estimular-se a inserção da variá-
vel procedimentos informatizados de auditoria a serem utilizados pelos 
auditores governamentais, como também promover-se o estudo sobre 
os sistemas coorporativos informatizados utilizados em todos os níveis 
da administração pública. Concordando com Sá, (2002, p.486): "o 
computador é um instrumento de trabalho que o auditor pode usar, 
desde que conheça o que ele oferece e como funcionam os sistemas". 
Sem dúvida, a informática pode oferecer mecanismos que contribuam 
para melhorar a eficácia e eficiência do controle exercido pela audito-
riapÚblica. 

Por outro lado, pode-se afirmar que uma das maiores limitações 
para a realização de auditorias, se não for a maior, encontra-se na 
compatibilização de recursos humanos com o prazo e definição do 
escopo. Quando se analisa a importância deste último, por razões cons-
titucionais ou relevância dos fatos, dever-se-ia considerá-lo como a 
variável mais importante e as demais passariam a ser vistas em função 
dela. Contudo, a realidade das instituições que executam a função de 
controle, seja interno ou externo, demonstra, na maioria das vezes, 
que o escopo das auditorias é definido em função da quantidade e 
especialização dos recursos humanos e tempo disponíveis, reduzindo-
se o exame de áreas que necessitariam de um maior prazo para análise 
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e, em algumas situações, excluindo-se outras. 
Nesse contexto, a etapa de planejamento de auditoria traz, para 

o auditor que a executa, um questionamento muito importante, de-
monstrado no exemplo: como selecionar o que auditar, na Secretaria 
da Educação do Estado da Bahia — SEC que, pelo grande volume de 
recursos orçamentários, abrangência e diversidade das ações, produz 
centenas/milhares de informações diariamente? 

A Segunda Coordenadoria de Controle Externo — 28  CCE, des-
te Tribunal, em busca da solução dessa questão e considerando a im-
portância e profundidade dessa abordagem, decidiu recorrer ao auxí-
lio dos recursos disponibilizados pela Tecnologia da Informação. 

Não obstante as limitações advindos do resultado do levantamento 
bibliográfico a respeito do assunto, o presente artigo propõe-se a 
retratar de forma sintética e objetiva, a experiência da citada 
Coordenadoria, enfatizando-se o desafio enfrentado quanto ao 
processo, ainda em curso, de análise, elaboração e adoção de métodos 
de racionalização de procedimentos por intermédio da informática. A 
proposta deste estudo de caso fundamenta-se em Selltiz (1965, p. 
35): "adquirir familiaridade com um fenômeno, obter novos 
discemimentos sobre ele e se possível chegará formulação de algumas 
hipóteses para investigações futuras". 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Inicialmente, durante o segundo semestre de 2003, no exame da 
Prestação de Contas das autarquias vinculadas à SEC, referente ao 
exercício de 2002, a 2 CCE passou a implementar procedimentos de 
auditoria informatizados relativos à área de pessoal, quanto aos paga-
mentos efetuados a pessoas físicas ou jurídicas, decorrentes de des-
pesas empenhadas em elementos de despesas que não estão incluídos 
no cálculo do limite de pessoal estipulado pela LRF. Para tanto, esta 
equipe comparou as informações constantes dos arquivos, em meio 
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magnético, oriundos dos Sistemas Coorporativos administrados pela 
Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia — SEFAZ: Sistema de In-
formações Contábeis e Financeiras — SICOF, Sistema de Gestão de 
Gastos Públicos — SIGAP e Sistema de Informações Gerenciais, 
Contábeis e Financeiras —ICF, incluindo também o Sistema Integrado 
de Recursos Humanos — SIRH, sob a responsabilidade da Secretaria 
da Administração do Estado da Bahia — SAEB, com arquivos 
disponibifizados pelos sistemas de controles internos das entidades sob 
exame. Apesar da utilização dos recursos de informática, o caminho a 
ser percorrido mostrava-se ainda dificil, porém instigante, devido ao 
êxito revelado pelo resultado obtido, ainda que inicial. 

Em fevereiro deste ano, com o objetivo de realizar 
tempestivamente os exames auditoriais na SEC e na Secretaria da 
Cultura e Turismo do Estado da Bahia — SCT, a racionalização dos 
procedimentos se fez imprescindível. Nesse sentido, a referida 
Coordenadoria criou um grupo de trabalho multidisciplinar — Grupo 
de Informatização e Racionalização da Auditoria — para elaborar e 
implementar procedimentos de informatização e racionalização das 
auditorias nas áreas de pessoal, licitação, contratos e convênios, fican-
do para posterior programação o estabelecimento dos métodos ne-
cessários para o exame referente às outras áreas. 

O grupo de trabalho buscou aprofundar o conhecimento sobre os 
Sistemas Corporativos Informatizados anteriormente mencionados além 
dos sistemas informatizados específicos utilizados pelas secretarias esta-
duais sob a área de competência da citada CCE. Como objetivo, tinha-se 
a elaboração de procedimentos que poderiam ser utilizados nas auditorias 
realizarias pelas seis Coordenadorias deste Tribunal, independentemente 
das respectivas áreas de com-p'etência e abrangência. Iniciou-se então o 
processo, ainda em curso, de disseminação do conhecimento, que deve 
ser difundido, pois, segundo Piaget, é, em si mesmo estéril. 
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O primeiro procedimento objeto de racionalização foi ode exa-
me das despesas que compõem o cálculo do limite de pessoal estipu-
lado pela LRF. Elaborou-se um layout de um relatório que consolida 
as informações constantes em vários outros relatórios existentes nas 
rotinas já disponibilizadas pelo SICOF e SIGAP, o qual seria encami-
nhado ao Tribunal de Contas mensalmente pela SEFAZ. Em seguida, 
foi criado um layout para um relatório a ser fornecido quadri-
mestralmente pela SAEB, contendo as informações necessárias para a 
realização de auditorias nas áreas de pessoal, incluindo vantagens e 
descontos específicos relativos a cada secretaria estadual. Tais dados 
seriam extraídos do banco de dados da Folha de Pagamento de Pes-
soal do Estado disponibilizado pelo S1RH. 

A SEFAZ optou por disponibilizar o solicitado arquivo como 
uma rotina a ser consultada, incorporando-a ao módulo de consulta 
do SICOF, permitindo que todos os auditores deste Tribunal possam 
utilizar para os seus exames: a Rotina 22— Execução Orçamentária / 
Financeira — TCE, que se encontra entre os Relatórios Operacionais 
disponibilizados pelo citado Sistema. Tal rotina demonstra a consoli-
dação de dados orçamentários e financeiros referentes à totalidade 
das despesas realizadas a partir do exercício de 2005, em todos os 
Poderes. Com  essa Rotina, o acesso dos auditores às informações 
tomou-se muito mais rápido, permitindo a utilização de uma quantida-
de muito maior de informações, que podem ser requeridas de acordo 
com o escopo das auditorias. Explicitando, em um Único relatório 
tem-se a totalidade dos dados orçamentários, financeiros e bancários, 
além das datas de realização dos lançamentos contábeis referentes ao 
universo dos pagamentos efetuados num determinado período. Cabe 
ao auditor especificar a forma como é necessária que os dados sejam 
agrupados. A critério de exemplo, tais informações podem ser agrupa-
das por elemento de despesa. 

O relatório, defmido conforme layout especificado pelo grupo 
de trabalho, que apresenta as informações referentes ao SIRH, tem 
sido encaminhado pela SAEB por intermédio de CD-Rom, de acordo 
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com o prazo solicitado. O mencionado relatório contém dados refe-
rentes ao exercício de 2005 relativos às Secretarias que a 2' CCE, 
atualmente, tem por competência auditar: SEC e SCT. A SAEB se 
prontificou a incorporar o referido relatório ao SIRH, assim que for 
validado pelo grupo quanto à sua estrutura e conteúdo. 

Quando da elaboração deste artigo, as equipes de auditoria ti-
nham apenas validado parte das informações constantes desse relató-
rio, uma vez que o escopo dos trabalhos neste exercício não incluiu 
toda a gama de informações que podem ser utilizadas em auditorias na 
área de pessoal. Cabe citar, a critério de exemplo, que o tratamento 
dos dados desse relatório permitiu identificar, na SEC, servidores sub-
metidos ao regime de Dedicação Exclusiva que estão, simultaneamen-
te, trabalhando em outras entidades públicas, ou servidores públicos 
que além de receberem a devida remuneração estão simultaneamente 
percebendo como prestadores de serviço pela própria Entidade. Res-
salta-se que a identificação deste tipo de achado de auditoria ocorreu 
sem a necessidade de deslocamento dos auditores para campo, uma 
vez que é conseqüente da comparação das informações apresentadas 
em dois relatórios: o extraído do SICOF com aquele fornecido pelo 
SIRH, durante a fase de planejamento da auditoria, ficando a coleta 
das evidências documentais programada para o período da realização 
dos exames no Órgão. 

Ademais, o referido grupo encontra-se desenvolvendo as 
especificações de um sistema destinado ao acompanhamento da exe-
cução de contratos e convênios. Tal sistema consistirá em 4 módulos, 
sendo que o primeiro, denominado como Base 1, é uma planilha con-
tendo informações oriundas do SIGAP, SICOF e sistemas de controle 
do órgão auditado, englobando informações, que vão desde o proce-
dimento licitatório até o efetivo pagamento da despesa. Dessa forma, 
com as informações obtidas, poder-se-á estabelecer referenciações 
ou aplicar filtros de extração de dados de acordo com os objetivos 
definidos no escopo da auditoria. 
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O layout e o conteúdo das informações dessa denominada Base 
1 encontram-se em fase de testes desde o mês de maio do presente 
exercício, quando foi solicitada às entidades integrantes da SEC a re-
messa mensal de um arquivo em meio magnético. As informações cons-
tantes de tal arquivo, durante a etapa de planejamento das auditorias 
realizadas, foram cruzadas com as disponibi lizadas pela Rotina 22 do 
SICOF. Buscou-se não apenas validar a informação encaminhada ao 
Tribunal pelo auditado, mas também identificar quais os contratos e 
convênios que seriam examinados pelas auditorias em curso. 

Ao citado sistema de acompanhamento da execução de contra-
tos e convênios serão incorporados os resultados dos trabalhos reali-
zados por esta CCE, desde o ano de 2003, disponíveis na Intranet 
deste Tribunal. Assim, os auditores poderão consultar todos os extra-
tos referentes às licitações, contratos e convênios publicados no Diá-
rio Oficial do Estado, por datas e por Órgãos da Administração Direta 
e Indireta da SEC e SCT. 

A implementação dos mencionados procedimentos resultou, 
neste ano de 2005, na realização de duas inspeções, uma na SEC e 
outra na SCT, que se encontram em trâmite neste Tribunal, enquanto 
outras duas estão atualmente em curso. 

Neste segundo semestre planejou-se que as quatro gerências da 
2' CCE utilizem esses procedimentos. 

Atualmente, os trabalhos do Grupo encontram-se no seguinte 
estágio: 

execução de procedimentos nas áreas de pessoal, contratos e con-
vênios referentes à SEC e SCT; 

elaboração do segundo módulo do sistema de acompanhamento da 
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execução de contratos e convênios, denominado Base 2, que se 
constitui na identificação de sistemas, sejam eles corporativos ou 
específicos de órgãos da administração direta e indireta, de onde 
serão extraídas as informações especificadas como necessárias para 
compor a citada Base 1. 

Além disso, o grupo de trabalho vem aperfeiçoando as defini-
ções de layouts já desenvolvidas na Rotina 22, sendo a mais recente 
proposta de alteração, atendida pela SEFAZ, referente a sugestões 
resultantes das necessidades apresentadas pelas equipes de auditoria 
que estão utilizando a referida Rotina 

As citadas necessidades aumentam a cada trabalho realizado ou 
de acordo com o surgimento de novas atribuições. Além das metas 
constantes no Plano Operacional da 28  CCE, já foram identificadas. 
para este semestre, novas demandas, a seguir relacionadas: 

elaboração de novos layouts para comparações a serem realizados 
com o arquivo que será incorporado ao SIRI-I, anteriormente men-
cionado, com o objetivo de abranger outros enfoques nas auditorias 
referentes à área de pessoal; 

cotejar dados e relacionamentos de arquivos dos sistemas específi-
cos da SEC, para atender às necessidades das auditorias com foco 
na redução de desigualdades sociais, ora em andamento; 

elaboração de layout de arquivos a serem solicitados aos Órgãos, 
referentes às áreas de material de consumo e permanente. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados obtidos pela implementação do processo de raci-
onalização dos procedimentos, até o momento, além daqueles menci-
onados anteriormente, são: 
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redução da quantidade de tempo destinado à execução das ativida-
des de auditoria em campo; 

aumento da qualidade dos resultados da atividade de auditoria; 

aprimoramento dos mecanismos de controle; 

padronização de rotinas de trabalho; 

aumento da produtividade; 

redução de custos das auditorias. 

Pelo seu alcance e abrangência, o trabalho realizado pelo grupo 
tende a se intensificar, podendo vir a se consolidar como uma adequa-
da ferramenta de auxílio para o planejamento de auditorias a serem 
realizadas por este Tribunal. Ressalta-se, quanto à questão em foco, 
apud Sá (2002, p.133): 

As Normas aprovadas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, em sua Parte I, na Conceituação e 
Síntese das Normas, estabelecem com relação à 
"Execução do Trabalho": 

"O trabalho deve ser adequadamente planejado". 

E mais adiante na Parte III, com relação ao planeja-
mento estabelecem: 

"O trabalho de auditoria, para atingir sua finalidade, 
deve ser adequadamente planejado de forma a pre-
ver a natureza, a extensão e a profundidade dos pro-
cedimentos que nele serão empregados, bem como a 
oportunidade de sua aplicação". 

Traz-se à luz, então, a proposta referente à necessária, melhor, 
imprescindível discussão sobre os resultados obtidos, ao tempo em 
que cabe reconhecer o processo como inicial. Sinaliza-se, também, 
quanto à atenção que deve ser dispensada em relação às perspectivas 
que despontam da dinâmica da realização da atividade de auditoria 

580 	 Revista Gestão Pública e Controle Externo. v. I, n. I, nov./2005 



nesta atual sociedade do conhecimento, onde os ambientes se confi-
guram altamente instáveis, exigindo novos formatos de organizações e 
novos posicionamentos da força de trabalho. 
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CONCURSO DE 

MONOGRAFIAS 

OSWALDO VELLOSO 

GORDILHO 





PRÊMIO OSWALDO VELLOSO GORDELHO 

Instituído originalmente como um concurso interno destinado a 
reconhecer o trabalho de servidores do Tribunal de Contas do Estado 
da Bahia em prol do desenvolvimento do controle externo, o Prêmio 
tem como patrono o Conselheiro, ex-Prefeito de Salvador e Professor 
de Direito Comercial, falecido em 18/08/1996, Oswaldo Venoso 
Gordilho. 

Através da Resolução n.° 16 do Plenário do Tribunal de Contas 
do Estado da Bahia, de 07/05/2003, o certame teve ampliado o seu 
alcance, tomando-se um concurso nacional sobre tema específico, que 
seja do interesse do Tribunal de Contas, anunciado previamente. 

Nesta primeira versão de alcance nacional as monografias con-
correntes versaram sobre: AUDITORIAAMBIENTAL: DA LE-
GALIDADE À EFETIVIDADE. 

A Comissão Julgadora presidida pelo Conselheiro Filemon Ma-
tos e integrada pelo Auditor Jurídico do TCE, Almir Pereira da Silva, 
que a secretariou, pelo Dr. José Célio SilveiraAndrade; professor do 
Curso de Mestrado em Adminstração da UFBa; pelo sub-Secretário 
de Planejamento do Município de Salvador, dr. José Augusto Saraiva 
Peixoto e pelo ex-Diretor Geral do Centro de Recursos Ambientais 
da Bahia, dr. Durval Olivieri, avaliou 12 monografias procedentes de 
diversas partes do País, e concluiu pela premiação dos seguintes tra-
balhos: 

Em primeiro lugar, de autoria de Heitor Delgado, a monografia 
denominada "Auditoria Ambiental: da Legalidade à Efetividade. 
A busca da efetividade". Classificou-se em segundo lugar o trabalho 
intitulado "Gestão Ambiental: Uma proposta de discussão para a 
inserção de critérios de gestão ambiental em auditorias ambientais, 
no âmbito do TCE Bahia" escrito por Celeste França; Paulo Bianchi 
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e Rita de Cássia Guedes Oliveira. O trabalho de Jairo Saldanha Refines 
e Marta Varela Silva, que tratou de "Auditoria ambiental: amplian-
do o alcance" obteve o terceiro prêmio. 

Visando a dar maior divulgação aos trabalhos premiados o Tri-
bunal de Contas convidou os autores premiados a elaborarem artigos 
que resumissem suas monografias, todos os laureados encaminharam 
versões resumidas, as quais são publicadas a seguir. 

Aproxima edição do Premio Oswaldo Velloso Gordilho terá 
como tema: Tribunal de Contas: Comunicação e Controle Social. 
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AUDITORIAAMBIENTAL: DA LEGALIDADE À 
EFETIVIDADE —ABUSCA DA EFETIVIDADE 

Heitor Delgado Corre? 

RESUMO 

Partindo do pressuposto que a efetividade é um patamar possível de 
ser alcançado nas auditorias ambientais, a análise empreendida bus-
cou identificar que elementos comprometeriam este fim e qual estraté-
gia deveria ser adotada para enfrentar o problema. A primeira parte 
do trabalho disserta sobre que fatores impeditivos de natureza materi-
al, político-institucional, jurídico e social podem restringir a auditoria 
ambiental ao patamar da legalidade. A segunda parte propõe, a partir 
de uma abordagem axio lógica, a construção de paradigma findado 
em princípios que tiveram como fonte os valores democráticos pre-
sentes na Constituição da República. O modelo proposto é composto 
por conjunto de valores que orientam a auditoria ambiental e o exercí-
cio do controle externo à efetividade. 

Palavras-Chave: Auditoria ambiental; meio ambiente; transparência; 
legitimidade social; efetividade; controle social; princípios; administra-
ção pública. 

INTRODUÇÃO 

O tema da auditoria ambiental sob a perspectiva de se ultrapas-
sara legalidade e obter a efetividade torna indispensável o exame dos 
fatores impeditivos a esse movimento. Nossa análise tem como foco 
os fatores impeditivos à efetividade das auditorias ambientais. Parti- 

Advogado, Técnico do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 
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mos, portanto, não da perspectiva de se chegar à efetividade, mas da 
certeza que a efetividade é o que se espera, é o previsível, é a meta, e 
se isto não se concretiza é por que há equívocos, tanto de conteúdo 
quanto procedimentais, quanto à abordagem do objeto meio ambien-
te, sendo que parte destas falhas repousa no enfoque jurídico que se 
projeta nas auditorias ambientais e na estrutura e funcionamento 
institucional. Desta forma, decompomos estes fatores impeditivos, se-
gundo sua natureza, em materiais, político-institucionais, jurídicos e 
sócio-culturais. São estes fatores impeditivos que serão examinados 
na primeira parte deste trabalho. 

Na segunda parte deste trabalho, voltamo-nos para a proposi-
ção de conteúdos de natureza axiológica a serem assimilados nas au-
ditorias ambientais e no sistema de controle da gestão ambiental pelo 
Tribunal de Contas. Estes princípios objetivam nortear a busca da 
efetividade e estão comprometidos com a justiça, com a qualidade de 
vida, com a sustentabilidade ambiental, com a sustentabilidade econô-
mica. 

Em nossa análise concluímos que a busca da efetividade das 
auditorias ambientais requer a construção de um modelo de controle 
da gestão ambiental em que a complexidade da questão do meio am-
biente seja assimilada em todos os seus desdobramentos políticos, 
sociais, econômicos e tecnológicos, de modo que sejam incorporados 
procedimentos comprometidos com a celeridade e visibilidade e se-
jam capazes de produzir análises comprometidas coma sustentabilidade 
ambiental, com a qualidade de vida do cidadão e com o desenvolvi-
mento econômico sustentável. de modo a concretizar a justiça social e 
garantir a dignidade humana. 
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PRIMEIRA PARTE 
OS FATORES IMPEDITIVOS À EFETIVIDADE 

1 Considerações quanto ao conceito de meio ambiente e a 
efetividade material 

O conceito de meio ambiente guarda tal complexidade que se 
torna inviável segmentá-lo em partes distintas ou desconsiderar as inter-
relações decorrentes da vida humana civil i7ada. A segmentação pode 
inviabilizar a compreensão do fato ambiental em toda sua plenitude, 
porque o isolamento é artificial —por questões metodológicas — e pode 
redi uir a questão a análises inaceitáveis quando inseridas no todo. 

Além disso, é preciso salientar que, em matéria ambiental, tendo 
em vista os interesses econômicos, políticos, sociais e culturais contra-
postos, há forte juízo axiológico. O valor que se dá a cada um dos 
aspectos envolvidos está sujeito à valoração subjetiva, o que pode 
importar em direcionamentos nas análises movidos por uma ideologia 
subliminar. O risco da segmentação é seu potencial de redução do fato 
ambiental. 

Não é a segmentação em si, como procedimento necessário à 
análise, que pode produzir a distorção e o direcionarnento da análise, 
mas sim a motivação que se oculta nesta forma de enfocar o problema 
ambiental. Os parâmetros previamente estabelecidos para a análise 
guardam conteúdo ideológico que podem conduzir a uma distorção 
do fato ambiental. Mauro Guimarães comenta: 

Essa visão fragmentada, parcializada, buscando a sua 
compreensão pela aparência dos fenômenos, a partir 
de categorias que negligenciam o caráter histórico 
dos fatos, tornando-os universais, imutáveis e 
inquestionáveis, isolados 'da intervenção perturbadora 
de outros fenômenos... reduzidos à sua pura essên- 
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eia quantitativa...' (Lucáks, 1967), se imbui de uma 
pretensa objetividade científica para se chegar às 
certezas que propiciam estabilidade. [...] Tais abor-
dagens não dão conta das questões ambientais, cons-
tituídas em realidades complexas. Para tanto, tomam-
se necessários outros referenciais teóricos que habi-
litem a compreensão dessa realidade complexa sem 
suas relações interativas. [...] O método da comple-
xidade pede para pensamos nos conceitos, sem nun-
ca dá-los por concluídos, para quebrarmos as esfe-
ras fechadas, para restabelecermos as articulações 
entre o que foi separado, para tentarmos compreen-
der a multidimensionalidade, para pensarmos na sin-
gularidade com a localidade, com a temporalidade, 
para nunca esquecermos as totalidades integradoras 
(GUIMARÃES, 2003: 97-8) 

No mesmo sentido, explicita Fernando Almeida: 

O crescente conhecimento científico do funcionamen-
to dos ecossistemas e de toda a sua magnífica com-
plexidade desafiava — e ainda desafia — nosso mode-
lo conceituai do mundo, algo que se convencionou 
chamar de paradigma. Acostumado a dividir o uni-
verso em compartimentos estanques para poder 
entendê-lo — fruto de uma visão cartesiana, 
mecanicista, reducionista, forjada em trezentos anos 
de Revolução Científica e Industrial -, nos últimos 
anos do século XX o homem viu-se às voltas com a 
constatação de que a natureza não se deixa apreen-
der completamente pelas ferramentas tradicionais de 
análise. É sistêmica, complexa, não-linear. Não fun-
ciona como a soma das partes que a compõem, mas 
como o produto da inter-relação das partes. Para ser 
compreendida, pede um novo paradigma: orgânico, 
holístico, integrador. (ALMEIDA, 2002: 53-4) 
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A percepção global do meio ambiente — como ecossistema glo-
bal — representa um avanço em relação a políticas públicas voltadas 
para a sustentabilidade ambiental compatibilizala com a sustentabilidade 
econômica buscando a ecoeficiência. Ressalte-se que estas diretrizes, 
em matéria de meio ambiente, deverão se manifestar na política gover-
namental como um todo. É equivocada a idéia da segmentação 
institucional. As diretrizes no trato da questão ambiental devem ser 
assimiladas por todos os órgãos do Estado e não somente pelas Se-
cretarias de Meio Ambiente. Não é suficiente a atuação isolada dos 
órgãos ambientais para que se atinja a efetividade, daí porque o Tribu-
nal de Contas, no exercício de sua função constitucional, deve, tam-
bém, assimilar estas diretrizes ambientais quando do controle da Ad-
ministração Pública. 

O segundo aspecto a ser destacado é a amplitude do conteúdo 
da matéria meio ambiente. A sistematização do assunto não deve ficar 
adstrita aos segmentos da natureza (água, ar, terra, fauna e flora e 
minérios), requer outra compreensão incluindo o homem e o seu meio 
ambiente construído. Com  base na visão de José Afonso da Silva (SIL-
VA, 2002:21) deve-se entender meio ambiente em sentido amplo, em 
que o homem está inserido como agente modificador do ambiente natu-
ral e criador de novos ambientes (meio ambientes construídos abertos, 
como a cidade ou as plantações, e fechados, como no caso de shoppings 
e prédios comerciais). I agos surgidos em decorrência do represamento 
de rios para produção de energia elétrica também se enquadram nesta 
categoria de meio ambiente construído. 

A cidade constitui-se hoje em um grande meio ambiente 
construído cuja complexidade de interesses contrapostos envolvidos e 
enormidade de problemas que se apresentam, especialmente em gran-
des metrópoles, exigem daAdministração Pública compreensão minu-
ciosa do assunto. O espaço urbano traz consigo, além da necessidade 
do conhecimento técnico-científico de meio ambiente, a agregação de 
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outros valores como: a) o direito das minorias envolvidas; b) a inter-
relação entre pobres e ricos; c) questões de saúde pública, de segu-
rança pública e de preservação do patrimônio histórico-cultural; d) a 
sustentabilidade ambiental e econômica do espaço urbano e o acesso 
à qualidade de vida; e) a compatibilização entre os direitos individuais, 
sociais e difusos, assegurados constitucionalmente, e a realidade ad-
versa que se apresenta. 

Insistimos: o meio ambiente não se apresenta fragmentado, mas 
envolto em um emaranhado de relações, interesses e direitos que não 
podem ser desprezados. Não há como buscar a efetividade em audi-
torias ambientais sem a compreensão desta teia que envolve a questão 
ambiental. 

A compatibilização do conhecimento técnico-cientifico com ní-
veis diferenciados do poder político exige não só a abordagem 
interdisciplinar como também a integração entre as esferas de poder. 
Devemos ampliar a noção de esferas de poder. Embora o Poder Pú-
blico se destaque como parte a ser considerada na análise da questão 
ambiental, é necessário identificar os poderes envolvidos, ou seja, os 
fatores reais de poder (LASSALLE, 1988: 11). O poder público 
representa o poder político, mas não se pode afastar o interesse de 
outros agentes politicos, dos agentes econômicos, dos agentes sociais 
que constituem fatores reais de poder. 

Um dos elementos que devem ser considerados para efetividade 
das auditorias ambientais é a visibilidade do trabalho. O pressuposto 
para que isto ocorra é a integração ao trabalho dos poderes envolvi-
dos. A integração destas partes interessadas permite não só a visibili-
dade do trabalho de auditoria como pennite o exame do fato ambiental 
com maior precisão, com todas as suas implicações, sendo possível 
desnudar a teia que o envolve. O avanço do patamar da legalidade 
para a efetividade material pressupõe a exata compreensão da reali-
dade que cerca o fato ambiental com clara visibilidade aos poderes 
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envolvidos. De um lado, estamos buscando a excelência técnico-
centifica, de outro, estabelecendo aproximação e comprometimento 
dos poderes envolvidos com as conclusões do trabalho. 

O terceiro aspecto a ser considerado para uma abordagem 
totalizante do tema meio ambiente é a assimilação de três conceitos 
genéricos — independentemente do objeto de auditoria ambiental — 
que sintetizam hoje pontos cruciais da temática ambiental: são eles o 
de sustentabilidade ambiental, de sustentabilidade econômica e de qua-
lidade devida. A associação destes três conteúdos permite a constru-
ção de paradigmas de análise tendo em vista sua aproximação ou 
distanciamento de cada um deles no momento da análise de um dado 
objeto de auditoria. A sustentabilidade ambiental tem como centro o 
equilibrio dos ecossistemas. A sustentabilidade econômica tem como 
preocupação principal os meios de sobrevivência do homem em espa-
ço geográfico definido. A qualidade de vida tem como parâmetros os 
valores do homem, considerando os valores das minorias, mesmo que 
contrapostos, para se buscar um patamar mínimo de civilização que 
seria inerente à atual condição humana. A compreensão totalizante de 
meio ambiente deve dominar estes três conteúdos para cada um dos 
objetos examinados. 

Tratar de qualidade de vida significa identificar quais os aspec-
tos devem ser considerados importantes para a vida humana— no nível 
individual e no nível coletivo — e o estabelecimento de padrões compa-
rativos. Estes aspectos irão gozar de ampla variabilidade tendo em 
vista o que cada cultura considera como importante, podendo deter-
se em acesso a bens materiais ou até incluir conteúdos abstratos como 
felicidade, prazer, espiritualidade. Selene Herculano comenta o seguinte: 

O Sistema de Bem-Estar da Escandinávia definiu 
princípios subjacentes para seus indicadores sociais, 
baseados em três verbos considerados básicos ávida 
humana — ter, amar, ser: 
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Ter refere-se às condições materiais necessárias a 
uma sobrevivência livre da miséria: recursos econô-
micos (medidos por renda e riqueza); condições de 
habitação (medidas pelo espaço disponível e confor-
to doméstico); emprego (medido pela ausência de 
desemprego); condições fisicas de trabalho (avalia-
do pelos ruídos e temperaturas nos postos de traba-
lho, rotina física, estresse); saúde (sintomas de dores 
e doenças, acessibilidade de atendimento médico; 
educação (medida por anos de escolaridade). 

Amar diz respeito à necessidade de se relacionar a 
outras pessoas e formar identidades sociais: união e 
contratos com a comunidade local; ligação com a 
família nuclear e parentes; padrões ativos de amiza-
de; união de contatos com companheiros em associ-
ações e organizações; relações com companheiros 
de trabalho. 

Ser refere-se à necessidade de integração com a 
sociedade e de harmonização com a natureza, a se-
rem mensuradas com base nos seguintes princípios: 
em que medida uma pessoa participa nas decisões e 
atividades coletivas que influenciam sua vida; ativi-
dades políticas; oportunidades de tempo de lazer; 
oportunidades para uma vida profissional significati-
va; oportunidade de estar em contato com a nature-
za, em atividades lúdicas ou contemplativas. (HER-
CULANO, 2000, 223-4) 

A auditoria de um programa governamental, que tem objeto apa-
rentemente delimitado, apresenta em sua própria natureza constituinte 
valores identificadores do que seja qualidade de vida: há implicitamen-
te uma escolha do Estado ao implementar o programa. Identificar cri-
ticamente esta escolha faz parte, a nosso ver, da busca da efetividade 
material porque reflete diretamente na escolha dos dados a serem le-
vantados, na análise destes mesmos dados e nas conclusões. Óbvio 
que, assim, avançamos do patamar da auditoria de conformidade. 
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1.1 A perspectiva totalizante na análise das questões ambientais 
e a busca da interdisciplinaridade 

A dificuldade do trabalho interdisciplinar está em romper com a 
tradição especializada em que o trabalho em conjunto é apenas a soma 
das partes. Por outro lado, a criação de urna metodologia capaz de 
produzir uma massa crítica que reflita a interação de conhecimentos 
especializados sem que seja desvirtuado pela vaidade intelectual de 
alguns, ou pelo poder hierárquico, ou pelos interesses políticos de al-
guns, mostra-se igualmente dificil. É preciso buscar uma metodologia 
capaz de desnudar os desvirtuamentos produzidos pela própria equi-
pe de auditores e originados em fatores externos de pressão. O que 
buscamos não é um resultado asséptico, apolitico, acrítico, muito pelo 
contrário, é um processo de análise capaz de guardar transparência 
suficiente para identificar e lidar com as distorções. 

A qualidade do trabalho interdisciplinar vincula-se não só à com-
posição formal da equipe de auditoria com os diversos técnicos 
especializados (advogado, arquiteto, engenheiro, biólogo, geólogo, 
economista, oceanógrafo, jornalista), mas também com a forma de 
participação e intervenção no processo de trabalho dos agentes en-
volvidos. 

A perspectiva totalizante tem por fundamento dois pontos: o pri-
meiro deles é a abrangência de todos os aspectos do conteúdo e suas 
interações; o segundo é trazer ao trabalho todos os agentes envolvidos 
que representem fatores reais de poder. A soma destes dois pontos é 
capaz de gerar uma perspectiva totalizante do meio ambiente— diversa 
da perspectiva segmentada — resultando no que denominamos de 
efetividade material. 
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2 Estrutura e funcionamento do Tribunal de Contas: a busca da 
efetividade politico-institucional para a realização de auditori-
as ambientais 

Assim, é preciso compreender que a auditoria ambiental é um 
produto da Casa. Costumes arcaicos e estrutura inadequada refletem 
diretamente no desenvolvimento do trabalho de auditoria, comprome-
tendo sua qualidade. Seria o mesmo que tentar construir um novo an-
dar sem que a estrutura do prédio suportasse tal empreendimento. 
Insistir com tal obra pode redundar em frustração no decorrer da em-
preitada comprometendo todo o prédio. Auditoria ambiental efetiva é 
um patamar ambicioso que requer estrutura e funcionamento compatí-
veis a esta nova realidade. 

2.1 Um pouco de nossa história 

A instituição concebida ainda no Império e instalada no inicio da 
República teve seu ponto central na perspectiva econômica do erário 
(controle de receita e despesa) e do cumprimento da lei, com o 
positivismo normativo. Sob este parâmetro, caminha sua competência 
até 1988. Preserva-se a autonomia do órgão de controle externo e se 
o associa ao Legislativo. Em 1988, surge inovação importante: os prin-
cípios da legitimidade e economicidade passam a ser associados ao 
desempenho da função do Tribunal de Contas. Diversamente dos prin-
cípios de 1890, voltados para a configuração e fortalecimento da ins-
tituição que surgia, os de 1988 preocupam-se com atividade da insti-
tuição, ultrapassando o enfoque estritamente legalista e finan-
ceiro-contábil. Esta inovação corresponde aos novos anseios da so-
ciedade concretizados na Constituição de 1988. 

Vale indagar se a esta inovação de 1988, com todos os seus 
desdobramentos, houve contrapartida de inovações estruturais e de 
funcionamento? Houve o surgimento de novas práticas administrativas 
e políticas, rompendo com os costumes anteriores? 
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A monarquia caracterizou-se por um Estado unitário, 
centralizador. O país era essencialmente rural. A Igreja interferia nos 
assuntos de Estado. A organização estatal existia para atender aos in-
teresses do Imperador e das forças políticas detentoras do Poder. O 
interesse público submetia-se a estes interesses privados (pessoais ou 
oligárquicos). Estado e Sociedade estavam dissociados. Embora o 
surgimento da República tenha modificado a conformação do Poder, 
trazendo o federalismo norte-americano e algumas reformas, manteve 
o afastamento Estado e Povo, manteve o poder central forte com os 
entes federados submissos política e economicamente, manteve o in-
teresse público submetido aos interesses oligárquicos. O Estado bra-
sileiro, tanto na República quanto no Império, manteve-se alheio aos 
interesses da sociedade, do povo, convergindo para a efetiva manu-
tenção dos privilégios das classes detentoras do poder político e eco-
nômico. 

"O povo assistiu bestializado à Proclamação da República' 
escrevia o republicano histórico Aristides Lobo, ministro do Interior 
do Governo Provisório do novo regime, poucos dias depois de seu 
advento. Essa atitude do povo era perfeitamente compreensível, pois 
a República nada mais foi, uma vez ainda, do que uma nova composi-
ção das classes dominantes. É mister recordar que no fim do Império, 
como vimos, parte dela permanecia ligada à velha estrutura colonial e 
escravocrata, ansiando a outra por reformas que o antiquado e 
emperrado aparelho do Estado monárquico não lhe podia ou acredi-
tava não lhe poder dar. Esta última fração da classe que se deslocara 
para novos setores da economia, o café, e que partilhava também do 
poder, necessitava apoderar-se desse aparelho de Estado para pô-lo 
inteiramente a seu serviço." (COSTA, 1989: 47). De um lado, "as 
reformas defendidas pela classe média e a sua disputa por uma partici-
pação no poder só encontrariam oportunidade de concretizar-se pela 
aliança dos grupos mais atuantes dela com uma das frações da classe 
social dominante" (SODRÉ, 1958:274-5) 
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Evidente que o processo eleitoral, embora democrático, perma-
necia com os vícios das fraudes, dos "currais eleitorais", do "voto de 
cabresto", e dos acordos das oligarquias políticas. Em suas primeiras 
décadas do século passado, o Brasil é governado pelos interesses 
oligárquicos. Apolitica do "café com leite" é rompida em 1930. Vargas 
representa a rearrumação das forças politicas. Em 37, o exercício do 
Poder experimenta o personalismo simpático ao fascismo. Aos vícios 
do clientelismo político, do nepotismo, das fraudes eleitorais, do po-
der centrado nas oligarquias, o Brasil experimenta o caudilhismo, cujo 
culto à personalidade do presidente apresenta uma face fortemente 
autoritária e centralizadora e outra populista e paternal. O povo, man-
tido ignorante, ainda permanece alheio, separado do Estado detentor 
de todo o Poder e dono de todos os destinos políticos e econômicos. 
Daí em diante, entre avanços e retrocessos, o Brasil vive períodos 
democráticos, sem livrar-se do populismo e de todos os vícios do 
Estado. 

Vale transcrever a brilhante análise de Darcy Ribeiro que nos 
permite entender a dimensão de tal herança: 

As atuais classes dominantes brasileiras, feitas de 
filhos e netos dos antigos senhores de escravos, guar-
dam, diante do negro a mesma atitude de desprezo 
vil. [...] Para seus descendentes, o negro livre, o 
mulato e o branco pobre são também o que há de 
mais reles, pela preguiça, pela ignorância, pela 
criminalidade inatas e inelutáveis. Todos eles são ti-
dos consensualmente como culpados de suas própri-
as desgraças, explicadas como características de raça 
e não como resultado da escravidão e a opressão. 

[...] A sociedade resultante tem incompatibilidades 
insanáveis. Dentre elas, a incapacidade de assegu-
rar um padrão de vida, mesmo modestamente 
satisfatório, para a maioria da população nacional; a 

598 	 Revista Gestão Pública e Controle Externo. v. 1, n. 1, nov./2005 



inaptidão para criar uma cidadania livre e, em conse-
qüência, a inviabilidade de instituir-se uma vida de-
mocrática. Nessas condições, a eleição é uma gran-
de farsa em que massas de eleitores vendem seus 
votos àqueles que seriam seus adversários naturais. 
Por tudo isso é que ela se caracteriza como uma or-
denação oligárquica que só se pode manter artificio-
sa ou repressivamente pela compressão das forças 
majoritárias às quais condena ao atraso e à pobreza. 

[...] A classe dominante bifurcou sua conduta em dois 
estilos contrapostos. Um, presidido pela mais viva 
cordialidade nas relações com seus pares; outro, re-
marcado pelo descaso no trato com os que lhe são 
socialmente inferiores. Assim é que na mesma pes-
soa se pode observar a representação de dois pa-
péis, conforme encarne a etiqueta prescrita do anfi-
trião hospitaleiro, gentil e generoso diante de um visi-
tante, ou o papel senhorial, em face de um subordi-
nado. Ambos vividos com uma espontaneidade que 
só. se  explica pela conformação bipartida da perso-
nalidade. 

A essa corrupção senhorial corresponde uma deteri-
oração da dignidade pessoal das camadas mais hu-
mildes, condicionadas a tratamento gritantemente 
assimétrico, predispostas a assumir atitudes de sub-
serviência, compelidas a se deixarem explorar até a 
exaustão. São mais castas que classes, pela 
imutabilidade de sua condição social. (RIBEIRO, 
1996:217-221) 

Segue-se, a partir de 64, um longo período de regime autoritá-
rio, de democracia formal, em que o povo é mantido afastado das 
decisões políticas e do controle do Estado. Nesta época, o Brasil tor-
na-se predominantemente urbano, moderniza-se, investe em infra-es-
trutura para o desenvolvimento, mas à custa de repressão política, de 
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restrição à liberdade de pensamento, de endividamento externo e exa-
cerbação das desigualdades sociais e regionais. 

Mesmo permanecendo a dissociação Estado/Sociedade, a pres-
são por participação nos rumos das decisões governamentais acaba 
por fazer retornar a democracia de fato e resulta na elaboração, sob 
acaloradas discussões e enfi-entamentos ideológicos, do texto da Cons-
tituição de 1988, referida como "Constituição cidadã", que inaugura 
uma nova configuração para o Estado brasileiro. A democracia formal, 
existente no Brasil mesmo em períodos autoritários, é per 	spediva hoje 
inaceitável: "o povo não é apenas um referencial quantitativo que se 
manifesta no dia da eleição e que, enquanto tal, confere legitimidade 
democrática ao processo de decisão, mas ator principal, senhor de 
sua cidadania, a democracia é o domínio do cidadão" (HÁBERLE, 
1997: 37). A noção contemporânea de democracia não se restringe à 
legitimação do voto no processo eleitoral, mas da legitimação pela 
participação do cidadão e da Sociedade Civil nas decisões do Estado. 
A legitimidade agrega-se e orienta a legalidade. A complexidade das 
decisões públicas exige a participação coletiva porque a democracia 
estatuída em 88 é pluralista em que o interesse da maioria não pode 
desconsiderar o interesse da minoria. O Estado centrado em si mesmo 
e nas forças políticas que o sustentam não é compatível com o Brasil 
das últimas décadas do Século XX. 

O Tribunal de Contas surgido e amadurecido neste processo 
histórico conseguiu romper com as velhas práticas e construir novos 
costumes fundados em valores compatíveis com a democracia atual e 
com as demandas da sociedade brasileira? 
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2.2 A herança político-institucional e seus reflexos no Tribunal 
de Contas 

Inicialmente, há que se indagar: Que valores e características 
foram sedimentados historicamente na construção desta "organização 
social", que é o Estado? Qual o seu comportamento interno? Como se 
relaciona com as outras "organizações sociais"? Quais destas caracte-
rísticas e valores podem ser apontados como anacronismos sob a pers-
pectiva contemporânea? É possível enumerar alguns destes valores 
que se agregaram ao Estado brasileiro: 

a) Personificação do poder com centralização das decisões 

A personificação do poder, ou o culto à personalidade, com 
centralização das decisões, remete à noção primeira de autoridade: o 
rei. Sucessivamente substituída pelo Imperador e depois pelo Mare-
chal Presidente da República e pelo Ditador. É em torno da figura 
central do detentor do poder que gira o Estado brasileiro. Sérgio 
Buarque de Holanda identifica este comportamento: 

Ninguém ignora, porém que o aparente triunfo 
de um principio jamais significou no Brasil — 
como no resto da América Latina — mais do que 
o triunfo de um personalismo sobre outro. (...) 
Onde quer que o personalismo — ou a oligar-
quia, que é o prolongamento do personalismo 
no espaço e no tempo — conseguiu abolir as re-
sistências liberais, assegurou-se, por essa for-
ma, uma estabilidade política aparente, mas que 
de outro modo não seria possível. (HOLANDA, 
1988, p. 138) 

Tal prática se repete nos órgãos com independência ou autono-
mia, como no caso do Tribunal de Contas ou do Poder Judiciário. 
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Significa dizer que o funcionamento da organização estatal dependerá 
da impulsão do exercício do poder desta autoridade. A primeira con-
seqüência é a descontinuidade da ação estratégica e administrativa da 
instituição. O personalismo busca distinguir-se sempre do antecessor, 
seja pela negação das atividades anteriores, seja pela continuidade 
diferenciada  A estratégia institucional definida e levada a efeito anteri-
ormente é substituída por outra ou substancialmente modificada. A 
descontinuidade nas estratégias de Estado (ou das instituições) implica 
desperdício de recursos com perda da eficiência e eficácia. Programas 
e projetos são interrompidos e substituídos por outros, sem que os 
resultados sejam atingidos. 

Sérgio Buarque de Holanda registra estes fatos: 

As Constituições feitas para não serem cum-
pridas, as leis existentes para serem violadas, 
tudo em proveito de indivíduos e oligarquias são 
fenômeno corrente em toda a história da Amé-
rica do Sul. É em vão que os políticos imaginam 
interessar-se mais pelos princípios do que pe-
los homens: seus próprios atos representam o 
desmentido flagrante dessa pretensão. 

[...Na tão malsinada primazia das conveniências 
particulares sobre os interesses de ordem coletiva 
revela-se nitidamente o predomínio do elemento 
emotivo sobre o racional. Por mais que se julgue achar 
o contrário, a verdadeira solidariedade só se pode 
sustentar realmente nos círculos restritos e a nossa 
predileção, confessada ou não, pelas pessoas e inte-
resses concretos não encontra alimento muito subs-
tancial nos ideais teóricos ou mesmo nos interesses 
econômicos em que se há de apoiar um grande par-
tido. Assim a ausência de verdadeiros partidos não é 
entre nós, como há quem o suponha singelamente, a 
causa de nossa inadaptação a um regime legitima- 
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mente democrático, mas antes um sintoma dessa 
inadaptação. (HOLANDA, 1988, p. 136-137) 

A segunda conseqüência é a centralização das decisões o que 
resulta em descontinuidade administrativa, em morosidade, em 
subjetivismo de decisão. A descontinuidade administrativa é resultado 
da ausência de delegação e de autonomia. A centralização produz in-
segurança e reduz a iniciativa do funcionalismo Em contrapartida, eli-
mina o comprometimento e a responsabilidade do servidor, que são 
absorvidos pela autoridade centralizadora. A morosidade manifesta-
se sempre e acentua-se na medida da complexidade das decisões. Ao 
final, decorrência da complexidade das situações levadas ao poder 
centralizado, ocorre a "simplificação" e a "subjetivação" das decisões. 
Simplificação porque as decisões são tomadas a partir de análises téc-
nicas superficiais, muitas vezes verbais, dos assessores. O não com-
prometimento e o afastamento da responsabilidade pela decisão afas-
tam, muitas vezes, o empenho em avaliações técnicas aprofundadas. 
Daí por que a autoridade centralizadora decide com fundamento em 
suas convicções e seus conhecimentos, numa espécie de "subjetivação" 
das decisões. O risco de tal prática é o erro técnico de avaliação resul-
tante da ignorância da complexidade da questão. É o uso do poder 
discricionário de modo distorcido. 

A terceira conseqüência é a interferência no preenchimento dos 
cargos públicos. O personalismo permite e exige a formação da "cor-
te", fenômeno que vem de nossa herança colonial, ou seja, um consi-
derável grupo de cargos é disponibilizado para a autoridade detentora 
do poder para nomear ocupantes. 

As nomeações podem agregar à instituição valores intelectuais 
antes desconhecidos ou ressaltar outros subaproveitados. Esta prática 
permite aumentar o potencial de eficiência da instituição, utilizando de 
modo adequado os recursos humanos internos ou externos. É legitima 
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e salutar porque fortalece os fins institucionais privilegiando o mérito. 
Ao mesmo tempo, tal ocupação dos cargos impede a formação da 
"corte" subserviente, porque o trabalho será avaliado tendo como 
parâmetro os fins da organização, sem que isso implique em vínculo 
direto com o culto à personalidade do detentor do poder. Valores como 
responsabilidade e mérito são destacados. 

De outro lado, as nomeações podem agregar ao detentor do 
poder (e o vínculo não é com a instituição, mas com a autoridade 
nomeante) indivíduos (servidores ou não) com vínculos políticos, pro-
fissionais, e, ainda, afetivos ou hereditários. O dever de fidelidade e o 
comprometimento são com a autoridade nomeante e não com a insti-
tuição. A nomeação tem por fim tecer ampla rede de controle 
institucional de modo a garantir a centralização e controle de todas as 
decisões da instituição. Aqui prevalece o valor da fidelidade e o culto à 
personalidade, em detrimento do mérito e da responsabilidade. O ris-
co deste tipo de nomeação, que não impede a busca da qualificação e 
da responsabilidade, é o desvirtuamento dos fins institucionais, que 
seriam substituídos por interesses dos detentores do poder sempre 
que houvesse alternância de poder, favorecendo a descontinuidade 
estratégica e administrativa, com diminuição da eficiência e eficácia e 
conseqüente aumento de custos. 

Vale transcrever o pensamento de Giriodi, citado por J. Cretella Jr.:  

Da boa escolha das pessoas a quem se confiam as 
funções públicas depende em sua maior parte o bom 
andamento da Administração, tanto assim que um 
Estado em medíocres condições de riqueza e de civi-
lização e regulado por uma legislação imperfeita será 
sempre mais bem governado e administrado do que 
um outro estado rico e florescente, bastando que o 
corpo dos funcionários públicos seja recrutado com 
critérios sadios e com bons métodos de seleção. 
(CRETELLA JR, 1991, p. 455). 
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A prática do personalismo é prejudicial ao desenvolvimento 
institucional, ao amadurecimento funcional e à continuidade da ativida-
de fim do órgão. Agasalhado pelo poder discricionário — em que a lei 
permite ao agente público o exame da conveniência e oportunidade 
para agir — as ações expandem-se para o subjetivismo, para simpatia 
pessoal, para vontade pessoal, em óbvio desvio de finalidade. Celso 
Ribeiro Bastos explica que: 

O campo por excelência em que medra o aten-
tado à impessoalidade é o da discricionariedade. 
Aqui, ao moldar o seu comportamento, cabe a 
prática da escolha de um ato que melhor atenda 
a finalidade legal. Nesta ocasião é que o admi-
nistrador pode ser tentado a substituir o inte-
resse coletivo por considerações de ordem pes-
soal (favorecimento ou perseguição). A intro-
dução destes elementos estranhos à preocupa-
ção legal macula, sem dúvida, o ato do vicio 
tecnicamente chamado de desvio de finalidade 
ou abuso de poder. O ato torna-se arbitrário. O 
primado da lei cede diante da conveniência do 
administrador. (BASTOS: 1992; 34-35). 

A formação colegiada do Tribunal de Contas favorece a 
contraposição ao personalismo. Entretanto, para que isso ocorra de 
forma eficaz, é necessário o fortalecimento do Órgão Colegiado como 
meio de controle interno da gestão da instituição, sem que isto se trans-
forme em empecilho às ações do Presidente do órgão, privilegiando 
sempre a delegação de competência e a responsabilização das deci-
sões. "A estabilidade das regras é um dos principais requisitos para a 
consolidação democrática, sobretudo em países com uma longa tradi-
ção de prática de casuísmo." (DINIZ, p. 39) 

É possível afirmar que o personalismo não seja capaz de interfe-
rir no desenvolvimento das auditorias ambientais? A nosso ver o 
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personalismo pode direcionar positivamente ou negativamente o de-
senvolvimento das auditorias, traduzindo-se em auditorias sob enco-
menda, 'para mostrar serviço'. A auditoria deve ser uma estratégia 
institucional para atingir a seus fins constitucionais. Dever haver pere-
nidade na sua origem e no seu desenvolvimento, o que não impede 
reformulações decorrentes da crítica produzida pelos próprios técni-
cos objetivando o aperfeiçoamento. É desaconselhável o surgimento e 
o desenvolvimento de auditorias ambientais ao sabor dos interesses de 
gestão, havendo uma espécie de contaminação do trabalho pelo 
personalismo. 

b) Hierarquia e formalismos: riscos 

A hierarquia e o formalismo são dois dogmas da administração 
pública. Estes dois valores são indispensáveis à existência do culto à 
personalidade. 

Vale conceituar hierarquia como obediência e disciplina às auto-
ridades superiores. Inquestionável a existência de algum tipo de ordem 
institucional, indispensável ao seu funcionamento. A hierarquia toma-
se prejudicial quando os níveis hierárquicos (ou de decisão) multipli-
cam-se como forma de centralização. A decisão simples transforma-
se em complexa porque envolve vários níveis de autoridade até que se 
efetive. Tal comportamento torna o funcionamento da instituição mo-
roso, afastando a responsabilização dos atos decisórios que se diluem 
nos diversos níveis de confirmação e reexame. 

O formalismo manifesta-se nos procedimentos administrativos e 
é decorrência, em parte, da hierarquização excessiva. Os processos 
administrativos caracterizam-se pelo excesso de despachos hierárqui-
cos, pela repetição de exames superficiais da matéria, pela tramitação 
excessiva por órgãos, departamentos e seções, e, finalmente, pela 
formalização intuitiva muitas vezes contrária à técnicajuridica e admi- 
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nistrativa. Significa dizer que a formalização do processo não se dá 
com conhecimento técnico critico, mas por assimilação repetitiva sem 
qualquer exigência de qualificação. Como resultado efetiva-se amo-
rosidade e aumento do custo por diminuição de eficiência. 

Como inserir as auditorias ambientais que tenham como fim a 
efetividade em uma instituição findada no formalismo e hierarquia ex-
cessivos? Como conseguir a efetividade seguindo os procedimentos 
morosos? Desta forma, o formalismo e o excesso de níveis hierárqui-
cos tornam-se empecilho interno ao pleno desenvolvimento das audi-
torias ambientais. Com  esta prática institucional pode-se, no máximo, 
almejar a conformidade legal. 

c) Isolamento e fechamento à influência e pressões de grupos 
externos 

O isolamento e o fechamento do órgão estatal às influências e 
pressões de grupos externos são meios de preservação de valores 
autoritários mantendo a dissociação Estado/Sociedade, afastando qual-
quer forma de controle social. Ao se afastar das expectativas sociais, o 
Tribunal compromete a legitimidade de suas ações: "a rigidez da 
institucionalidade estatal, presa à herança corporativa, seu fraco po-
tencial de incorporação política, a impermeabilidade do Estado às de-
mandas sociais em expansão, seu baixo grau de responsabilidade acen-
tuariam o divórcio Estado-Sociedade" (DINIZ, 1998: 41) 

O isolamento favorece a permanência de anacronismos 
institucionais porque impede a contraposição da estrutura e do funci-
onamento do órgão a valores diversos da própria instituição. Esta 
contraposição é fundamental não só para avaliação da efetividade dos 
fins institucionais como para empreender qualquer processo de 
reestruturação objetivando adequação a novas demandas sociais. 
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d) Ausência de profissionalização e desqualificação da ativida-
de pública 

O poder público, como demonstra nossa história, esteve volta-
do para si, ou seja, para os grupos que o compunham. Não esteve 
comprometido em atender aos anseios sociais. Não se constituiu como 
serviço público, mas como atividade pública voltada para seus própri-
os interesses de manutenção e sustentação do poder. O acesso aos 
quadros públicos tradicionalmente se deu por via eleitoral ou por no-
meação. Mais recentemente o processo de seleção passou a conside-
rar o mérito do saber do servidor, através de concurso público. Este 
quadro de funcionamento descompromissado com a sociedade não 
exigiu a qualificação profissional e impediu a profissionalização do ser-
vidor público. 

A profissionalização do servidor público deve ser entendida como 
meio para se atingir a qualificação e a eficiência do serviço público. 
Com  a qualificação é possível atender às demandas emergentes, porque 
o conhecimento técnico estará afinado com as novas questões sociais. 
A qualificação envolve investimento na formação especializada do 
servidor e comprometimento institucional em seu aproveitamento. A 
estruturação de uma carreira profissional em que tais conhecimentos 
aplicados sejam valorados e reconhecidos sob a forma remuneratória 
é importante ferramenta de estímulo à atualização do servidor e 
modernização institucional. 

Edmundo Campos Coelho, em trabalho sobre "Avaliação de 
Desempenho na Administração Pública", comenta: 

[...] Onde não tenha sido institucionalizada a carrei-
ra, não poderá haver a relação causal entre a promo-
ção (gratificações) e desempenho, essencial para a 
eficiência da organização; a ascensão do funcionário 
a cargos de nível superior ao que ele ocupa obedece- 
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rá a critérios de natureza variada, mas todos irrele-
vantes para a eficiência: critérios de lealdade políti-
ca, de simpatias pessoais ou de mera antiguidade. 
Como não existem expectativas de que a ascensão 
venha por via do bom desempenho, o funcionário não 
estará motivado para a excelência no exercício de 
suas atividades; e como a hierarquização das classes 
não obedece a critérios de graus de responsabilidade 
e complexidade, ele não procurará se qualificar para 
seu eventual provimento. 

Na história recente da Administração Pública brasi-
leira a inexistência de conexão causal entre gratifi-
cação e desempenho foi sempre enfatizada pelos 
especialistas. Em parte, pode-se debitar o fato às 
graves deficiências dos diversos planos de classifi-
cação de cargos; mas não tem sido menos importan-
te o contexto político em que se move a Administra-
ção Pública. O caso clássico é o do acesso aos car-
gos de chefia e direção, colocados fora de "carreira" 
e providos por livre escolha dos diretores — no caso 
das chefias de seção — e do Presidente da República 
— no caso das Diretorias." (COELHO, 1983: 13-14) 

A descontinuidade administrativa associada ao isolamento 
institucional são fatores que dificultam a efetividade institucional, re-
percutindo na legitimidade do órgão de controle externo. Há que se 
reconhecer que a modernização da administração deve ter em conta 
"as culturas e situações nacionais especificas e não aplicar artificial-
mente modelos que venham de fora, sem conhecer as limitações espe-
cificas e as aspirações dos cidadãos" (TROSA, 2001:21). O diag-
nóstico preciso e critico da instituição, identificando sua cultura, suas 
peculiaridades regionais, seus anacronismos, antecede qualquer tenta-
tiva de modernização. 
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A implementação de estrutura e funcionamento do Tribunal de 
Contas inserida no contexto da democracia no Brasil do século XXI e 
das exigências de um mundo globalizado constituem-se em pressu-
postos para a existência de auditorias ambientais efetivas. Isto porque 
os anacronismos vindos de uma herança autoritária, centralizadora, 
burocrática e sem excelência profissional são incompatíveis com as 
necessidades de hoje. 

Não se trata apenas de criação de novas estruturas e procedi-
mentos, mas de novos hábitos de trabalho, nova forma de entender o 
trabalho do Tribunal de Contas nas auditorias ambientais. Amudança 
de costume é o mais dificil a ser concretizado quando se trata de mo-
dernização institucional. Qualquer Tribunal de Contas poderá rea-
lizar auditorias ambientais, mas somente as instituições com 
estrutura e funcionamento afinados com as demandas sociais 
serão capazes de desenvolver auditorias ambientais efetivas. 
Insistimos: a modernização político-institucional constitui-se em 
pressuposto à efetividade. 

3 A Constituição como fundamento: a busca da efetividade jurí-
dica 

Depreende-se do texto constitucional, em seu art. 225, "to-
dos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-
se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preserva-
lo para as presentes e futuras gerações", a imposição de um poder-
dever ao Poder Público: a todos os órgãos estatais com o fim de 
defender e preservar o meio ambiente. 

O paradigma é fomecido pelo próprio texto constitucional: "sa-
dia qualidade de vida" e "dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações". Qualidade de vida é desdobramento do 
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direito à vida. O componente temporal —presentes e futuras gerações 
— traz a perspectiva do desenvolvimento sustentável. "Em termos eco-
lógicos, qualquer nível de desenvolvimento ou atividade econômica 
que não influenciem negativamente o ambiente mais do que a capaci-
dade de renovação ambiental e de gestão de uma região, são sustentá-
veis." (TC Portugal, 2000: 4). Este é o paradigma crítico e técnico a 
ser desenvolvido — inteiramente fundado no direito constitucional posi-
tivo — que permitirá ao órgão de controle externo viabili72r sua fiscali-
zação em matéria de meio ambiente. 

O exame de legitimação do exercício do poder fiscalizador do 
Tribunal de Contas deve ser feito com base nos princípios constitucio-
nais. Estes valores que orientaram o legislador constituinte e tiveram 
como fonte o povo e a cultura brasileira. O primeiro deles é o princípio 
democrático, que engloba a pluralidade de interesses — inclusive das 
minorias — e o ideal do justo e do ético. É a democracia que legitima o 
Estado de Direito. 

No preâmbulo e no art. 10  da Constituição da República é pos-
sível identificar os valores que fundamentam a existência do próprio 
Estado. O juizo axiológico inicial de legitimidade da ação estatal deve 
considerar tais valores. Legítimo é o poder que efetiva tais valores. De 
outro lado, o exercício do poder deve estar orientado para concretizar 
os objetivos constitucionais expressos no artigo 3° da CR. As ativida-
des do Tribunal de Contas devem estar sujeitas a este juízo de 
valor e sua legitimidade está condicionada à submissão a estes 
princípios. 

Irá aparecer, como indispensável, o comportamento ético, 
a probidade dos agentes públicos, a transparência institucional. 
Não há respeito à cidadania sem que o Estado seja pautado por 
comportamento ético. Não há legitimação das ações estatais se 
estas não estiverem afinadas com os valores da democracia. 
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Vale trazer o pensamento de Luiz Roberto Barroso (BARROSO, 2004: 
247-8) sobre o tema: 

A idéia de efetividade, conquanto de desenvolvimen-
to relativamente recente, traduz a mais notável preo-
cupação do constitucionalismo nos últimos tempos. 
Ligada ao fenômeno da jurisdicização da Constitui-
ção, e ao reconhecimento e incremento de sua força 
normativa, a efetividade merece capitulo obrigatório 
na interpretação constitucional. Os grandes autores 
da atualidade referem-se à necessidade de dar pre-
ferência, nos problemas constitucionais, ao pontos de 
vista que levem as normas a obter a máxima eficácia 
ante as circunstâncias de cada caso. 

[...] É nesse plano de realidade, [...] situado fora da 
teoria convencional, que se vai encontrar a efetividade 
ou eficácia social da norma. Diz ele respeito, como 
assinala Miguel Reale, ao cumprimento efetivo do 
direito por parte de uma sociedade, ao 'reconheci-
mento' (Anerkennzmg) do direito pela comunidade 
ou, mais particularizadamente, aos efeitos que uma 
regra suscita através do seu cumprimento. Cuida-se, 
aqui, da concretização do comando normativo, sua 
força operativa no mundo dos fatos. 

A noção de efetividade, ou seja, dessa específica eficácia, 
corresponde ao que Kelsen— distinguindo-a do conceito de vigência 
da norma — retratou como sendo 'o fato real de ela ser efetivamente 
aplicada e observada da circunstância de uma conduta humana con-
forme a norma se verificar na ordem dos fatos'. A efetividade signi-
fica, portanto, a realização do Direito, o desempenho concreto 
de sua função social. Ela representa a materialização, no mundo 
dos fatos, dos preceitos legais e simboliza a aproximação, tão 
intima quanto possível, entre o dever-ser normativo e o ser da 
realidade social. 
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O meio ambiente deve ser visto como um patrimônio nacional, 
res omnium (pertencente a toda a sociedade), a ser protegido (LIMA, 
2001: 19-21) Na condição de patrimônio nacional, o meio ambiente 
deverá ser fiscalizado quanto ao atendimento das regras e princípios 
constitucionais, tanto no aspecto da preservação quanto no de sua 
ufflinção. 

A legalidade pressupõe obedecer às normas constitucionais, tanto 
os princípios quanto as regras, com fundamento no princípio da prima-
zia da Constituição e, em seguida, compatibilizar os diplomas 
infraconstitucionais sempre em interpretação conforme a Constituição. 
O primeiro problema que costuma aparecer é o afastamento dos prin-
cípios constitucionais e a priorização dos diplomas infraconstitucionais 
isoladamente. Esta abordagem é equivocada. Os princípios da Cons-
tituição são normas orientadoras, apresentam normatividade, ainda que 
de forma mais aberta que as regras. Humberto Ávila ( ÁVILA, 2004: 
63) explica o que são princípios: 

Os princípios estabelecem um estado ideal de coisas 
a ser atingido (state of affairs, Idealzustand), em 
virtude do qual deve o aplicador verificar a adequa-
ção do comportamento a ser escolhido ou já escolhi-
do para resguardar tal estado de coisas. Estado de 
coisas pode ser definido como uma situação qualifi-
cada por determinadas qualidades. O estado de coi-
sas tranforma-se em fim quando alguém aspira con-
seguir, gozar ou possuir as qualidades presentes na-
quela situação. Por exemplo, o princípio do Estado 
de Direito estabelece estados de coisas, como a exis-
tência de responsabilidade (do Estado), de 
previsibilidade (da legislação), de equilíbrio (entre in-
teresses públicos e privados) e de proteção (dos di-
reitos individuais), para cuja realização é indispensá-
vel a adoção de determinadas condutas, como a cri- 
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ação de ações destinadas a responsabilizar o Estado, 
a publicação com antecedência da legislação, o res-
peito à esfera privada e o tratamento igualitário. En-
fim, os princípios, ao estabelecerem fins a serem atin-
gidos, exigem a promoção de um estado de coisas — 
bens jurídicos — que impõe condutas necessárias à 
sua preservação ou realização. 

4 Controle e participação social: a busca da efetividade social 

O reconhecimento social da legitimidade do poder significa re-
conhecer a sua qualidade de justo, de ético, de útil, de necessário. O 

isolamento Estado/Sociedade impede o reconhecimento da legitimi-
dade, mantendo-se o poder pela força da coerção real ou imaginária. 
Reconhece-se o poder pelo medo da sanção, mas não se reconhece a 
sanção como sendo justa, adequada, necessária. O exercício do po-
der mantém-se alheio à legitimidade. 

O primeiro problema a ser enfrentado é quanto à visibilidade do 
Tribunal de Contas, quanto à transparência de sua ação fiscalizadora, 
quanto à utilidade do controle externo para o cidadão. O desconheci-
mento de suas funções, de sua utilidade, de sua necessidade é 

desconcertante. A visibilidade da ação fiscalizadora do Tribunal res-
tringe-se ao agente público que sujeito a alguma sanção e aos advoga-
dos que atuam no órgão como defensores destes agentes públicos. 
Não é possível haver legitimidade sem visibilidade e não é possível 
buscar efetividade sem legitimidade. 

É indispensável, como já dito anteriormente no item referente à 
efetividade político-institucional, que o Tribunal de Contas seja uma 
Casa de Vidro, ou seja, transparente para o cidadão e para a socieda-
de. Sua atuação deverá ter visibilidade e utilidade ao cidadão. Desta-
que-se, visibilidade e utilidade reais. Visibilidade não se confunde com 
campanha institucional. Visibilidade é o reconhecimento espontâneo 
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pelo cidadão que aquela instituição é importante para controlar os agen-
tes públicos, o gasto do dinheiro público. 

E como adquirir esta visibilidade? A visibilidade não acontece 
rapidamente, nem é produto de campanhas. A visibilidade é decorrên-
cia de um trabalho cotidiano em que o cidadão tenha contato com a 
instituição, em que ela ofereça a ele algum serviço ou algum conheci-
mento específico. A idéia da construção da Casa de Vidro — transpa-
rente e receptiva às influências externas — é a ruptura da relação dis-
tanciada Estado/cidadão. É enfocar o cidadão como elemento impor-
tante ao trabalho do Tribunal não só valorizando suas informações, 
suas críticas, sua visão da ação estatal, como também o considerando 
como foco do resultado fmal. É preciso tornar os resultados dos tra-
balhos do TC nas auditorias ambientais acessíveis e inteligíveis ao ci-
dadão O trabalho inacessível é trabalho perdido, fadado aos arquivos. 

O fortalecimento das ouvidorias — associado à educação 
ambiental — torna eficaz o controle social difuso. O cidadão transfor-
ma-se em fiscal da ação pública em nível local, sobre os resultados. A 
ouvidoria —por via postal, pela Internet, por telefone, ou mesmo pes-
soalmente — permite potencializar esta fiscalização na execução das 
ações estatais. A ouvidoria é instrumento hábil de aproximação entre o 
Poder Público e o cidadão. Ressalte-se que a simples existência da 
ouvidoria não é indicio de eficácia do instrumento, o que dá eficácia é 
se seu funcionamento estiver afinado com as demandas sociais e com 
a estratégia de visibilidade institucional. 

Outra estratégia que deve ser pensada é a introdução processu-
al do amigo da corte (amicus curiae). Esta figura processual pode 
ser encontrada na Lei Federal 9.868/99 em seu artigo 7°, § 2°, que 
permite a participação de interessados nos processos em tramitação 
na Corte, no caso do STF. Participação que poderá ser oral, através 
de sustentação oral em sessão, ou por meio de petições ou memoriais. 
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A existência do amigo da corte permite não só maior transparência 
processual—dando conta do princípio constitucional da publicidade — 
como também traz aos autos e aos julgadores informações que pos-
sam ser relevantes para a decisão. A figura do amigo da corte, se 
introduzida no Tribunal de Contas, reforça a legitimidade social do 
controle externo com fim à efetividade de sua atuação. 

A assimilação da técnica de vídeo-auditoria deverá ser dissemi-
nada nas auditorias ambientais, especialmente quando da apresenta-
ção para agentes sociais. 

5 Síntese conclusiva 

A síntese de nosso pensamento é que a auditoria ambiental, na 
sua abordagem totalizante, reveste-se em meio de controle efetivo das 
ações ou omissões estatais sobre o meio ambiente. Entretanto esta 
efetividade está condicionada a assimilação de alguns princípios capa-
zes de direcionar e orientar o controle externo a ser exercido pelo 
Tribunal de Contas. 

SEGUNDA PARTE 
PROPOSIÇÕES PARA SE BUSCARA EFETIVIDADE NAS 

AUDITORIAS AMBIENTAIS 

A proposta do presente trabalho é apresentar valores, extraídos 
da exposição feita anteriormente, que devem ser assimilados como 
princípios norteadores, como diretrizes, como os ideais perseguidos. 
O grau de profundidade de sua incorporação e o momento oportuno 
somente cada Tribunal vai saber identificar. Na qualidade de princípi-
os, apresentam um grau de abstração suficiente a se moldar a qualquer 
modelo de auditoria. Entretanto, é preciso ressaltar que a incorpora-
ção de princípios produz reflexos em cadeia que deverão ser examina-
dos em cada situação concreta. Vejamos alguns destes princípios. 
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1 Principio da visão totalizante 

O princípio da visão totalizante, cujo conteúdo foi examinado 
detalhadamente no item efetividade material, tem como força a idéia 
de que a matéria ambiental não pode ser abordada de forma fragmen-
tada, devendo dar conta não só de todos os conteúdos afins — os quais 
deverão ser examinados por uma equipe multidisciplinar com uma abor-
dagem interdisciplinar — mas também incorporando todos os agentes 
envolvidos na perspectiva de que representam fatores reais de poder. 

A manifestação deste princípio pode ser avaliada quanto à for-
ma de relacionamento com os agentes envolvidos. Se estes atuam ape-
nas como agentes passivos, na qual idade de informantes, ou se partici-
pam como agentes ativos, contribuindo com análises e propostas. 

2 Principio da primazia da ação preventiva 

O princípio da primazia da ação preventiva é o controle ambiental 
que antevê um possível dano ambiental. As auditorias ambientais de-
vem guardar em sua intencionalidade a perspectiva preventiva, ou seja, 
o uso de toda a tecnologia e processamento de informações que per-
mitam antever o dano e propor ações preventivas impeditivas à consu-
mação do dano. 

A manifestação deste princípio ocorre não só no desenvolvi-
mento de cada uma das auditorias ambientais, mas principalmente no 
seu planejamento global, em que as auditorias se originem não para 
apurar a degradação ambiental ou alguma carência ambiental, mas como 
instrumento de mapeamento da qualidade ambiental e identificação dos 
passivos ambientais resultando em recomendações. 

O foco exclusivo das auditorias ambientais nos passivos 
ambientais ou nos programas governamentais pode significar afasta-
mento da primazia da ação preventiva. As auditorias ambientais, atra- 
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vás de suas recomendações, especialmente quando não incidirem so-
bre passivos ambientais, significam instrumento eficaz de produção de 
instrumental preventivo. 

O principio da primazia das ações preventivas impulsiona o de-
senvolvimento da auditoria para um controle preventivo e pelpgógico 
(prioriza as recomendações), entretanto sua eficácia está vinculada à 
excelência na qualidade técnica e na celeridade de procedimentos. 

É importante ressaltar que para fins deste principio a auditoria 
não se esgota no levantamento dos dados, na sua análise e suas con-
clusões e recomendações. Incorpora os procedimentos administrati-
vos posteriores até o momento de sua efetiva atuação junto ao 
jurisdicionado. O principio deve atuar com força orientadora sobre o 
processo todo e não somente pela fase da auditoria ambiental propri-
amente dita. A ação preventiva somente poderá se concretiz2r ao fim 
do processo. 

3 Princípio da unidade de jurisdição 

O principio da unidade de jurisdição direciona as recomenda-
ções e as sanções à jurisdição de um agente público. A perspectiva do 
resultado da auditoria ambiental deve ter em conta, tanto nas reco-
mendações quanto nas sanções, as competências da autoridade 
jurisdicionada, distinguindo as ações devidas ou as omissões 
identificadas. Aquilo que extrapolar esta unidade de jurisdição (seja 
por envolver outro agente público não jurisdicionado do Tribunal, seja 
por envolver agentes privados) deverá ser objeto de análise especifi-
ca, com sugestões de recomendações e sanções, com encaminhamen-
to a outro Tribunal de Contas com jurisdição sobre aquele agente pú-
blico ou ao Ministério Público para instauração de Inquérito Civil e 
ajuizamento de Ação Civil Pública. Poderão os interessados, na quali-
dade de cidadãos, ajuizar ações populares. 
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4 Principio da assimilação de tecnologia 

O princípio da assimilação de tecnologia orienta a auditoria 
ambiental a estar afinada com todos os meios tecnológicos mais mo-
dernos — inclusive metodologias — que possam assegurar a primazia 
das ações preventivas e da excelência e celeridade de decisões. Em 
matéria de meio ambiente a defasagem tecnológica representa impre-
cisão, o que não pode ser tolerado, vez que os desdobramentos da 
discussão dos fatos ambientais estão imersos em interesses contra-
postos, inclusive sob o ponto de vista técnico. 

5 Principio da excelência e celeridade de decisões 

Este princípio relaciona-se diretamente aos princípios da assimi-
lação de tecnologia e da primazia das ações preventivas porque sem 
capacitação e tecnologia não pode haver excelência no desenvolvi-
mento do trabalho de auditoria. Por outro lado, sem celeridade não há 
como concretizar qualquer noção de ação preventiva. Aquilo que de-
mora perde a capacidade de antever. 

Alterações no fluxo dos procedimentos administrativos e a dimi-
nuição da intervenção de terceiros, especialmente aqueles que não tra-
gam informações ou análises novas ao processo, devem ser priorizadas. 
Há que se entender que a celeridade só é possível trazendo uma forma 
de tramitar em que as necessidades técnicas sejam priorizadas em de-
trimento das tradições burocráticas fortemente hierarqiiizwiRs 

Celeridade nas decisões envolve necessariamente delegação. 
Delegação, por sua vez, exige capacitação para tomada de decisão e 
responsabilidade sobre a decisão. É engano crer que haja celeridade 
sem delegação. É engano imaginar que haja delegação sem 
responsabilização. Celeridade, delegação e responsabilização andam 
juntas e são requisitos à rapidez nas decisões. 
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Este principio atua mais fortemente no âmbito institucional, atua 
sobre a efetividade institucional a ser perseguida, ou seja, ultrapassa as 
necessidades da auditoria ambiental ou do controle de gestão ambiental 
para atuar sobre a estrutura, funcionamento e efetividade da instituição. 

A assimilação tecnológica ajuda nesse caminho da celeridade, 
mas pode, algumas vezes, apenas dar uma roupagem moderna aos 
mesmos procedimentos. O computador, a impressora, a digitalização 
de documentos não significa por si a ruptura com esta tradição de 
ineficiência. O parâmetro de ruptura não está no uso da tecnologia, 
mas no uso da tecnologia para que o resultado final do processo esteja 
afinado com a necessidade dos fatos. A melhor análise, a mais brilhan-
te recomendação, não tem a menor importância se extemporâneo às 
necessidades do fato ambiental. A efetividade só ocorre quando o re-
flexo do resultado do processo se dá no tempo certo exigido pelo fato 
social (seja ele de natureza ambiental ou não). 

6 Principio da cidadania ativa 

O principio da cidadania ativa incorporado às auditorias 
ambientais entende o cidadão como agente de sua própria realidade 
econômica e social, capaz de, na sua percepção da realidade, produ-
zir conteúdo critico que deverá ser considerado pelos auditores. Um 
mecanismo de reconhecimento desta cidadania ativa é a participação 
do cidadão — como figura processual de 'amigo da corte' — cuja inter-
venção deve ser alargada ao máximo de modo a assegurar a aproxi-
mação Estado/sociedade. A sua intervenção deverá ser assegurada 
em todos os momentos do processo, desde a instalação da auditoria 
até o julgamento pelo Plenário, podendo trazer documentos e fazer 
sustentação oral. 

O principio da cidadania ativa implica reconhecer o cidadão como 
agente de sua realidade e não apenas como paciente, submisso, ape- 
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nas cumpridor de seus deveres com direitos interpretados, controla-
dos e impostos pelo Poder Público. 

7 Principio da unidade da gestão ambiental 

O princípio da unidade da gestão ambiental tem por objetivo 
enfocar as auditorias ambientais em um contexto comprometido coma 
gestão ambiental de um agente público que exerce sua competência 
em um nível de poder e numa unidade espacial. 

8 Principio da transparência institucional 

A transparência não é a mera publicidade formal. A transparên-
cia é tornar inteligível e acessível ao cidadão todos os atos dos órgãos 
públicos de modo a que se possa avaliar o seu desempenho e sua 
legitimidade. A transparência não é urna versão ou uma face dos atos 
da Administração direcionados à defesa da instituição, mas a revela-
ção da essência dos atos em si. É disponibilizar a ação do órgão com 
suas qualidades e falhas à sociedade. A transparência é condição para 
a legitimidade. Só é legítimo o poder exercido democraticamente. Este 
exercício deve ser transparente à sociedade. 

9 Principio da utilidade institucional 

O princípio da utilidade institucional é a permanente justificação 
de existência do órgão para a sociedade. É a permanente demonstra-
ção que a atividade da Corte de Contas gera resultado efetivo para a 
vida do cidadão. A assimilação do princípio da utilidade institucional — 
associado ao da transparência —nas auditorias ambientais é a justifica-
ção das ações e de todos os procedimentos sob o foco de sua utilida-
de para o cidadão. 
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10 Principio da informação plena 

Por este princípio, associado aos demais, mostra-se indispensá-
vel 'traduzir' em sua plenitude, sem direcionamentos, todos os traba-
lhos da Corte de Contas. Significa que a auditoria ambiental deve ter 
seu conteúdo devidamente 'traduzido' de modo a permitir o exercício 
da cidadania ativa. A informação plena envolve trazer o conteúdo — 
mesmo traduzido para o senso comum — em sua totalidade. Não se 
trata de um resumo das idéias, porque o resumo envolve alguma redu-
ção do conteúdo que em si tem carga valorativa de quem o faz. 

11 Principio da efetividade social 

Este é o princípio-fim a ser perseguido pelo Tribunal de Contas 
e, também, pelas auditorias ambientais. É o reconhecimento social, é a 
atestação pela sociedade de que o trabalho da Corte de Contas é 
gerador de beneficios sociais. O princípio da efetividade social é uma 
espécie de 'indicador' de ampla abrangência social do resultado da 
auditoria ambiental e controle da gestão ambiental. A efetividade é para 
ser reconhecida pelo cidadão. O cidadão no exercício de sua cidada-
nia ativa é capaz de reconhecer ou negar a efetividade social das audi-
torias ambientais. Novamente este princípio está voltado para a socie-
dade, sendo que, desta vez, na condição de julgadora e beneficiária 
dos resultados. Todos os demais princípios anteriormente menciona-
dos, a nosso ver, têm por fim conquistar a efetividade social. 

CONCLUSÕES 

Este trabalho, a partir de urna perspectiva democrática e social, 
abordou a questão de se ultrapassar o patamar de legalidade e alcan-
çar o patamar da efetividade, sob o enfoque principiológico, ou seja, 
dos valores inerentes à efetividade. Identificar estes valores, em cada 
uma das dimensões da efetividade, mostrou-se necessário como re-
quisito à proposição de princípios cuja assimilação consideramos in- 
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dispensáveis para se conseguir a efetividade. Na verdade, a nosso ver, 
a efetividade das auditorias ambientais está a depender da assimilação 
de valores democráticos. Afastamos a abordagem dos procedimentos 
de auditoria e suas vertentes porque no nosso entendimento o foco 
não está nos procedimentos, mas nos valores que eles intemalizam e 
concretizam. 

Ousou-se afirmar que os resultados efetivos das auditorias 
ambientais estão atrelados a estes valores intrínsecos cujos reflexos 
alteram os procedimentos e o modelo adotado. Daí porque ao final, na 
segunda parte do trabalho, a linha de proposições é inteiramente 
axiológica, aberta na forma de sua assimilação pelo Tribunal de Con-
tas na realização de suas auditorias ambientais, mas certeira em seu fim 
e conteúdo. 
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GESTÃO AMBIENTAL: uma proposta de discussão para 
inserção dos critérios de gestão ambiental em auditorias 

ambientais no âmbito do TCE-BA 

Celeste França* 
Paulo Bianchi dos Reis Júnior** 

Rita de Cássia C. Guedes*** 

Resumo: Os autores discutem a possibilidade de inserção de 
critérios de gestão ambiental nas auditorias ambientais dentro da com-
petência do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, onde as variáveis 
do aspecto (causa), impacto (efeito) e risco (probabilidade de ocor-
rência) sejam contempladas como condicionantes às escolhas das au-
ditorias a serem realizadas e possam subsidiar uma cronologia da situ-
ação ambiental com base em critérios de gestão. 

I PARTE 
O ASPECTO LEGAL DO MEIO AMBIENTE 

Meio ambiente, segundo a definição contida na Lei de Política 
Nacional do Meio Ambiente, no 6.938/81 (inc. Ido art. 3°), é o "con-
junto de condições, leis, influências e interações de ordem fisica, quí-
mica e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas 
formas". 

Esta interação se dá entre o meio ambiente natural, o cultural, o 
construido e as relações natureza e homem, conforme normatizado na 
Constituição Federal/88 e na legislação infraconstitucional. 

' Diretora da Bioffice Assessores Ltda. 
" Técnico do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 

Técnico do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 
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O Manual de Auditoria Ambiental do Tribunal de Contas da 
União bem explicita a classificação do meio ambiente, nos seguintes 
termos: 

Meio ambiente natural ou físico 

Composto do solo, água, ar atmosférico, flora e fauna. Tutelado 
pelos incisos I e VII do § 1° do art. 225 da Constituição Federal. 

Meio ambiente cultural 

Composto dos bens materiais e imateriais —previstos no art. 
216, CF — que constituem o patrimônio cultural brasileiro artístico, 
histórico, paisagístico, arqueológico, turístico. Tutelado pelo art. 215 
da Constituição Federal. 

Meio ambiente artificial 

O meio ambiente artificial é constituído pelo conjunto de 
edificações (espaço urbano fechado) e dos equipamentos públicos 
(espaço urbano aberto). Sua tutela constitucional imediata está ex-
pressa no art. 182, no inciso XX do art. 21 e no inciso XXIII do art. 50 
da CF/88. 

Meio ambiente do trabalho 

O meio ambiente do trabalho é a concepção que ultrapassa o 
limite fisico e considera a saúde do trabalhador condicionada ao meio 
ambiente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, o que é di-
reito constitucionalmente garantido. Sua tutela encontra-se inscrita em 
vários trechos da Constituição Federal/88, sendo citados os arts. 70, 
XXII, e 200,V111. 

630 	 Revista Gestão Pública e Controle Externo. v. 1, n. 1, nov./200 



Todo este arcabouço constitucional inerente ao meio ambiente 
deve ser incorporado na gestão pública ou privada, e, também, por 
cada indivíduo, conforme capítulo VI da Constituição Federal/88, que 
trata o meio ambiente como sendo bem de uso comum do povo, difuso, 
pertencente, portanto, a toda comunidade. O artigo 225 dispõe in 
verbis: 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 
à sadia qualidade de vida impondo-se ao poder públi-
co e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-
lo para as presentes e futuras gerações. 

Adiante, o §3° daquele artigo impõe que as condutas e atividades 
consideradas lesivas ao meio ambiente são condenáveis, e, na sua ocor-
rência, sujeita os infratores à obrigação de reparar o dano causado, so-
mando-se a sujeição às sanções administrativas e penais aplicáveis. 

Neste sentido, o Manual de AuditoriaAmbiental do Tribunal de 
Contas da União, alerta que "a omissão por parte do Poder Público 
de praticar ação exeqüível que previna o dano, dado o dever de 
defender e preservar o meio ambiente, pode ser considerada con-
duta lesiva ao mesmo." 

Esta posição é sustentada por parte da doutrina, ao atribuir a 
responsabilidade objetiva do Ente Estatal, por omissão específica re-
lacionada à falta de serviço, podendo gerar até o dever de indenizar. 

Nota-se, assim, que a intenção do legislador constituinte foi a 
de incentivar a adoção de posturas de prevenção dos danos ambientais, 
baseadas a partir do mapeamento e monitoramento dos riscos que 
certas atividades impõem ao meio ambiente. Esta abordagem consti-
tuiu a base deste trabalho, onde trazemos a relevância destes dois prin-
cípios: o da prevenção que, atrelado ao da cautela (precaução), evita 
o risco ambiental. 
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Reportando-nos à nossa Carta Magna, ressaltamos seus incisos 
V e VII do § 1° do artigo 225, que obrigam ação preventiva com 
vistas ao controle do risco ambiental. A prevenção é um princípio, 
visto pela doutrina, inclusive, como um megaprincípio do Direito 
Ambiental. Este princípio decorre de outro (precaução), elencado na 
Declaração Rio/92 nos seguintes termos: 

De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da 
precaução deve ser amplamente observado pelos 
Estados, de acordo com suas capacidades. Quando 
houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a 
ausência de absoluta certeza científica não deve ser 
utilizada como razão para postergar medidas efica-
zes e economicamente viáveis para prevenir a de-
gradação ambiental (SIRVINSKAS,2003, p. 35). 

No âmbito do Estado da Bahia, o fator de risco encontra-se 
diretamente relacionado à gestão orçamentária, que constitui impor-
tante ferramenta de ligação entre os sistemas de planejamento e finan-
ças, cuja implementação viabiliza a operacionalização dos planos por-
que estabelece compatibilização com os recursos financeiros disponíveis. 

Importante ainda trazer esta visão uma vez que os elementos 
inerentes ao orçamento são considerados essenciais na aplicação das 
auditorias, objeto deste estudo, nos termos do que dispõe o § 1° do 
artigo 50 da Resolução Regimental n" 012/93, que estabelece normas 
de procedimento para o controle externo da administração pública do 
Tribunal de Contas do Estado da Bahia 

A Constituição Federal/88, em seu parágrafo 1° do artigo 165, 
ratificado pela Lei Complementar n° 101/00, enfatiza que a gestão 
pública é pautada no planejamento a longo prazo. 

A par desses mandamentos, constitucional e legal, esta visão de 
planejamento, como ação contínua, é missão a ser observada em qual- 
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quer atividade do ente estatal, sobremaneira, quando se trata das ques-
tões ambientais, porque somente ações planejadas podem conservar 
os recursos naturais para as gerações futuras, alcançando o desenvol-
vimento sustentável, princípio basilar na seara ambiental. 

Apesar de o Plano Plurianual ter vigência de 4 anos em todos 
os entes da federação (início no 2° ano mandato até o final do 10  exer-
cício do mandato subsequente, por força do art. 35, §2°, inc. I do 
ADCT, aplicável ante a falta da legislação complementar de que trata 
o art. 165, § 9° CF/88), este deve estabelecer consonância com os 
demais planos da administração pública ( GIACOMONI, 2000) o 
que, na administração estadual da Bahia, ocorreu com o Plano Plurianual 
2004-2007 em relação ao Plano Estratégico, que estabelece metas 
previstas para as diversas áreas, a exemplo de infra-estrutura, logística 
e áreas sociais, como saúde e educação, para um período de 17 anos 
(até o ano de 2020). 

O Plano Estratégico da Bahia tem como meta principal contri-
buir para que o Estado alcance um índice de Desenvolvimento Huma-
no (II3H) acima da média nacional, além de integrar as costas fluvial e 
atlântica do estado, de modo que a dinamização da economia se espa-
lhe pelo semi-árido, fortalecendo as cidades de médio porte, para que 
elas tenham condições de atrair e gerar negócios além de preservar e 
recuperar o patrimônio natural e cultural do estado. 

A partir desse Plano, o Governo do Estado apresentou ao Mi-
nistério do Planejamento suas propostas para o PPAfederal. 

A estratégia geral do Plano Estratégico, até 2007, é atingir um 
patamar de desenvolvimento que assegure a construção e a consolida-
ção do lastro capaz de dirigir a Bahia no sentido das metas qualitativas 
delineadas para 2020. Nele, para os próximos quatro anos, são defi-
nidas estratégias gerais com o detalhamento das grandes linhas de in-
tervenção e definição das áreas programáticas que no PPA deverão 
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ser desdobradas em programas, com recursos definidos, aos quais 
deverão corresponder metas e indicadores de avaliação consistentes. 

São quatro os pontos-chave do Plano Estratégico: Bahia Soci-
almente Justa e Coesa, Bahia Economicamente Diversificada e Com-
petitiva, Bahia Espacialmente Integrada e BahiaAmbientalmente Lim-
pa; neste último quesito, temos a disseminação da consciência ecoló-
gica, que incorpora uma nova dimensão à esfera das decisões econô-
micas e tecnológicas públicas e privadas, e que requer um padrão de 
apropriação dos recursos naturais capaz de aproveitar as potencia-
lidades e minimizar os riscos de degradação ambiental. 

Evidente está que o fator de risco foi demonstrado como sendo 
uma preocupação capaz de se refletir em nível de política do governo 
e nos orçamentos, não apenas em apenas em uma gestão, mas em 
várias, visto que o plano estratégico tem vigência de 1 7 anos. 

II PARTE 
GESTÃO AMBIENTAL 

A legislação ambiental, em nível global, teve como marco o seu 
caráter punitivo, baseado em modelo impositivo de normas de contro-
le, objetivando o desenvolvimento de novas políticas econômicas com 
vista à proteção ambiental e redução dos impactos. 

Inicialmente, o setor privado, especificamente as indústrias, res-
ponderam a essa legislação com a instalação de equipamentos de con-
trole de poluição. Esses equipamentos, ainda que de alto custo, não se 
revelaram suficientes para reduzir as agressões ambientais a níveis 
satisfatórios, o que motivou maiores pressões nas legislações ambientais 
no que tange aos setores produtivos, com normas cada vez mais res-
tritivas, de caráter preventivo, executadas pelos órgãos de controle 
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ambiental, resultando, como respostas deste setor, atransformação de 
seus processos a fim de demonstrar a preocupação com o meio ambi-
ente ao que se chamam de posições pró-ativas ou criativas, ao invés 
das posições passivas e reativas antes utilizadas. 

Os esforços, agora direcionados ao cumprimento da legislação 
e diminuição desses impactos, ainda geravam altos custos, razão pela 
qual buscou-se uma terceira geração de respostas calcadas no 
gerenciamento ambiental (gestão ambiental), cuja origem se deu no 
próprio empresariado. 

Em 1991, foi elaborado um documento denominado "carta 
empresarial", formulado na II Conferência Mundial da Indústria sobre 
a gestão do meio ambiente (Paris), no qual foram feitas várias reco-
mendações em forma de princípios destinados ao empresariado do 
mundo inteiro. Destaca-se o reconhecimento de que a gestão do meio 
ambiente na empresa é importante para o desenvolvimento sustentá-
vel, e de que as organizações deveriam, para tanto, aferir o desempe-
nho das ações sobre o ambiente, mediante a realização regular das 
auditorias ambientais. 

Todo o arrazoado deste primeiro momento, que a seguir desen-
volveremos, mostra a vertente legal do meio ambiente, e destaca um 
dos axiomas do direito ambiental, o princípio da prevenção, que in-
centivou os gestores a prevenir os danos ambientais, o que se concre-
tizou mediante a adoção de modelos de gestão ambiental baseados no 
mapeamento e monitoramento dos riscos, subsidiados pela auditoria 
ambiental que atua como ferramenta de avaliação deste sistema de 
gestão ambiental. 

Podemos definir gestão ambiental como uma interação de um 
agente externo que recebe a degradação ambiental por ele mesmo 
causada. Na visão organizacional, esse agente externo pode ser um 
Departamento de Produção ou qualquer outro responsável por causar 
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um impacto ambiental poluidor. Com  isso, dá-se início a um conjunto 
de ações que possam trazer algum beneficio para a entidade: é o pro-
cesso de gestão ambiental. 

Os beneficios esperados podem ser, por exemplo: a diminuição 
ou total eliminação de tratamentos de saúde; o aumento da produção e 
das vendas, por acesso a mercados específicos para produtos e em-
presas que tenham uma preocupação com a preservação do meio 
ambiente; a ausência de multas; a não incorrência de riscos de indeni-
zações a terceiros, e todos diretamente relacionados a problemas cau-
sados ao meio ambiente. 

Conclui-se, portanto, que a gestão ambiental pode monitorar e 
mapear riscos gerando, como efeito, a mitigação dos impactos negati-
vos ao meio ambiente a partir da incorporação de uma visão sistêmica, 
dando origem ao sistema de gestão ambiental. 

Consequentemente, o Sistema de Gestão Ambiental corresponde 
à estrutura, responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e 
recursos para implementar e manter a gestão ambiental, definida esta 
como sendo parte de toda a função gerencial de uma organização que 
desenvolve, implementa, executa, revê e mantém a sua política 
ambiental. 

A implantação de um sistema de gestão ambiental requer os 
seguintes elementos: 

Comprometimento da alta gerência difusão dos princípios ambientais, 
política organizacional, pessoal especializado. 

Política ambiental: visão sistêmica, interação entre fatores internos e 
externos. Deve considerar objetivos, posicionamento, partes inte-
ressadas e aprimoramento continuo. 
Planejamento: identificação dos aspectos ambientais mais importan-
tes; dados confiáveis; situação ambiental da empresa; Programa de 
Gestão Ambiental: cronograma, custo e pessoal. 
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Implementação e operação: disponibilização de recursos; comuni-
cação entre os interessados; documentação. 

Monitoramento e ações corretivas: identificar pontos de não-con-
formidade — auditorias ambientais; sistema integrado com metas 
ambientais da empresa. 

Revisões no gerenciamento: análise do desempenho ambiental, fi-
nanceiro e comercial; aprimoramento contínuo. 

O princípio dessa gestão representa a estratégia, voltada para 
os resultados organizacionais, deixando de ser apenas eficientes para 
se tornarem eficazes. Tem por objetivo a diminuição de custos, con-
formidade com a legislação, mudança de padrões e conseqüente ex-
pansão econômica. 

A síntese da atividade de gestão ambiental pode ser assim de-
monstrada: 

impacio Ambiental 
Poluidor 

(- 

Processo de Gamara ... 
f 

BENEFiCIOS 
 

dc 	çáo ambiental 

b.. 	 ../ 

Ambiental 

b. 	 ./ 
Meio Ambiente Recuperado 

Saúde 
É 
. 

Eficiência no uso dos remirais 
Producito v 
Vendas vi 
Ausincia de Multas 
Manada de Indenizações 
Choros 

4!  

Cum a do 
Meio Ambiente 	. 

Resultado Ambiental 	". \ 
(dedorrenie da atividade ...— 

(- 	ReCeila do Meio Ambiente ,? 1 
(ineficiências) 

.., \... 	 2 

Gest. Ambiental)  
(Economi 	de custo) 

\.. 	 ../ g. 

A se considerar que o setor privado, à frente da questão ambiental 
em sua gestão, evoluiu das auditorias de conformidade até as audito-
rias sobre os sistemas de gestão ambiental, usando como ferramenta 
as auditorias ambientais de gestão ambiental e nos sistemas a ele afe-
tos como ferramenta de controle, por que não absorvermos esta ex-
periência, e os resultados positivos dela advindos, para os processos 
que diz  m respeito ao meio ambiente na gestão pública? 
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A resposta a esta pergunta constitui a base deste trabalho. Na 
visão de formadores de opinião e, num aspecto didático, encontramos 
o material da tese de mestrado para a Universidade Federal de Santa 
Catarina, de Lucila Campos, 1996, quando traçou um cenário sinteti-
zando a gestão ambiental vista sob a ótica do setor privado. Sua visão 
tratava das indústrias, no centro de uma elipse, mostrando que estas 
eram impactadas por tantas variáveis externas que determinavam que 
os gestores modernos reavaliassem e repensassem seus processos tra-
dicionais de gestão com vistas à inserção da variável ambiental em 
suas políticas e gestão. 

Em recente trabalho, apresentado no IX SINAOP 
(OLIVEIRA;BRASIL, 2004), esta visão foi modificada demonstran-
do a pertinência de tais elementos ao V' setor da economia, o Gover-
no, resultando no seguinte quadro: 

ksSIXOSAMBIENTAIS: Refines Económicos r Sociais nos Setores Público r Privado 

CONTEXTUALIZAÇÃO - Economia c contabifidlcde do Meio AMBIENTE - kbrnogrocia 

É totalmente pertinente ao Poder Público incorporar, com as 
devidas adaptações e/ou compatibilizações, as questões inerentes a 
um sistema de gestão ambiental da área privada, porque todas as va-
riáveis que levaram as organizações a buscarem a excelência de seus 
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negócios mediante a avaliação do desempenho ambiental alcançam 
também a gestão pública do meio ambiente. 

Destas variáveis podemos adaptar, tão somente, a questão dos 
clientes (que para nós se trata de atendermos a sociedade, nosso pú-
blico final) de forma satisfatória, e a questão do mercado competitivo, 
que para nós significa estarmos interagindo com o mercado globalizado. 

A total pertinência destas variáveis ao setor público pode ser 
melhor compreendida quando visualizamos os aspectos relativos ao 
meio ambiente natural, no qual a gestão ambiental deve primar pela 
utilização sustentável dos recursos naturais, evitando a poluição. 

Neste contexto entra de forma preponderante a atuação do Poder 
Público, que detém a competência, enquanto Ente Estatal, para for-
mular ações, políticas e estratégicas (quer seja na edição de leis ou na 
atuação enquanto órgão de controle e fiscalização) que mitiguem estes 
impactos negativos que atingem toda a sociedade. 

Esta conduta do Poder Público, no mister de sua missão consti-
tucional, para proteção do meio ambiente e melhoria da qualidade de 
vida da sociedade, reflete-se positivamente no meio natural e nos se-
res humanos bem como na seara econômica, posto que minimiza os 
custos para o setor público, uma vez que grande parte das doenças da 
população mundial é decorrência da poluição, como temos o exemplo 
da água: Segundo dados da ONU, a cada dois anos 2 milhões de 
crianças morrem por doenças causadas por água contaminada. 

Desta forma, a gestão ambiental na área pública permeia estas 
vertentes, do beneficio sócio-ambiental até o econômico-financeiro. 

A gestão ambiental pública auxilia na mitigação dos efeitos da 
poluição sobre o meio ambiente natural, tal como no controle dapolui-
ção do ar que pode ser otimizado com a atuação do Ente Estatal, por 
exemplo, com o controle da frota veicular, que traz reflexo positivo na 
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questão do efeito estufa que tem gerado distúrbios climáticos, ou quan-
do o Estado influencia com a implantação de instrumentos econômicos 
tais como os certificados negociáveis de poluição (quando o Estado 
atribuiu, ou vende, "certificados" correspondentes à quantidade máxi-
ma de poluição aceitável, podendo ser vendidos e comprados em 
mercado), tônica do Protocolo de Kyoto, para comercialização dos 
créditos de carbono, que tendem a inibir a poluição do ar em nível 
mundial  

Essencial também destacar a proteção do solo, componente fin-
damental dos ecossistemas, além de reservatório natural de água, por 
exemplo a implantação dos instrumentos de política urbana previstos 
no Estatuto das Cidades (Lei Federal n° 10.257/01), que regulamenta 
os artigos 182e 183 da CF/88. 

Em síntese do exposto neste tópico, constata-se que o Poder 
Público, exigido pela Constituição Federal/88 em preservar o meio 
ambiente, pode fazê-lo de forma eficiente, eficaz e efetiva, mediante a 
importação de alguns dos conceitos adotados nos modelos de gestão 
ambiental já praticados pelas organizações, em suas ações, políticas e 
estratégicas. É necessária, para tanto, a inserção, pelo menos, das se-
guintes variáveis: 

• Política ambiental: são as intenções e os princípios em relação ao 
desempenho ambiental global, que provêem uma estrutura para ação 
e definição de seus objetivos e metas ambientais. Na visão pública, 
há de se ter visão holistica desta política ambiental que atua entre os 
diversos setores, saúde, educação, saneamento, obras..., pulveriza-
dos nos muitos órgãos da administração direta e indireta. 

Processo participativo da sociedade: Guarda correlação a um 
dos princípios básicos do direito ambiental, que é o Princípio De-
mocrático, onde cada cidadão deve ter direito assegurado a partici-
par das políticas públicas ambientais. 
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Avaliação de desempenho: O monitoramento de metas ambientais 
da empresa tem na visão pública, foco em diversos ângulos, sendo 
que, no âmbito do Controle Externo a cargo dos Tribunais de Con-
tas, diz respeito à avaliação de resultados cada vez mais exercida 
em nossa atuação, posto que a mesma "...não mais se restringe ao 
exame estático da legalidade e regularidade da despesa, de na-
tureza essencialmente jurídica e aritmética " (GOMES, 2000). 

Aprimoramento continuo: Para as organizações significa 
conscientizar seus empregados ou membros da política ambiental da 
empresa, dos impactos ambientais significativos. 

Para o ente público, o aprimoramento guarda correlação com a 
questão da educação ambiental, tarefa do Poder Público, incumbido 
de promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente, con-
forme regulamentado no art. 225, § 1°, VI da CE 

A Lei Federal n°9.795, de 27/04/99 defme, em seu artigo 1°, 
educação ambiental como sendo os processos por meio dos quais o 
indivíduo e a coletividade constróem valores sociais, conhecimentos, 
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do 
meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia quali-
dade de vida e sua sustentabilidade. 

Segundo a doutrina, as expressões constantes do texto consti-
tucional de consciência pública para a preservação do meio ambiente 
e educação ambiental não possuem o mesmo significado, sendo esta 
última um instrumento para a realização daquela (RODRIGUES, 2002). 

Planejamento — É uma regra básica para o meio ambiente 
porque somente ações planejadas podem conservar os recursos natu-
rais para as gerações finuras. De forma conceitual, através do planeja-
mento alcançamos a eficiência. 
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Oportuno considerar que a falta de planejamento motiva, muitas 
das vezes, a interrupção ou falta de continuidade de projetos e de 
programas, atuando negativamente no processo contínuo que o meio 
ambiente requer. Afinal, pelo principio do desenvolvimento sustentável 
temos que ter a visão sempre de futuro, de planejamento para metas 
Muras, de longo alcance. 

É um dos pontos de fundamental importância a ser observado 
na gestão pública, principalmente no que diz respeito à área ambiental, 
na qual os grandes projetos de infra-estrutura para atender a demanda 
urbana requerem o aporte financeiro dos investidores estrangeiros. 

Neste tema, destacamos recente estudo, (ENVIRONMENT 
AND DEVELOPMENT, 2002) que descreve como um dos motivos 
pelos quais se tem afastado estes investimentos ambientais de nosso 
País está na falta de continuidade de políticas e programas. 

Na administração pública, temos este princípio do planejamen-
to normatizado na Lei Complementar n° 101/00—Lei de Responsabi-
lidade Fiscal, que visa assegurar transparência às ações de governo e 
o equilíbrio das receitas e despesas públicas, para os quais são utiliza-
dos diversos instrumentos relacionados ao planejamento. 

O trabalho apresentado por Rosane H.Sclunitt —Auditora Subs-
tituta de Conselheiro TCE/RS e Lígia Zamin, Auditor Público Externo 
do TCE/RS — no XXI Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil 
correlaciona, inclusive, a redação atribuída ao artigo 45 daquele dis-
positivo à área ambiental, inserido no capítulo VIII, seção II, da LRF, 
que trata da gestão patrimonial, dispondo sobre a preservação do 
patrimônio público, no qual se incluiria o meio ambiente. Este disposi-
tivo legal assim dispõe: 
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Art. 45 — Observado o disposto no § 5° do art. 5°, a 
lei orçamentária e as de créditos adicionais só inclui-
rão novos projetos após adequadamente atendidos 
os em atendimento e contempladas as despesas de 
conservação do patrimônio público nos termos em 
que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias. 

Segundo as autoras acima mencionadas 

No plano de proteção do meio ambiente o cumpri-
mento deste dispositivo reproduz que o aperfeiçoa-
mento de ação governamental pressupõe um progra-
ma anterior de governo voltando-se para o aprimora-
mento de ações [...]. Tais exigências reforçam a ab-
soluta necessidade do planejamento da ação admi-
nistrativa, evitando a intervenção apenas em caráter 
urgente, ou, ao menos, equipando-se para estas situ-
ações. 

Tal visão, no conceito de gestão ambiental, caracte-
riza-se por uma conduta pró-ativa que contribui para 
a mudança nos paradigmas delineadoras da relação 
entre homem e meio ambiente. 

Neste sentido, a gestão ambiental pública no cenário brasileiro 
evoluiu da seguinte maneira: administração dos recursos naturais (atra-
vés da legislação consolidada no Brasil até os anos 50); controle da 
poluição industrial (período posterior a conferência de Estocolmo, em 
1972, onde a preocupação foi reduzir a degradação ambiental); pla-
nejamento territorial (teve o marco nos anos 70 com adoção de estra-
tégias de desenvolvimento em grandes projetos infra-estruturais, cujo 
capital de aporte era o Estado); e a instituição da política nacional de 
meio ambiente (Lei Federal n°6.938/81), que trouxe o conceito de 
meio ambiente como objeto especifico de proteção e estabeleceu a 
obrigação do poluidor de reparar o dano. 
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Segundo a equipe de pesquisadores da UFRJ (ALMEIDA, 
2000), no contexto da Lei de Política Nacional, as ações governa-
mentais devem priorizar: 

estabelecimento de critérios e padrões de qualidade, bem como de 
diretrizes para apropriação dos recursos naturais; 

fomento à pesquisa e difusão de tecnologias apropriadas à gestão 
do meio ambiente; 

fornecimento de dados e informações para formação de uma cons-
ciência voltada à preservação da qualidade ambiental; 

Estas ações se dividiriam em grandes níveis, quais sejam: 

recuperação do meio ambiente degradado: soluciona problemas 
passados que devem ser dirimidos para evitar a destruição irreversível 
dos recursos ambientais; 

avaliação da degradação futura do meio ambiente: preocupa-se em 
prevenir degradação futura; 

potencialização de recursos ambientais: avalia recursos que nunca 
foram incorporados à atividade econômica. 

Adiante, no desenvolvimento de nosso Projeto (Parte V), ire-
mos propor a sistematização das auditorias ambientais tendo por base 
a implantação de um modelo de gestão fundamentado neste segundo 
nível, ou seja, na avaliação da degradação futura, tendo por critério o 
princípio da prevenção do risco ambiental e usando como elementos 
aqueles relacionados na Lei Federal n° 6.938/81 e na norma ISO 
14001. 
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UI PARTE 
AUDITORIAS AMBIENTAIS 

O cenário descrito no tópico anterior, a respeito da busca das 
organizações pelo gerenciamento do meio ambiente em seus proces-
sos produtivos, foi delineando as auditorias ambientais, que ganharam 
forma na década de 70, quando grandes acidentes em empresas 
multinacionais (Union Carbide em Bhopal) tornaram as Auditorias 
Ambientais (AA) exigências contratuais, a serem cumpridas por em-
presas seguradoras e bancos, nas transações comerciais. Em similari-
dade com as auditorias contábeis, que foram introduzidas no Brasil 
pelas filiais ou subsidiárias de empresas estrangeiras sediadas no Bra-
sil, estas AA se difundiram também nas empresas brasileiras devido à 
certificação de sistema de gestão ambiental segundo a NBR ISO 
140001 e, em alguns estados, devido a leis que exigem que empresas 
realizem auditorias periódicas para verificação da conformidade legal. 

De forma ampla e conceituai, a auditoria é a ferramenta usada 
pelas empresas para controlar, medir e evitar a degrad Ação ambiental 
mediante um processo que avalia a natureza e extensão das questões 
ambientais em qualquer área de atividade, partindo da premissa de 
que todos, cada cidadão, cada empresa, cada segmento da atividade 
governamental, são contribuintes de uma parcela da poluição, em mai-
or ou menor intensidade. 

Dentre várias definições, temos a conceituada pelo Prof. Emilio 
Lebre La Rovere: 

[...] a auditoria ambiental é um instrumento usado 
por empresas para auxiliá-las a controlar o atendi-
mento a políticas, práticas, procedimentos e/ou re-
quisitos estipulados com o objetivo de evitar a degra-
dação ambiental. ..sendo considerada ferramenta bá-
sica para obtenção de maior controle e segurança do 
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desempenho ambiental de uma empresa, bem como 
para evitar acidentes. 

A auditoria ambiental não se destina apenas a achar não confor-
midades (descumprimentos às normas legais ou operacionais), mas 
visa identificar áreas de risco, porque o monitoramento e mapeamento 
destas áreas é feito mediante a avaliação do desempenho ambiental, 
entendido este como os resultados mensuráveis do sistema de gestão 
ambiental, relativos ao controle de uma entidade sobre seus aspectos 
ambientais, com base na sua política, objetivos e metas. 

Do ponto de vista legal, o principio da prevenção, descrito an-
teriormente como pilar do direito ambiental, justifica o surgimento das 
Auditorias Ambientais, que tiveram o condão de verificar o cumpri-
mento de regras onde a questão era o gerenciamento de informações 
que identificassem, de forma antecipada, os problemas provocados 
pelas operações das empresas. 

Auditorias Ambientais Privadas 

As auditorias podem ser internas, externas ou corporativas, ten-
do por objetivo a certificação da conformidade de um produto, pro-
cesso ou serviço para com uma norma ou outro documento normativo 
especificado. 

Dentre os vários tipos de auditoria ambiental, já aplicados e 
normalizados, destacamos, aqueles que guardam simetria à proposta 
evidenciada neste trabalho: 

Auditoria de sistema de gestão — segundo aNBR ISO 14001 
é o: 

[...] processo sistemático e documentado de verifi-
cação, executado para obter e avaliar, de forma ob-
jetiva, evidências que determinem se o sistema de 
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gestão ambiental de uma organização está em con-
formidade com os critérios de auditoria do sistema 
de gestão ambiental estabelecido pela organização, e 
para comunicar os resultados deste processo à ad-
ministração. 

A Auditoria Ambiental de um sistema de gestão tem dupla fina-
lidade: verificar, analisar e emitir parecer sistemático não só do cum-
primento dos objetivos, escopo e critério estabelecidos no SGA, mas 
também da eficácia deste, para o atendimento da política ambiental da 
empresa. 

Auditoria de conformidade legal — visa à verificação do aten-
dimento aos requisitos da legislação ambiental. 

IV PARTE 
ATUAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO 

DAS AUDITORIAS AMBIENTAIS 

Inúmeros são os trabalhos que vêm sendo apresentados em todo 
o território brasileiro a respeito da atuação dos Tribunais de Contas 
em matéria de meio ambiente, inserindo a ferramenta da auditoria 
ambiental como condição sine qua non para o desenvolvimento dessa 
atividade pelas Cortes de Contas. 

Os órgãos existentes encarregados da gestão ambiental não são 
suficientes para que se garanta a preservação do meio ambiente. Des-
te modo, suas atuações devem ser fiscalizadas, cabendo aos Tribunais 
de Contas esta missão, posto que a estas Cortes cabe, não só o po-
der, mas o dever de realizar a fiscalização contábil, financeira, orça-
mentária, operacional e patrimonial dos recursos públicos sob os as-
pectos da legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das sub-
venções e renúncia de receitas. 
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Resguardados nessa competência constitucional podem ainda 
os Tribunais de Contas apontar a eficiência e eficácia das políticas 
ambientais com vistas a sua modificação ou otimização, constituindo-
se as auditorias em importantes instrumentos para esta verificação.No 
âmbito das Entidades Fiscalizadoras, alguns autores, dado os seus 
notáveis conhecimentos sobre a atuação das Cortes de Contas, con-
tribuíram com a definição destas auditorias para o nosso universo, como 
se demonstra no quadro apresentado por LIMA, 2003: 

Tipo Objeto 

Auditoria de orçamento 
ambiental 

Análise da aplicação dos recursos 
&locados para programas ambientais, 
oriundos de dotações orçamentárias, 
de empréstimos ou doações internaci-
onais, ou da receita própria dos órgãos 
ambientais 

Auditoria de impactos 
ambientais 

Análise dos impactos causados ao 
meio ambiente pelas atividades do pró-
prio Estado, diretamente ou mediante 
concessões, permissões e autorizações 

Auditoria dos resultados 
das políticas ambientais 

Análise da eficiência e da eficácia das 
políticas públicas afetas ao meio am-
biente 

Auditoria dafiscalização 
ambiental pública 

Análise da eficiência da atuação do 
poder público como fiscal do meio 
ambiente 

Auditoria de cumprimento 
dos tratados ambientaistados 
internacionais 

Análise da adequada execução de na-
finnados pelo Brasil 
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Tipo Objeto 

Auditoria do licenciamento 
ambiental 

Análise da conformidade dos licencia-
mentos concedidos para atividades 
potencialmente geradoras de significa-
tivos impactos ambientais, bem como 
da qualidade dos ElAs e RPMAs 

Auditoria dos impactos ambi- 
entais das políticas de incen- 
tivos fiscais, subsídios e finan- 

Análise dos impactos causados ao 
meio ambiente em razão das políticas 
de incentivos fiscais, subsídios e finan-
ciamentos por organismos oficiais de 
crédito 

ciamentos por organismos 
oficiais de crédito 

Neste contexto, conforme reconhecido pelo autor do trabalho 
antes referido, entende-se substancial a diferenciação entre 

[...] as auditorias ambientais no âmbito dos Tribunais 
de Contas, daquelas exercidas em atividades da ini-
ciativa privada ou das que relevam exclusivamente 
da ação dos órgãos responsáveis pela política 
ambiental. 

Neste cenário de diferenciação a visão das auditorias ambientais 
aplicáveis na área privada alicerçou-se na Resolução 1836/93 (da en-
tão Comunidade Européia), NBR ISO 14010 e a doutrina de La Rovere 
(2000). 

Outrossim, neste trabalho, objetivamos trazer à discussão a vi-
são que temos a respeito da necessidade de se aprimorar estudos que 
objetivem convergir os critérios de gestão ambiental em auditorias 
ambientais aplicadas no setor privado para o setor público. 

Como bem salienta o eminente Prof. Elizeu de Moraes Corrêa, 
ao definir a auditoria ambiental no âmbito dos Tribunais de Contas: 
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[...] vem sendo emoldurada mediante contribuição 
acadêmica e legislativa, nos diversos níveis governa-
mentais (auditoria ambiental pública) e não governa-
mentais (auditoria ambiental privada). Estes aspec-
tos e a ausência de regra normativa específica para 
a realização de auditoria ambiental no setor público 
como também no âmbito do Tribunal permite, neste 
momento, a contribuição daqueles que, preocupados 
com a observância da legislação ambiental e com o 
aprimoramento do controle externo, propõem elemen-
tos para a conformação desta relevante atividade. 

E neste prisma, este trabalho evoluiu até o presente momento, 
quando trazemos os conceitos e os princípios da auditoria do sistema 
de gestão ambiental, praticada nas organizações privadas, às auditori-
as públicas, aplicadas ao controle externo a cargo dos Tribunais de 
Contas. 

Neste primeiro momento faremos a conc,eituação de manuais e/ 
ou normas já existentes: 

—NBR da série 14000 e da Resolução 1.836/93 (da então Co-
munidade Européia), esta última define auditoria como "instrumento 
de gestão que inclui a avaliação sistemática, documentada, perió-
dica e objetiva do funcionamento da organização do sistema de 
gestão e dos processos de proteção do meio ambiente" (LIMA, 
2003). 

— Manual de Auditoria e de Procedimentos do Tribunal de Con-
tas de Portugal que define a auditoria ambiental como sendo: 

exame especialmente direccionado à análise dos sis-
temas de gestão e de funcionamento da organização 
tendo por objectivos avaliar da observância das polí-
ticas ambientais e do quadro legal específico que re- 
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gula a preservação do meio ambiente e a conserva-
ção dos recursos naturais e auxiliar o gasto a reduzir 
e a eliminar os riscos de impactos ambientais negati-
vos. (PORTUGAL, 2000). 

Entendemos oportuna a inserção dos critérios de gestão ambiental 
já referenciados, e propomos neste trabalho, sejam aplicadas ferra-
mentas típicas das auditorias de programa, conforme detalhado no 
Projeto apresentado no capítulo subsequente. 

Para tanto, buscamos o conhecimento de um profissional que 
atua em auditorias de sistema de gestão ambiental e, concomitantemente 
o conjugamos aos trabalhos acadêmicos, à doutrina e aos princípios 
ambientais, amplamente expostos anteriormente. 

Ainda assim, a tarefa se constituía em um grande desafio, posto 
que carecíamos de trabalhos específicos já realizados nesta área. Dentre 
os trabalhos encontrados, destacamos os seguintes: 

— Tese proposta por Rosane H.Schmitt —Auditora Substituta de Con-
selheiro TCE/RS e Lígia Zamin, Auditor Público Externo do TCE/ 
RS no XXI Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil —2000. A 
conclusão elas autoras no trabalho intitulado Auditoria Ambiental e 
os Tribunais de Contas foi que: 

[...] fiscalizar a gestão pública no aspecto do meio 
ambiente é, portanto, verificar se o administrador está 
gerindo de acordo com um planejamento especifico 
integrado (local, regional, nacional, universal); é veri-
ficar se esta gestão ambiental é não só eficiente como 
eficaz, tarefas sem dúvida de competência dos Tri-
bunais de Contas, aos quais cabe, nos termos do art. 
71 da Constituição Federal o controle operacional e 
patrimonial dos entes públicos sob os aspectos da le-
gitimidade e economicidade nos quais se contém os 
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conceitos de eficiência (art. 37, caput CF) e eficácia, 
dentre outros. 

— Trabalho técnico exposto no 2° Encontro Técnico nacional de audi-
toria de obras públicas, cujo foco foi a auditoria ambiental 
(BRANDÃO; AQUINO, 2003). Esta questão foi apresentada por 
técnicos do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco nos se-
guintes termos: 

[...] com o recurso à auditoria de natureza operacional, 
e à semelhança dos processos de controle do siste-
ma de gestão ambiental, pode o Controle Externo 
contribuir para o aperfeiçoamento da gestão pública, 
avaliando o respeito à legislação de interesse am-
biental quanto à: 

— adoção de práticas conservacionistas no uso de 
insumos de origem natural (água, energia, papel, etc.) 

melhoria e controle dos processos de descarte de 
resíduos sólidos (coleta seletiva) e tratamento de es-
gotos e demais efluentes, 

regulagem da frota de veículos, visando à redução 
da emissão de gases poluentes. 

Ainda no referido trabalho, foi ressaltado que aquela Corte (TCE-
PE), no ano de 2001, havia iniciado algumas ações onde estavam pre-
sentes a preocupação com o controle público da gestão do meio am-
biente. 

Numa visão global de tudo o que foi exposto neste tópico, 
conceituamos que as auditorias ambientais no âmbito dos Tribunais de 
Contas servem para detectar os problemas ambientais, não somente 
os decorrentes das não conformidades com os dispositivos legais, como 
também os inerentes ao desempenho ambiental sob o foco do impacto 
financeiro — detectando a situação ambiental liquida. 
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Para avaliação destes aspectos operacionais, os Tribunais de 
Contas podem utilizar, a exemplo do TCU, auditorias de avaliação de 
desempenho na área ambiental, como a realizada no MAMA. 

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia incorporou a estas 
auditorias o aspecto da verificação da legalidade, desenvolvendo as 
chamadas auditorias integradas, divididas em duas etapas. A primeira 
avalia conformidade e a segunda pode avaliar o programa ou o de-
sempenho operacional. 

Em relação às auditorias ambientais, é incipiente a utilização 
das auditorias de programa, embora estas sejam muito úteis por 
dimensionar a análise da efetividade, compreendida esta como a rela-
ção entre os resultados alcançados (impactos observados) e os obje-
tivos (impactos esperados) que motivaram a atuação institucional. 

Na área ambiental, onde ocorre a integração de múltiplos agen-
tes e ações, oportuno seria avaliarmos, inicialmente, o programa e, 
posteriormente sua implementação através do seu resultado, ao que 
chamamos de desempenho operacional. 

Auditorias de Natureza Operacional — O pioneirismo do TCU 

A busca continua de qualidade foi determinante para a 
implementação de instrumentos de racionali72ção orçamentária e das 
técnicas de avaliação de desempenho organizacional como mecanis-
mo de mensurar a performance governamental. 

Depois da educação ambiental, este certamente constitui outro 
dilema a ser enfrentado: Como romper as amarras consolidadas ao 
longo da nossa história e aplicar modelos gerenciais na Administração 
Pública, de forma a estabelecer sistemas de gestão voltados para re-
sultados? 
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Neste contexto, o Tribunal de Contas da União, no ano de 1995, 
em iniciativa pioneira, estabeleceu uma parceria com a Fundação Ge-
túlio Vargas, Universidade Virginia Polytechnique Institute e a National 
Academy of Public Administration, que resultou na implantação de um 
Projeto de Capacitação em Avaliação de Programas Públicos destina-
do ao desenvolvimento de técnicas e métodos necessários à avaliação 
da efetividade de programas e projetos governamentais. 

Em 1998, iniciou-se o Projeto de Cooperação Técnica entre o 
Tribunal de Contas da União e o Reino Unido, visando ao aperfeiçoa-
mento dos métodos e técnicas na área das Auditorias de Natureza 
Operacional. A iniciativa permitiu àquela Corte a incorporação de no-
vos conhecimentos que têm o objetivo precípuo de contribuir para a 
melhoria do desempenho das instituições governamentais e da aplica-
ção dos recursos públicos. 

AAuditoria de Natureza Operacional constitui a avaliaç.ão siste-
mática das atividades governamentais e desenvolve-se por meio de 
duas concepções: a auditoria de desempenho operacional e a avalia-
ção de programa. Os aspectos inerentes à economicidade, eficiência e 
eficácia são examinados na auditoria de desempenho operacional, ao 
passo que a avaliação de programa examina a efetividade, assim en-
tendida como os impactos produzidos pela ação governamental. 

Na auditoria de desempenho operacional busca-se avaliar os 
aspectos inerentes ao processo de gestão, utilizando-se três aborda-
gens: análise da estratégia operacional, análise da gestão e análise dos 
procedimentos operacionais. 

A primeira abordagem — análise da estratégia organizacional — 
envolve aspectos de natureza gerencial, examinando a existência de 
paralelismo entre os objetivos estratégicos e as prioridades do gover-
no, concentrando a abordagem na identificação de pontos fortes e 
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fracos que podem resultar em oportunidades ou ameaças ao desen-
volvimento organizacional. 

A segunda abordagem — análise da gestão — envolve aspectos 
de natureza sistêmica e procura avaliar a adequação da estrutura 
organizacional aos objetivos da entidade, examinando a perfeita utili-
zação dos recursos materiais e humanos em busca do atingimento das 
metas previamente estabelecidas. 

A terceira abordagem —análise dos procedimentos operacionais 
— está restrita a aspectos formais e desenvolve-se por meio da avalia-
ção das rotinas e respectiva verificação de aderência em relação às 
normas vigentes. 

A avaliação de programa revela uma postura mais ambiciosa da 
equipe de auditoria, uma vez que busca apurar em que medida as ações 
implementadas produziram os efeitos esperados pela administração e 
as respectivas consequências globais para o público alvo. Ainda que 
decorram de um mesmo gênero de trabalho, as duas abordagens pro-
duzem resultados distintos, sendo razoável admitir que o cumprimento 
de uma regra ou meta fisica não garante que determinada necessidade 
seja atendida. 

Entretanto, ainda que possam ser realizadas de maneira inde-
pendente, as duas abordagens podem ser compreendidas como com-
plementares, uma vez que a consolidação das informações produzidas 
por cada uma delas permite uma análise completa da atuação gover-
namental. 

As Auditorias de Natureza Operacional e o universo ambiental 

Em se tratando de meio ambiente, uma visão sistêmica dos pro-
gramas de governo revela-se imprescindível, porque qualquer ativida- 
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de mal planejada ou executada de forma ineficiente pode resultar em 
impactos negativos e de difícil recuperação. Outrossim, é dever do 
poder público estabelecer a compatibilização entre a obrigação de 
promover o desenvolvimento econômico e a satisfação das necessida-
des atuais, sem comprometer as possibilidades das futuras gerações. 
O bom desempenho governamental pressupõe um planejamento que 
considere todas as variáveis ambientais, além de um monitoramento 
efetivo que seja capaz de contribuir para a mitigação dos riscos ao 
meio. 

Neste sentido, revela-se bastante adequada a adoção da Audi-
toria Integrada, instituída pelo Manual de Auditoria Governamental do 
Tribunal de Contas do Estado da Bahia, por possibilitar o exame com-
pleto do programa que se pretende auditar. 

A avaliação da conformidade pode dar uma dimensão precisa 
acerca da observância dos preceitos legais, incluindo-se neste contex-
to não somente as questões relacionadas aos Direitos Constitucional e 
Administrativo, mas, especialmente, aquelas introduzirias pela Política 
Nacional de Meio Ambiente (Lei Federal no 6938/81), demais legisla-
ções especificas, em especial as Resoluções do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente (CONAMA). Por outro lado, a avaliação dos impac-
tos do programa, inserida no contexto dei  ima  mesma auditoria, deve 
utilizar todos os recursos e técnicas complementares das ANOP' S 
[Revisor: desenvolver sigla]. 

V PARTE 
PROJETO 

Neste Projeto apresentamos proposta para utilização de estra-
tégias metodológicas adaptadas das auditorias ambientais na área pri-
vada. 
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Os modelos de gestão ambiental ftmdamentados em normas ISO 
— série 14.000— avaliam a gestão sob padrões internacionais de exce-
lência, de acordo com o que já foi asseverado, podendo, na visão 
destes autores, serem adequados para a Administração Pública. 

Quando, no início do trabalho, descrevemos a classificação do 
meio ambiente, demonstramos que, sob a ótica legal, em razão de 
dispositivos constitucionais, são vários os elementos que compõem o 
meio ambiente, quais sejam: elementos naturais, culturais, artificiais e 
do trabalho. Vemos, então, quão abrangente trata o processo de ges-
tão governamental concernente à área ambiental. 

A auditoria ambiental exercida pelo controle externo a cargo 
dos Tribunais de Contas, quer seja no âmbito dos Municípios quer dos 
Estados, envolve vários programas e interage com as diversas unida-
des de Governo, o que reforça a necessidade de ser conhecida a tota-
lidade deste processo através da implantação de um modelo de gestão 
ambiental. 

Sinteticamente, este Projeto propõe uma auditoria de avaliação 
de programa ambiental, conforme as técnicas aplicáveis a uma audito-
ria desta natureza, a saber: 

consultas aos gestores para identificar peculiaridades do pro-
grama ou da gestão 

matriz de risco para avaliar o programa mais suscetível a não 
atingir metas. Esta etapa é importante porque em razão da 
inviabilidade de avaliarmos todos os programas, cabe mapearmos 
os que oferecem o maior risco. 

Todavia, em nosso entender, o resultado desta matriz deve 
objetivar a seleção do Programa não somente no impacto (efeito) de 
determinada atividade, mas no aspecto (causa) e no risco (possibilida-
de de ocorrência). Esta análise dará, inclusive, indícios de como deter- 
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minada ação governamental é motivada, se numa postura reativa ou 
pró-ativa. 

Nossa proposta é que, nesta fase de implantação, a seleção do 
programa a ser auditado ocorra nos seguintes momentos: 

2.1 —aplicação da matriz de risco, no caso, utilizando as técni-
cas habituais nas ANOP 's onde se contempla a relevância do tema, 
risco do programa não alcançar os objetivos e a materialidade. 

2.2 — aplicação da planilha utili7Rcla nas auditorias ambientais, 
conforme modelo previsto na NBR 14000, da série ISO, onde são 
identificados os aspectos (causa) e impactos (efeito) daquela atividade 
e analisados conforme o fator de risco a que estão sujeitos (se normal 
ou emergencial); é a variável do risco de ocorrência. 

2 3 — aplicação da planilha descrita no item 2.2, adaptando-a 
aos elementos necessários à identificação de um modelo de gestão 
ambiental pública, combinando os princípios daquela norma (NBR ISO 
14000) àqueles previstos na Lei de Politica Nacional do Meio Ambi-
ente, Lei Federal n° 6.938/81, Lei Federal n°9.795/99 e legislação 
específica das finanças públicas (Lei Federal n°4.320/64 e Lei Com-
plementar n° 101/00). 

A inovação desse Projeto ocorre quando insere critérios de 
gestão ambiental aplicáveis à área pública, promissores para identifi-
car o risco na área ambiental e a forma como são geridos pela admi-
nistração, propiciando um panorama dos programas que têm maior 
risco de atingir um bom desempenho ambiental. 
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Numa visão exemplificativa, teríamos: 

ETAPA ou TAREFA ASPECTO IMPACTO 

Programa insercionado em mais 
de uma Esfera De Governo Ou 
Secretaria 

Integração Ou Sistematização Estrutura organizacional com 
foco na gestão global (NBR) 

Metas pra-estabelecidas no Pro- 
grama (Lei Complementar n°101/ 
00). 

Resultados mensuráveis (NBR) Avalia desempenho (NBR) 

Programa insercionado no Zo- 
neamento ambiental (Lei Federal 
n° 6.938/81) 

Organização e controle dos se- 
tores e atividades potencial- 
mente poluidoras 

Expansão dos setores sob a Ui-
ca da gestão urbano-ambiental, 
indica menor probabilidade de 
impactar o meio ambiente 

Programa insercionado nas pre- 
missas contidas no Plano ostra- 
tágico do Estado da Bahia 

Compatibilidade com as metas 
estabelecidas pela ONU (metas 
do Milênio) e Agenda 21 

Inserção dentro do contexto glo-
bal 

Programa se reflete em ações de 
cunho educacional (Lei Federal 
n° 9.795(99) 

Conscientização e comprome- 
tUnento com uma postura preven- 
tiva (NBR) 

Redução dos níveis de degrada-
ção e dos custos de recuperação 
ambiental 

NBR — Norma NO, série 14000 — gestão ambiental 
** Plano Estratégico do Estado da Bailia. que estabelece metas previstas para as diversas áreas, a exemplo de infra 

estruturo logistica e as áreas sociais, como saúde e educação, para um período de 17 anos (ate o ano de 2020). 

Oportuno, ainda, considerar que os elementos sugeridos no qua-
dro anterior encontram-se inseridos numa planilha onde há pontuação 
para cada um deles, ressaltando que estes itens não são exaustivos e 
exatos mas sim exemplificativos, cabendo o aprofundamento e 
consequente estudo a respeito de outros elementos que podem compô-
la e que subsidiam o exame acerca de gestão ambiental pública, levan-
do, inclusive, em consideração, as peculiaridades regionais de cada 
Município e/ou Estado. 

matriz de planejamento. Após a escolha do programa, definido a 
partir das conclusões resultantes da matriz de risco, são elaboradas 
as etapas de planejamento da auditoria. 

matriz de achados. Durante a fase de execução, são identificadas pro-
váveis oportunidades de melhoria na implementação do programa. 
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5. conclusão. Onde são sugeridas as oportunidades de melhoria di-
ante dos achados identificados na matriz anterior. 

Em síntese do exposto, o objetivo dos autores foi o de incluir, 
em uma matriz de risco já adotada pelo Controle Externo para uma 
auditoria de avaliação de programa na área ambiental, critérios desen-
volvidos a partir dos elementos constitutivos de um modelo de gestão 
ambiental. 

Considerando que este produzirá indicadores acerca de uma 
posição reativa ou pró-ativa do programa, pode-se admitir que 
disponibilizará informações suficientes para que se avalie a postura da 
gestão que, no segundo caso, revela-se positiva para o meio ambiente 
visto que atua na prevenção (princípio constitucional) dos riscos 
ambientais, resultando em beneficios sócio-ambientais e econômico-
financeiros. 

A escolha de desenvolver a análise da auditoria ambiental den-
tro de uma auditoria de programa se deu em razão de o trabalho apre-
sentado ser direcionado ao Tribunal de Contas da Bahia, que, na visão 
dos autores, tem o perfil voltado para o desenvolvimento dessas audi-
torias de amplo escopo, a começar pela sua estrutura administrativa, 
na qual as coordenadorias, que atuam no controle externo, são 
segregadas segundo os programas de governo. 

Ademais, em seu Relatório de Atividades do 3° trimestre de 
2004, vimos que aquela Corte já teria implementado auditorias de ava-
liação de programa, e, no preâmbulo daquele documento, é descrito 
que sua missão institucional é" contribuir para o aperfeiçoamento da 
administração e efetividade das políticas governamentais", o que se 
coaduna com os resultados de uma auditoria de programa (segundo 
normas TCU) e com a auditoria de sistema de gestão ambiental (se-
gundo NBR 14001). 

660 	 Revista Gestão Pública e Controle Externo. v. 1, n. I, nov./2005 



Oportuno considerar que, em nosso projeto, propomos a inser-
ção de critérios de gestão ambiental a serem observados em auditorias 
de avaliação de programas 

Porém, desde já, ressalte-se que algumas ações desta área po-
dem estar sendo contempladas em várias funções, como se exemplifica 
nos dados obtidos da Lei do Orçamento Anual do Estado da Bahia de 
2005 a partir dos Anexos da Lei n° 9.291, de 29/12/04 (caderno I, 
fls. 40, publicação de 18/01/05, Diário Oficial do Estado da Bahia), 
de onde extraímos os seguintes dados: 

Poder Executivo, Secretaria de Meio ambiente e re-
cursos hídricos — SMRH (27), na unidade orçamen-
tária 610 ( Superintendência de Recursos Hídricos — 
SRH), com a seguinte classificação: 

17.511.204.3375, donde 17 é a função de saneamen-
to, 511 refere-se a sub-função saneamento básico 
rural, no programa 204" saneamento é vida" para 
seguinte ação: 

"infra-estrutura para abastecimento de água em nú-
cleos rurais: ampliar a oferta de água para a popula-
ça.° rural, melhorando a sua qualidade de vida." 

montante estimado no orçamento é de R$ 
12.061.000,00. 

No caso acima exemplificado, pela Portaria 42/99, a classifica-
ção poderia ter arrimo na função 18, já que a mesma tem como 
subfluição os recursos hídricos, codificada pelo n°544. 

Nota-se, pelo que foi demonstrado, que a pulverização dos re-
cursos destinados a questões ambientais se dá porque a matéria é 
abrangente, e propicia que ações ambientais sejam classificadas em 
diversas funções e subfunções e não somente naquelas descritas na 
função 18 como gestão ambiental. 
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Em vista do exposto, conclui-se a importância de se avaliar a 
gestão ambiental de forma integrada. 

CONCLUSÃO 

Apresentamos uma proposta de inserção de critérios de gestão 
ambiental numa auditoria aplicável à área de atuação do Tribunal de 
Contas do Estado da Bahia, ressaltando que representa um ensaio de 
uma vertente, dentre tantas que a variável ambiental pode assumir, no 
âmbito da fiscal  i zAção  a cargo do Controle Externo pelos Tribunais de 
Contas. 

A inserção de critérios de gestão ambiental nessa fiscalização 
transcenderia a auditoria de desempenho operacional, na qual a verifi-
cação do exame se atém às atividades dos entes da administração 
pública encarregados da proteção ao meio ambiente, e se amoldaria 
numa auditoria de avaliação de programa de amplo escopo, onde es-
tes critérios influenciariam não somente na escolha do programa aiditado, 
mas subsidiariam o monitoramento da gestão ambiental e mapeamento 
de riscos. Este entendimento encontra-se corroborado na doutrina, na 
visão do eminente jurista, Prof. Eliseu Correa, in verbis: 

Com efeito, a auditoria ambiental de contas não se 
resume à auditoria operacional do órgão ambiental 
mas envolve toda e qualquer gestão de recursos pú-
blicos que possa trazer implicações ambientais 
(CORREA, 1997) 

Pretende-se com isto, na prática, oferecer uma visão holística, 
que o meio ambiente requer, tanto sob a ótica de quem é auditado 
como de quem audita, sendo os critérios de gestão ambiental propíci-
os para este fim, muito embora esta aplicação seja uma tarefa extre-
mamente delicada, principalmente na área pública, que envolve a 
interação de uma gama de agentes praticando diferentes ações pulve-
rizadas em vários órgãos da administração e em diferentes programas. 
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Esperamos que este projeto possa ter contribuído com uma idéia, 
que juntamente com outras tantas, possam ser aprimoradas, estuda-
das e posteriormente aplicadas pelas Cortes de Contas que, a exem-
plo dos autores deste trabalho, vislumbram o meio ambiente como um 
bem valioso, necessário de ser gerenciado por esta geração para seu 
suprimento e para salvaguardar as futuras de usufruírem destes recursos. 
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AUDITORIAAMBIENTAL: AMPLIANDO O ALCANCE 

Jairo Saldanha Rimes* 
Marta Varela Silva** 

RESUMO 

O objetivo do presente estudo é demonstrar a evolução da auditoria 
governamental, agregando ao enfoque da legalidade e conformidade a 
ótica da operacionalidade, investigando ainda se as normas, bem como 
os métodos e técnicas de auditoria hoje existentes permitem a realiza-
ção de auditorias ambientais operacionais. Ao final é apresentado um 
estudo de caso de auditoria ambiental de conformidade integrada a 
uma auditoria de resultados voltada para Unidades de Conservação, 
demonstrando que, utilizando as ferramentas de auditoria hoje dispo-
níveis, é possível a construção de uma auditoria ambiental com condi-
ções de contribuir para uma melhor gestão pública do meio ambiente, 
valorizando os resultados. 

Palavras-Chave: Auditoria ambiental; auditoria de resultados; legali-
dade; unidades de conservação. 

INTRODUÇÃO 

As mudanças globais ocorridas durante o século XX têm afeta-
do aspectos sociais, políticos e econômicos. A Globalização — aqui 
entendida como o conjunto de idéias, recursos e técnicas que proce-
dem de alguns países e influenciam outros —trouxe inúmeras transfor-
mações que repercutiram e repercutem sobre a administração pública 

' Assessor da Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento — CAD — SCE/ TCMRJ. 
" Mestranda em Ciências Contábeis pela UER1. Inspetora Geral da 6° IGE/SCE/TCMRJ. 
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e conseqüentemente sobre o controle externo, como (1) o 
redimensionamento do Estado predominando uma tendência de 
enxugamento deste; (2) o uso intensivo de novas tecnologias; (3) o 
novo papel da educação, no qual o conhecimento passou a ser a ma-
téria prima do desenvolvimento; (4) a preocupação com a preserva-
ção do meio ambiente; (5) a ascensão do padrão ético de comporta-
mento do homem público, fortalecendo-se uma reivindicação da soci-
edade por uma distribuição mais eqüitativa dos recursos públicos bem 
como por uma melhor qualidade na prestação de serviços e disposi-
ção de bens públicos; e (6) a redução das fronteiras do mundo. 

A repercussão destes fenômenos levou o controle externo a uma 
adaptação de conceitos, métodos e técnicas dos procedimentos 
auditoriais, incorporando novos tipos, examinando as ações governa-
mentais além da ótica da legalidade e legitimidade, alcançando os as-
pectos da economicidade, da eficiência, da eficácia e da efetividade. 

A AUDITORIA PÚBLICA 

A necessidade de se controlar os gastos públicos é antiga, sur-
gindo com a evolução do próprio homem. Dos primeiros grupos soci-
ais evoluímos para comunidades baseadas em relações de troca e para 
regular essas relações surgiu o mercado. A partir deste surgiram os 
governos, que passaram a funcionar como mediadores das relações 
entre os diversos mercados, impondo-lhes critérios, regras e limites 
preestabelecidos, como forma de garantir proteção ao próprio merca-
do e à comunidade. (SILVA, A., 1999, p. 20) 

Da formação dos governos, com vistas a suportar as despesas 
necessárias à sua manutenção, adveio a necessidade da destinação de 
parcela dos bens produzidos aos próprios governos, evoluindo para 
os impostos. 
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O termo 'auditoria', atualmente, é empregado em conexão com 
ampla gama de atividades em nossa sociedade e para efeito do pre-
sente estudo, será enfocada a auditoria no setor público. Para retratar 
sua importância, transcrevemos o seguinte comentário: 

Não existe aparelho administrativo mais complicado 
e mais exposto a abusos do que o do Estado, pois, 
sendo de todos, não é de ninguém. Não sendo de 
ninguém, muitos pensam servir-se dele em proveito 
próprio e dos amigos. Nenhuma organização admi-
nistrativa tem maior necessidade de controles pron-
tos e eficazes do que o Estado. (GOMES, 2002, p. 7) 

Alguns autores utilizam a expressão auditoria pública como si-
nônimo de auditoria governamental. Para Boynton (2002) auditoria 
pública abrange todas as auditorias realizadas por agências governa-
mentais de auditoria e todas as auditorias de organizações governa-
mentais. 

O propósito da auditoria governamental não é descobrir frau-
des, irregularidades e desvios com a finalidade de aplicar sanções, 
mas identificar as cai  iss s  básicas destes problemas a fim de corrigi-los, 
evitando, assim, problemas similares no futuro. Por conseguinte, o re-
sultado que se espera é um aprimoramento nas operações e atividades 
das entidades examinadas baseada na adoção das recomendações 
apresentadas. O aprimoramento deve ser evidenciado por um aumen-
to na eficiência, eficácia, efetividade, equidade e economia da entida-
de auditada. 

A revisão da literatura evidencia que há variações quanto às clas-
sificações utilizadas para a auditoria governamental. E essas variações 
ocorrem quando se busca definir a auditoria que enfoca os aspectos 
de economia, eficiência e eficácia das operações. Conforme apontado 
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nas Normas de Auditoria da INTOSAP, "o âmbito de atuação da 
fiscalização pública contempla as auditorias de regularidade e as 
operacionais ou de gestão" e "a auditoria ou fiscalização operacional 
ou de gestão significa auditoria de economia, de eficiência e de eficácia" 
(tradução livre). Para o presente estudo esta é a classificação adotada  

Para que a auditoria alcance os resultados desejados, ela neces-
sita de um conjunto de normas, procedimentos e práticas que orientem 
sua ação e permitam mensurar seus resultados. 

Estas normas proporcionam ao auditor uma orientação mínima 
que ajuda a determinar a amplitude e os procedimentos que devem ser 
aplicados para cumprir o objetivo da auditoria. Atualmente, na área da 
auditoria pública, muitos estudos se baseiam nas reflexões apresenta-
das por alguns organismos, de credibilidade internacionalmente reco-
nhecida. São eles o Escritório da Controladoria Geral dos Estados 
Unidos, o Escritório Nacional de Auditoria do Reino Unido, o Escritó-
rio do Auditor Geral do Canadá (EAG) e a INTOSAI. 

As normas internacionais de auditoria da INTOSAI se apóiam 
nas declarações de Lima e Tóquio, nas conclusões e recomendações 
adotadas pelos congressos da Organização Internacional de Entida-
des Fiscalizadoras Superiores e no trabalho realizado pelo Grupo de 
Especialistas das Nações Unidas sobre Contabilidade e Auditoria do 
Setor Público nos Países em Desenvolvimento. Estas podem ser con-
sideradas, em termos metodológicos, um fio condutor comum através 
da grande diversidade das tradições da auditoria pública nas Entida-
des de Fiscalização Superior. 

A INTOSAI — Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores — é uma 
organização profissional que congrega EFS de países que pertencem as Nações Unidas ou 
seus organismos especializados. E internacionalmente reconhecida no âmbito da fisca-
lização do setor publico, publicando diretrizes internacionais para a gestão financeira, 
elaborando metodologias afins e promovendo o intercâmbio de informações entre seus 
membros, dentre outros. 
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As normas internacionais não são de cumprimento obrigatório 
por parte das EFS e onde houver divergências entre as normas inter-
nacionais e aquelas ditadas pela Entidade de Fiscalização Superior 
deve prevalecer o pensamento da EFS. No entanto, elas expressam 
um consenso quanto às 'melhores práticas'. 

Portanto, cabe discutir alguns aspectos sobre a gestão do meio 
ambiente, o que será visto a seguir. 

O MEIO AMBIENTE 

No ano de 1972, em Estocolmo (Suécia), a Organização das 
Nações Unidas (ONU) realizou uma conferência colocando a questão 
ambiental nas agendas oficiais internacionais e, como resultado, houve 
uma proliferação de políticas ambientais, novos regimes legislativos e 
instituições. Essa Conferência também identificou uma lacuna em nos-
so conhecimento, qual seja, a ausência de informações precisas e 
atualizadas com as quais formuladores de politicas pudessem mapear 
um caminho mais claro em direção a um meio ambiente mais bem ad-
ministrado. 

No ano de 1987, a Comissão sobre o Meio Ambiente e Desen-
volvimento da ONU, edita o relatório 'Nosso futuro comum', também 
conhecido como 'Relatório Brundtland', onde traz expresso que é 
necessário conciliar desenvolvimento e natureza, introduzindo o con-
ceito de Desenvolvimento Sustentável. 

Em junho de 1992, no Rio de Janeiro, Brasil, ocorre a Confe-
rência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento 
(CNUMAD), também conhecida como Cúpula da Terra, ou Rio-92. 
Neste cenário, 105 países aprovaram a Declaração do Rio sobre o 
Meio Ambiente e o Desenvolvimento, se comprometendo a integrar 
os princípios de desenvolvimento sustentável em suas atividades. O 
documento resultante desse encontro ficou conhecimento como Agen-
da 21. 
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Todavia, mesmo com todas as medidas já tomadas, a pobreza 
e o consumo excessivo continuam a exercer uma pressão enorme so-
bre o meio ambiente. 

O Crescimento Urbano, a Pobreza e o Meio Ambiente 

Os crescentes níveis de urbanização (a concentração de pesso-
as e atividades em áreas classificadas como urbanas) são causados 
pelo crescimento natural da população e pela migração da população 
rural para as cidades. Todavia, um crescimento urbano acelerado im-
plica em degradação ambiental, escassez de serviços urbanos, sobre-
carga da infra-estrutura existente e falta de acesso à terra, a renda e à 
moradia adequada. E essa aglomeração populacional, os padrões de 
consumo, os padrões de deslocamento e as atividades econômicas 
exercem intensos impactos sobre o meio ambiente em termos de con-
sumo de recursos e eliminação de resíduos. 

Por sua vez, os beneficios advindos da globalização não são 
compartilhados eqüitativamente, resultando em um grande número de 
pessoas que vivem em favelas, sem acesso a serviços de saneamento e 
a água encanada, além de gerar desemprego, problemas de saúde e 
exclusão social. 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico 

Já a economia e o meio ambiente compõem um binômio 
indissociável, uma vez que o problema central da economia é buscar 
alternativas eficientes para alocar os recursos da sociedade, e o meio 
ambiente apresenta cada vez maior restrição à sua utilização ilimitada 
(OLIVEIRA, 2002) 

No relatório da Comissão das Nações Unidas sobre o meio 
ambiente e desenvolvimento, intitulado 'Nosso Futuro Comum' sobre 
meio ambiente e desenvolvimento, está sublinhado que o ambiente e o 
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processo de desenvolvimento são interdependentes e é necessária uma 
perspectiva integrada e ampla para lidar com esse fato. 

A economia mundial cresceu consideravelmente, em termos glo-
bais, nas últimas três décadas. O produto nacional bruto mundial cres-
ceu mais que o dobro, passando de aproximadamente US$ 14,3 Irilhões 
em 1972 para aproximados 

US$ 29 trilhões e 995 bilhões em 1999 (GE0-3, 2002, p.35). 
Todavia, essas cifras não incluem os valores atribuídos aos recursos 
naturais que, apesar de serem cruciais para os sistemas que dão su-
porte à vida na Terra e de contribuírem para o bem-estar do ser huma-
no, estão à parte do mercado. 

Como os 'recursos naturais', ou 'bens comuns', são caracteri-
zados pela liberdade de acesso, o sistema de mercado tradicional ge-
ralmente não proporciona nenhuma indicação com relação ao valor 
dos mesmos, o que faz com que em muitos casos sejam considerados 
gratuitos, ou que seu uso ou consumo não tenha custo, coadjuvando 
com sua superexploração e a má distribuição dos recursos. 

A Gestão Pública e o Meio Ambiente 

A gestão pública se aplica a todos os níveis e setores da socie-
dade, indo do local ao global e dos setores público ao privado, cau-
sando impacto sobre leis, sobre a sociedade civil, a segurança, a ad-
ministração pública, a mídia e o mundo organizado. 

Segundo abordado pelo Tribunal de Contas de Portugal na X 
Assembléia Geral da OLACEFS, 
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As entidades encarregadas da preservação do meio 
ambiente são obrigadas a gerir os recursos ambientais 
de uma forma realista, porque estão em jogo recur-
sos significativos. Os discursos altruístas e 
moralizantes são muito agradáveis mas difíceis de 
concretizar na prática. Os subsídios como os discur-
sos altruístas não são convincentes. 

O problema econômico e financeiro mantém-se, bem 
como o problema dos recursos escassos, para as 
entidades que gerem fundos públicos com o objectivo 
da preservação do meio ambiente, obrigando à for-
ma realista de gestão e à racionalidade econômica. 

Conforme exposto na X OLACEFS, os projetos de implemen-
tação governamental podem apresentar impactos socioambientais e 
financeiros significativamente negativos se não forem cumpridas as le-
gislações pertinentes, assim como os procedimentos apropriados e a 
boa gestão fmanceira e de recursos. O risco é maior quando as ativi-
dades realizadas pelos órgãos responsáveis pela gestão dos recursos 
ambientais, da execução de programas e projetos, e de controle e 
fiscalização de obras ou atividades capazes de provocar degradação 
ambiental, carecem de controle segundo os princípios de economia, 
eficiência e eficácia, os quais se agregam aos princípios ambientais. 

A Legitimidade dos Tribunais de Contas 

A preocupação com o meio ambiente está expressa na Consti-
tuição Federal, em seu art. 225, caput, que garante a todos o direito 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo "ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações". Aqui existe um dever e não uma 
discricionariedade, e esse dever imposto no art. 225 abrange não só o 
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Poder Executivo, mas também o Poder Legislativo, o Ministério Pú-
blico e o Tribunal de Contas'. 

A AUDITORIA AMBIENTAL NO SETOR PÚBLICO 

O XV Congresso da 1NTOSAI, realizado em Cairo em 1995, 
posicionou-se quanto à auditoria ambiental no âmbito do setor públi-
co, no sentido de que, se é evidente que a gestão ambiental se realiza 
em sua quase totalidade no universo dos entes que integram a adminis-
tração pública, a realização de auditorias ambientais, portanto, é uma 
prática natural que deve se incorporar às atividades de fiscalização das 
EFS. 

Esse encontro ofereceu uma lista de intervenções pertinentes às 
EFS, tendo sido decidido que as Normas de Auditoria da INTOSAI 
são aplicáveis à auditoria ambiental. 

Conceito 

O conceito 'AuditoriaAmbiental' tem-se tornado um dos mais 
utilizados, possuindo grande variedade de significados. Em seu docu-
mento, 'Orientação para a execução de auditorias de atividades com 
uma perspectiva ambiental' o Grupo de Trabalho sobre Auditoria 
Ambiental (GTAMA), aponta que o termo 'auditoria ambiental' é uma 
denominação popular, geralmente utilizada para a descrição de diver-
sas atividades —tais como poliricas de auditorias, certificação de pro-
dutos, medidas de controle governamental e muitas outras atividades — 
que guardam pouca ou nenhuma relação com uma auditoria externa. 

2  Também chamado de Entidade de Fiscalização Superior (EFS). 

Revista Gestão Pública e Controle Externo. v. 1, n. 1, nov./2005 	 679 



Na esfera pública, a AuditoriaAmbiental tem como escopo co-
nhecer as atividades desenvolvidas pelas entidades envolvidas direta-
mente com a questão ambiental, com vistas a avaliar o esforço 
institucional de engajamento na manutenção e preservação do meio 
ambiente. 

Tipos de Auditoria 

As Normas de Auditoria da INTOSA1 afirmam que o âmbito de 
atuação da fiscalização pública contempla as auditorias de regularida-
de e as operacionais ou de gestão. 

A Auditoria de Regularidade engloba a auditoria financeira, a 
auditoria de conformidade ou uma integração de ambas. Seu objetivo 
é permitir ao auditor indicar se, em sua opinião, as demonstrações 
foram preparadas, em todos os seus aspectos importantes, em obedi-
ência aos Princípios Fundamentais de Contabilidade, que, no caso, 
são os critérios estabelecidos. Estes aspectos importantes podem es-
tar relacionados com os custos, obrigações, impactos e resultados 
ambientais. 

Regra geral, as administrações públicas tendem a evitar a inclu-
são de aspectos ambientais em suas demonstrações, muito embora 
haja uma crescente sensibilização sobre a necessidade de se refletir 
sobre as questões ligadas a custos, conformidade e desempenho vin-
culadas com as políticas e obrigações ambientais. 

Já a Auditoria Operacional, no Brasil, encontra sua previsão 
na Constituição Federal de 1988, no capitulo destinado à fiscalização: 

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamen-
tária, operacional e patrimonial da União e das enti-
dades da administração direta e indireta, quanto à 
legalidade, legitimidade, economkidade, aplicação das 
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subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo 
Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo 
sistema de controle interno de cada Poder. (grifo 
nosso) 

Com base na definição da INTOSAI, a auditoria operacional é 
a auditoria que objetiva verificar se a coisa certa foi feita, na melhor 
forma e se foi feita da forma mais econômica e compreende: 

o controle da economia das atividades administrativas; 

o controle da eficiência na utilização dos recursos humanos, 
financeiros e de qualquer outro tipo, junto como exame dos 
sistemas de informação, das medidas de rendimento e con-
trole; e 

o controle da eficácia com que se concluíram os objetivos da 
entidade fiscalizada e dos resultados alcançados em relação 
àqueles pretendidos. 

Princípios 

O Guia Metodológico para auditoria ambiental da OLACEFS 
relaciona como Princípios a serem observados em uma auditoria 
ambiental: a eficácia, eficiência, economia, equidade, transparência, 
sustentabilidade ambiental e congruência. 

A inclusão da equidade refere-se ao controle aplicado à dis-
tribuição do dinheiro público pelos agentes que têm a competência 
de promover a melhoria da qualidade de vida em determinada uni-
dade. A equidade visa identificar os beneficiários da ação econô-
mica e analisar a distribuição de custos e beneficios entre setores 
econômicos e sociais. 

A transparência está relacionada à divulgação da auditoria, 
como fim de sensibilizar e conscientizar aos funcionários e popula- 
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ções, sobre a necessidade de conservar o ambiente e inclinar-se pelo 
desenvolvimento sustentável. 

No tocante à sustentabilidade ambiental, a gestão, os pro-
gramas, projetos e atividades do Estado devem conduzir ao cresci-
mento econômico, a elevação da qualidade de vida e bem-estar soci-
al, sem esgotar a base dos recursos naturais renováveis em que se 
apóia, nem deteriorar o meio ambiente ou o direito das gerações futu-
ras de virem a utilizá-lo para satisfação de suas próprias necessidades. 

A congruência consiste em verificar a conveniência e a oportu-
nidade de uma situação ou ação. É todo o conveniente, adequado, 
oportuno e, portanto eficaz. 

Regra geral, os elementos economia, eficiência e eficácia são 
enfocados sempre que se conceitua a auditoria operacional ou de ges-
tão. Torna-se necessário, então, apresentar estes elementos visando 
uma melhor compreensão da matéria. Para tal, utilizaremos os comen-
tários da INTOSAI e do Tribunal de Contas da União. 

Economia significa reduzir ao mínimo o custo dos recursos uti-
lizados para realizar uma atividade, com a qualidade necessária. A eco-
nomia só pode ser medida se houver um critério razoável ou motivos 
para fazê-lo. 

A eficiência está relacionada com a economia. Também neste 
caso, a questão central se refere aos recursos utilizados. A pergunta 
principal é se estes recursos estão sendo empregados de maneira óti-
ma ou satisfatória, ou se poderiam ter sido alcançado os mesmos ob-
jetivos ou similares, considerando-se o ponto de vista da qualidade e 
do prazo disponível, com menos recursos. 

Expressa a relação entre os produtos (bens e serviços) gerados 
por uma atividade e os custos do insumo aplicados num determinado 
período de tempo. 
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Já a eficácia se constitui, essencialmente, em um conceito de 
alcance de objetivos e de metas programadas, em um determinado 
período de tempo. Faz referência à relação existente entre os objeti-
vos fixados, os produtos oferecidos e os objetivos cumpridos. 

A Efetividade 

A questão da efetividade é mais complexa no Brasil. A Consti-
tuição Federal de 1988 em seu inciso H do art. 74, ao tratar da finali-
dade da auditoria, aborda os elementos eficácia e eficiência. Já o caput 
do art. 70 menciona a economicidade, não havendo menção expressa 
sobre a avaliação dos recursos sob o aspecto da efetividade. O mes-
mo comportamento ocorre em diversas bibliografias consultadas. É 
possível que essa abordagem não ocorra, uma vez que a efetividade se 
relaciona com o ambiente externo da organização. 

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia, em seu Manual de 
Auditoria Governamental, capítulo 4, item 4.4, discorre a respeito da 
efetividade como: 

Na Administração Pública, o valor efetivo ou poten-
cialmente criado não pode ser medido com base ex-
clusivamente nos produtos de um programa ou ativi-
dade, mas em relação aos resultados e impactos qua-
litativos e quantitativos(...). 

Desse modo, a análise da efetividade verificará se 
foi gerado impacto na comunidade, tendo sido satis-
feitas as suas necessidades, ou seja, se houve trans-
formação da realidade, bem como seu grau de 
abrangência, além da continuidade dos resultados al-
cançados. 

Ao focalizar os impactos do programa na população 
afetada, reconhece-se que a avaliação não deve li-
mitar-se aos produtos ou serviços em si, mas aos efei-
tos gerados. 
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Já o Tribunal de Contas da União, assim situa a efetividade: 

O objetivo da auditoria de desempenho operacional é 
examinar a ação governamental quanto aos aspec-
tos da economicidade, eficiência e eficácia, enquan-
to a avaliação de programa busca examinar a 
efetividade dos programas e projetos governamen-
tais. (grifo nosso) 

Observa-se, pelos conceitos apresentados em relação à 
efetividade, que existe a preocupação com a relação, ao longo do 
tempo, entre os resultados alcançados e os objetivos pretendidos, ha-
vendo uma inquietação com o valor social do produto. 

É um conceito que merece estar no rol das preocupações da 
auditoria operacional ou de gestão. 

Técnicas de Auditoria 

Os métodos e técnicas de auditoria, comumente utilizados no 
setor privado, são também aplicáveis ao setor público; e os métodos e 
técnicas empregados na auditoria ambiental não diferem substancial-
mente daqueles empregados em qualquer outra área. O importante 
para uma efetiva avaliação ambiental é a participação de especialistas 
em temas nos quais são necessários. 

As técnicas de auditoria se referem a métodos práticos de in-
vestigação e prova que, por sua vez são utilizados, pelo auditor, para 
obter a evidência necessária para fundamentar opiniões e conclusões. 
São determinadas durante a fase de planejamento e na preparação 
dos programas de auditoria. 
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AUDITORIA AMBIENTAL REALIZADA PELAS EFS 

A INTOSAI efetuou, no ano de 2000, um estudo sobre a situa-
ção atual no âmbito da auditoria ambiental por parte das EFS, exposto 
no relatório intitulado 'Resultados dei tercer estúdio sobre auditoria 
ecológica'. Os resultados apresentados são referentes à terceira pes-
quisa e na medida do possível, procuraram comparar os resultados 
com os do primeiro e segundo estudo, efetuados em 1993 e 1997. 

Este estudo demonstrou que a grande maioria das auditorias 
ambientais publicadas entre 1997 e 1999 inclui algum tipo de auditoria 
de resultados. No total, 304 dos informes sobre questões ambientais 
foram de auditorias de resultado e 169 continham uma combinação de 
auditoria de regularidade e de resultados. Oitenta e sete informes eram 
auditorias de regularidade. A maioria das EFS publicou tanto informes 
de regularidade como de resultado. 

As auditorias de resultados cobrem uma ampla escala de tipos 
de auditoria. O tipo de auditoria de resultado ambiental realizada com 
mais freqüência pelas EFS foi a de implementação de programas 
ambientais. A segunda foi a auditoria de conformidade por parte dos 
departamentos da administração pública e outros com a legislação e a 
regulamentação ambiental à escala nacional. Estes dois tipos de audi-
toria também se realizaram com mais freqüência durante o período de 
1994-1996. A avaliação dos impactos ou efeitos do programa ambiental 
nacional também foi importante em ambos os períodos. Um novo 
desenvolvimento parece ser o crescimento de outros dois tipos de au-
ditorias do resultado: a auditoria dos sistemas de gestão ambiental da 
administração pública e a auditoria dos efeitos ambientais de progra-
mas não relacionados com o meio ambiente. 

O Escritório Nacional de Auditoria do Reino Unido (NAO) no 
período de 1993-2001 realizou 17 auditorias ambientais do tipo 
operacional e o General Accounting Office (GAO) no período 1993- 

Revista Gestão Pública e Controle Externo. v. 1, n. 1, nov./2005 	 685 



2000 efetuou 75 auditorias ambientais operacionais e de regularidade. 
(COMBA, 2002, p.58) 

INICIATIVAS NO BRASIL 

O presente capitulo procura abordar algumas iniciativas realiza-
das no Brasil e localizadas na revisão de literatura. 

Malafaia (2003) aponta em seu estudo que "Pesquisa realizada 
junto aos órgãos de controle brasileiros revelou que uma pequena par-
cela dos Tribunais de Contas executa atualmente alguma ação de con-
trole na área ambiental". 

A autora destaca as iniciativas: 

do Tribunal de Contas da União, que executa auditoria 
ambiental fundamentada pelo Projeto de Desenvolvimento 
da Fiscalização Ambiental— PDFA; 

do TCE do Paraná, que desenvolve auditorias ambientais em 
programas governamentais co-financiados por organismos in-
ternacionais; e 

dos Tribunais dos Estados de Pernambuco, Mato Grosso e 
Rio Grande do Sul que estão em fase de implantação das 
auditorias ambientais. 

Observa ainda a autora que, o Tribunal de Contas do Estado da 
Bahia — TCE/Ba, muito embora não tenha traçado diretrizes 
institucionais para a área ambiental, já aborda os aspectos ambientais 
no bojo das outras modalidades de auditorias, em especial aquelas 
que envolvem as obras pública decorrentes da execução de progra-
mas governamentais com recursos co-financiados. 

Igual situação ocorre com o Tribunal de Contas do Município 
do Rio de Janeiro que estabeleceu urna estratégia de atuação, abor- 
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dando a questão ambiental nas obras públicas, bem como procurando 
identificar áreas da gestão governamental que necessitam de atenção 
especial, realizando auditorias operacionais. 

UM CASO PRÁTICO. AUDITORIA AMBIENTAL EM 
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

A fim de retratar a aplicabilidade de uma auditoria operacional 
com enfoque ambiental, utilizando-se as metodologias e técnicas de 
auditoria hoje existentes, a seguir é apresentado um caso prático rea-
lizado pelo Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, cujo 
tema escolhido foi 'Unidades de Conservação'. 

Como o objetivo é demonstrar sua aplicabilidade não foram in-
cluídos todos os aspectos relacionados ao caso. 

Na escolha do tema levaram-se em consideração os seguintes 
fatores: 

embora o Brasil tenha uma das mais rigorosas legislações 
ambientais do mundo, ela tem demonstrado ser ineficaz no 
combate à devastação. Uma maneira de minimizar o efeito da 
destruição dos habitats e o conseqüente empobrecimento 
da biodiversidade é a manutenção de áreas protegidas. 

as oportunidades de agregação de valor —embora sejam mui-
tos os benefícios considerados com a conservação da 
biodiversidade para a manutenção da biosfera, das qualida-
des ambiental e de vida e dos processos ecológicos-chave, 
parece haver muita dificuldade, por parte das autoridades e 
dos tomadores de decisão, na implementação de diretrizes 
efetivas para a conservação da biodiversidade, associadas 
ao desenvolvimento local. 

a necessidade de fiscalização do patrimônio público — a com-
petência constitucional dos Tribunais de Contas pressupõe o 
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dever de exercer a fiscalização da correta aplicação dos re-
cursos públicos, não apenas no que se refere ao aspecto 
contábil e legal, mas à eficiência, eficácia e efetividade com 
que esses recursos são aplicados, incluindo também o cuida-
do na preservação de todo o patrimônio público, no qual o 
meio ambiente se inclui. 

As Áreas Protegidas e as Unidades de Conservação 

Conforme o Sistema Nacional de Unidades de Conservação' 
(SNUC), instituído pela Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, uma 
Unidade de Conservação é o espaço territorial e seus recursos 
ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características natu-
rais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objeti-
vos de conservação e limites definidos, sob regime especial de admi-
nistração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Pela 
instituição de unidades de conservação ocorre o planejamento do ter-
ritório para excluir espaços da atividade humana degradadora. 

O Planejamento e a Execução da Auditoria 

Na fase de planejamento da auditoria houve: (1) a identificação 
do(s) programa(s) e do gestor; (2). a verificação da inserção do(s) 
programa(s) no Plano Plurianual, na Lei Orçamentária Anual com a 
identificação dos recursos orçamentários disponibilizados e executa-
dos nos últimos cinco anos; (3) o estudo e compreensão da(s) 
organização(ões) envolvida (s) com o(s)programa(s); (4) a realização 
de pesquisas a fim de conhecer a estrutura, as características e a ne-
cessidade de uma Unidade de Conservação; (5) levantamento de toda 
legislação e normas aplicáveis; e (6) levantamento das categorias de 

' As Unidades de Conservação (UC), sejam federais, estaduais ou municipais, são parte 
integrante do Sistema Nacional de Unidades de Conservação por força do art. 3° da Lei 
Federal n° 9.985/00. 
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UC existentes no âmbito jurisdicional do Ente, com identificação das 
unidades, legislação de criação, extensão territorial e ecossistemas 
envolvidos. 

A fim de viabilizar e materializar o presente trabalho, as 
metodologias e técnicas de auditoria existentes foram adaptadas para 
a mudança no objeto de controle e suas especificidades. 

Considerando a pouca tradição e conhecimento sobre o assun-
to, por uma questão de prudência, tomou-se conveniente que apre-
sente abordagem se iniciasse com a realização de uma auditoria-piloto 
em uma unidade de conservação selecionada a fim de sedimentar o 
conhecimento para futuras auditorias, bem como permitir demandar 
uma maior atenção à estrutura da Secretaria de Meio Ambiente, no 
tocante à Gestão Ambiental para Unidades de Conservação. 

Foi selecionado para exame o Parque Natural' de 'Y', efetuan-
do-se o levantamento socio-ambiental prévio da Unidade de Conser-
vação em questão; dos antecedentes legais; e o reconhecimento do 
espaço geográfico em mapas (cobertura e uso do solo, vegetação, 
regiões, etc.). A UC apresenta as seguintes características: 

a) o Parque Natural Municipal (PNM) encontra-se inserido den-
tro de uma Área de Proteção Ambiental' (APA) e foi possí-
vel identificar a existência de um mosaico formado pela APA 

4  Um 'Parque Natural' é uma unidade de Proteção Integral e admite apenas o uso indireto 
de seus recursos. Deve ser de posse e domínio público, destinado à visitação e ao lazer. 
Havendo áreas particulares incluídas em seus limites, estas devem ser desapropriadas 
conforme dispuser a legislação. 
Uma 'Área de Proteção Ambiental' é uma unidade de uso sustentável. É uma área em 
geral extensa, podendo ser constituída por terras públicas ou privadas. Possui um certo 
grau de ocupação humana, é dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais 
especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações huma-
nas e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo 
de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 
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de 'Y', pelo PNM de 'Y', pelo Parque Natural 'Z' e pelo 
Canal T' (que liga estas UCs). 

a gestão integrada destas Unidades pode significar uma mai-
or efetividade das ações executadas e a sinergia na utilização 
dos recursos disponíveis para cada gestor. 

a APA do 'Y' foi criada por Decreto e abrange uma área de 
932 hectares (ha), englobando, além de terrenos particula-
res, o Parque Natural de 'Y', objeto da auditoria, e uma Re-
serva Integral de Praia. 

o Parque Natural do 'Y' foi criado por Lei, em 1978 e é 
constituído por uma área aproximada de 247,85 hectares, 
com diversos ecossistemas inter-relacionados: o manguezal, 
a restinga e o lagunar. Possui em sua infra-estrutura um Cen-
tro de Educação Ambiental; uma sede com equipamentos de 
apoio ao visitante: banheiros, lanchonete e eco-loja; e área 
destinada à recreação infantil. 

a população residente estimada no entorno imediato da La-
goa de Marapendi e no seu Canal, área próxima da UC, é de 
58,4 mil pessoas, segundo a contagem de 1996 realizada pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

entre 1984 e 1999 perderam-se cerca de 30% da vegetação 
de restinga, principalmente no entorno da Lagoa de 'Y', o 
que ressalta a importância da APA e do Parque como áreas 
de preservação e recuperação deste tipo de ecossistema. 

não havia parceria nem gestão integrada com Organizações 
da sociedade civil de interesse público (OSCIPs) ou outras 
organizações similares visando a gestão do PN de 'Y'. 

na estrutura da Secretaria de Meio Ambiente existe um Con-
selho de Defesa do Meio Ambiente e não há Conselhos Con-
sultivos instituídos para cada Unidade de Conservação. 
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existem contratos firmados através de licitação, para execu-
ção de serviços de limpeza e para prestação de serviços de 
Gestão do Parque Natural. 

a Unidade de Conservação em questão possui um gestor for-
malmente nomeado e no momento da auditoria não estava 
admitindo a visitação pública. 

Foi definido como objetivo do trabalho realizár uma auditoria de 
conformidade integrada a uma auditoria de resultados, a fim de: (a) 
verificar se as atividades governamentais estão sendo levadas a termo 
em conformidade com as leis ambientais, normas e políticas em vigor; 
(b) verificar a obediência aos sistemas e procedimentos de proteção 
ambiental de uma Unidade de Conservação, procurando (c) confirmar 
se todos os riscos envolvidos foram devidamente considerados; (d) 
avaliar a UC utilizando indicadores de sustentabilidade; (e) conhecer 
seu grau de implementação como UC; (I) identificar se o programa 
está sendo executado de maneira econômica, eficiente, eficaz e efeti-
va; (g) observar a politica de gestão para as UCs como um todo; (h) 
bem como gerar informações e dados que possam ser utilizados pelo 
Executivo, pelos demais setores do TCMRJ, bem como pelo público 
em geral. 

Como técnicas de auditoria foram utilizadas a avaliação geral, 
inspeção (em registros, documentos, mapas, etc.), análise, entrevistas 
e observação in loco, tendo sido empregadas ainda, ferramentas como 
a Estrutura PER (Pressão, Estado e Resposta) e aAnálise Stakeholder. 

Um exame mais aprofundado das questões de auditoria exigiu 
entrevistas com os diversos Coordenadores e Gerentes de órgãos vin-
culados, ou relacionados, à Gestão do PNM de 'Y', bem como com 
biólogos da Secretaria de forma a se obter informações de caráter 
qualitativo, essenciais para contribuir para as recomendações de 
melhoria do(s) programa(s). 
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Durante a execução foram identificados 'achados' decorrentes 
de gestão e de inobservâncias de normas e procedimentos. Após a 
análise dos achados, foram relatadas as conclusões, bem como for-
mulados as recomendações e oportunidades de melhoria pertinentes. 

A seguir são relatadas algumas RECOMENDAÇÕES mais sig-
nificativas: 

elaboração de um Plano de Manejo para as Unidades de 
Conservação. 

adoção de medidas de manejo ambiental no entorno do PN 
de 'Y' 

definição de metas em relação às Unidades de Conservação, 
a fim de se desenvolver ferramentas de controle e avaliação 
das ações. 

aplicação de um sistema de Monitoramento das ações/proje-
tos implementados nas Unidades de Conservação. 

efetivação, na prática, de uma gestão integrada das UCs do 
Ente e dos mosaicos formado por UCs vizinhas. 

I) implementação dos Conselhos Consultivos para as UCs. 

Dentre as OPORTUNIDADES DE MELHORIA oferecidas, 
as mais significativas foram: 

buscar investir na capacitação dos Gestores das Unidades de 
Conservação. 

providenciar a correta delimitação visual dentro da Unidade 
e a delimitação fisica no entorno. 

procurar desenvolver uma série de instrumentos de Planeja-
mento visando as Unidades de Conservação. 

implantar um sistema de controle do público visitante em cada 
Parque Natural, visando à construção de uma base de da-
dos. 
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e) fomentar a Pesquisa Científica no âmbito da Secretaria. 

O fomentar a busca de patrocinadores para implantação da si-
nalização interna das Unidades e providenciar a sinalização 
externa atrativa para divulgar e incentivar a visitação. 

adotar medidas de controle quanto às espécies exóticas 
introduzidas no Parque. 

desenvolver uma maior conscienti zação da importância das 
Unidades de Conservação junto ao público em geral. 

O estudar a viabilidade de parcerias com OSCIPs visando uma 
gestão compartilhada, dada a escassez de recursos financei-
ros. 

j) procurar incentivar o uso de tecnologias adaptadas para me-
lhor aproveitamento de recursos naturais. 

Em anexo ao relatório de auditoria foram oferecidas algumas 
ferramentas a seguir abordadas. 

Ferramentas utilizadas 

Avaliação do grau de implementação e de vulnerabilidade 

O manejo de uma área protegida se mede através da execução 
de ações indispensáveis que contribuem para o alcance dos objetivos 
previamente definidos. Sem um plano de manejo é praticamente im-
possível estabelecer as formas adequadas de utilização da área e pro-
por prioridades de ação dentro das unidades. A  efetividade do manejo 
é considerada como o conjunto de ações que, fundamentando-se nas 
atitudes, capacidades e competências particulares, permitem cumprir 
satisfatoriamente a função para a qual foi criada a área protegida ou a 
unidade de conservação. 
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Existem diversas técnicas para avaliar e/ou monitorar o manejo 
de áreas protegidas. A equipe de auditoria optou por utill 7.2  a "Avali-
ação do grau de implementação e vulnerabilidade das unidades de 
Conservação", resultado de uma pesquisa posta em prática em algu-
mas unidades de conservação federais brasileiras, em 1998, utilizando 
metodologia desenvolvida pela World Wildlife Fund (WWF-Brazil) 
em conjunto com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis (MAMA). Nesse procedimento se avalia 
a (s) área(s) protegida(s) de acordo com dois grandes âmbitos: o grau 
de implementação e a vulnerabilidade. A vantagem deste estudo é que 
a maioria das questões propostas no formulário foram quantitativas, 
evitando-se desta maneira opiniões e respostas mais subjetivas e, con-
seqüentemente, permitindo uma análise padronizada das respostas. 

Grau de implementação 

O procedimento identifica oito elementos importantes para ava-
liar o grau de implementação. Cada elemento contém um jogo de con-
dições e é qualificado com base em uma escala de O a 4, sendo a 
condição ótima esperada a de mais alto valor. O resultado da qualifi-
cação é a média de todos os valores obtidos dentro de cada âmbito e 
interpretado em uma escala de valores. 

Numa escala determinada de O a 4 para a análise dos resulta-
dos, considerou-se que as pontuações menores que 2 seriam conside-
radas insuficientes. 

As variáveis utilizadas para medir a implementação foram: (1) 
situação fundiária da UC; (2) existência de instrumento de planeja-
mento; (3) tipo de uso destinado para a UC; (4) relação entre os re-
cursos fmanceiros aplicados e os necessários para a unidade no ano 
em questão; (5) demarcação fisica da UC; (6) determinação do núme-
ro de funcionários da UC; (7) equipamentos e materiais existentes na 
UC; (8) infra-estrutura da UC. 
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O grau de implementação, então, é assim classificado: 

unidades em SITUAÇÃO PRECÁRIA (grau de implemen-
tação entre O — 1,99)- existem, basicamente, nos decretos 
que os criaram, sem oferecer as condições mínimas de 
implementação exigidas para uma unidade do gênero. 

unidades MINIMAMENTE implementadas (entre 2— 2,99)-
não são capazes de garantir plenamente a integridade dos 
ecossistemas que deveriam proteger. 

unidades RAZOÁVELMEN1E implementadas (3 — 4)- es-
tão aptas a enfrentar satisfatoriamente as crescentes pressões 
externas e internas enfrentadas por áreas naturais. 

Após a análise dos dados coletados, nas questões relativas ao 
grau de implementação, a unidade foi considerada MINIMAMENTE 
implementada 

O Grau de vulnerabilidade 

O grau de vulnerabilidade reflete as pressões externas e internas 
que comprometem a integridade da área, incluindo o grau de 
insularização6  da unidade, a forma predominante de uso da terra no 
entorno da unidade, e a exploração dos recursos naturais dentro da 
unidade, dentre outros. 

O procedimento identificou, adaptado para o caso, cinco ele-
mentos importantes para avaliar o grau de vulnerabilidade. Cada ele-
mento contém um jogo de condições e é qualificado com base em uma 
escala de O a4, e neste caso, a relação se inverte, as unidades com grau de 
vulnerabilidade menor que 2 são unidades pouco vulneráveis. 

Nível de desmatamento no entorno da mesma. 
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Para a medição da vulnerabilidade da área, empregou-se: (1) 
percentual da área do entorno que recebe o manejo adequado; (2) 
porcentagem de áreas alteradas dentro da UC; (3) exploração dos 
recursos naturais dentro da unidade; (4) forma predominante de uso 
da terra no entorno; (5) existência de projetos setoriais confiitivos com 
os objetivos da UC. 

O resultado da qualificação é a média de todos os valores obti-
dos dentro de cada âmbito e interpretado em uma escala de valores, 
na qual o grau de vulnerabilidade é assim classificado: 

unidade POUCO vulnerável (grau de implementação entre O 
—1,99) 

MEDIANAMENTE vulnerável ( entre 2 — 2,9) 

MUITO vulnerável ( entre 3 — 4) 

Após a análise dos dados coletados, nas questões relativas ao 
grau de vulnerabilidade, a unidade foi considerada MEDIANAMENTE 
vulnerável. 

Foi observado que as ações devem ser direcionadas para a 
finalização do processo de implementação e na adoção de medidas 
preventivas, principalmente no entorno, reduzindo seu grau de 
vulnerabilidade existente. 

A Estrutura PER 

A estrutura PER (Pressão, Estado e Resposta) organiza as in-
formações em três grandes categorias: (a) pressões que a sociedade 
exerce sobre o Parque; (b) estado que demonstra a qualidade ambiental 
de seus vários componentes (ex.: biodiversidade) e (c) as respostas às 
modificações no estado e às pressões representadas pelas ações 
implementadas pela Secretaria de Meio Ambiente e a sociedade, na 
forma de decisões políticas, adoção de programas e ações diversas. 
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Análise SWOT 

AAnálise SWOT foi empregado como uma técnica facilitadora 
da identificação dos problemas que podem afetar o Parque, separan-
do seu ambiente interno do externo em pontos. Estes pontos gerados 
pelas diversas opiniões podem ser transformados em indicadores de 
sustentabilidade. 

Análise Stakeholder 

Esta análise considerou as pessoas e entidades que de alguma 
forma detêm algum tipo de conhecimento, interesse ou influência que 
contribuem para o sucesso de um projeto. De modo a simplificar e 
permitir uma análise do problema, os stakeholders externos foram 
classificados em cinco categorias: usuários, influenciadores, 
financiadores, patrocinadores, e especialistas em meio ambiente. 

Inicialmente, uma mesma pessoa ou órgão, dependendo do con-
texto ou do tipo de envolvimento ou do momento considerado, pode 
estar presente em mais de uma categoria. 

Foram utilizados os seguintes conceitos, critérios e avaliações: 

Importância: mede quanto os objetivos do parque e os inte-
resses do stakeholder estão alinhados. 

Influência: mede quanto o stakeholder pode impactar na re-
alização dos objetivos do projeto. 

Deve ser observado que as avaliações efetuadas possuem alto 
grau de subjetividade e a consolidação de tais avaliações ocorreram 
através de reunião para obtenção de consenso. 
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O algoritmo do processo de monitoramento 

Entende-se por `monitoramento' de um projeto ou programa o 
acompanhamento fisico, financeiro e analítico das atividades ou ações 
executadas; dos produtos, resultados e impactos gerados; do proces-
so de sua execução; do contexto em que ele se baseou; ou de qual-
quer outra dimensão que se queira acompanhar. Uma característica 
básica da prática de monitoramento é que esta se refere necessaria-
mente a um processo já em andamento. 

A prática do monitoramento possibilita a observação de todos 
os momentos da trajetória do projeto/programa e as explicações 
factuais de seu desempenho e dos resultados obtidos. Além de se cons-
tituir em um instrumento para o gerenciamento de projeto/programas, 
o monitoramento encerra um alto conteúdo de aprendizagem sobre o 
processo desenvolvido, possibilitando a compreensão sobre os resul-
tados alcançados ou sobre as influências favoráveis e desfavoráveis 
exercidas pelo contexto interno e externo ao projeto/programa. 

A realidade mostra que nem sempre os projetos / programas 
são formalmente planejados ou adequadamente planejados; ou, mes-
mo quando foram, é comum que ao longo de sua execução eles se 
distanciem da formulação inicial devido a circunstâncias impostas pela 
realidade ou a aprendizagem acumulada ao longo de sua trajetória e 
que indicam novas formas de abordagem do problema, estratégias ou 
metodologias de intervenção. É necessário a atualização do planeja-
mento ou o replanejamento do projeto / programa. 

O programa observado em nosso estudo de caso se encontrava 
carente de definições precisas em relação aos objetivos e metas, com 
alguma desatualização frente à dinâmica que a gestão das Unidades de 
Conservação vem assumindo ao longo de sua execução. 
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A fim de auxiliar nesta tarefa, foi empregado, em grande parte, a 
metodologia desenvolvida pelo PPME — Pilar Program for 
Monitoring and Evaluation patrocinada pela United States Agency 
for Internacional Development (USAID) consubstanciado no do-
cumento Monitoring and Evaluation of Conservation and 
Sustainable Development Projects' O estudo apresenta os elemen-
tos básicos para a montagem de um sistema de monitoramento e ava-
liação, sendo apresentadas ferramentas como uma matriz de 
monitoramento, instrumentos de coleta e registro de informações, iden-
tificação das variáveis envolvidas e elaboração de indicadores de de-
sempenho. 

Ações futuras 

Sem prejuízo da fase de acompanhamento, a aplicação das 
metodologias do Grau de Implementação e do Grau de Vulnerabilidade, 
em uma próxima auditoria, para todas as unidades de conservação da 
mesma esfera, irá gerar um banco de dados que poderá servir como 
guia para ações concretas de conservação da biodiversidade e permi-
tir um acompanhamento da evolução do quadro, a partir de futuros 
levantamentos semelhantes, fornecendo um 'raio x' de todas as unidades. 

CONCLUSÃO 

O Estado, assim como a sociedade, vem sofrendo alterações ao 
longo do tempo. A Globalização trouxe inúmeras transformações que 
repercutiram e repercutem sobre a administração pública e conseqüen-
temente sobre o controle externo, levando a uma adaptação de con-
ceitos, métodos e técnicas dos procedimentos auditoriais. 

Assim, a auditoria vem evoluindo, incorporando novos tipos, 
como a auditoria operacional ou de gestão, examinando as ações go-
vernamentais além da ótica da legalidade e legitimidade, bem como do 
campo econômico, patrimonial e financeiro, alcançando os aspectos 
da economicidade, da eficiência, da eficácia e da efetividade. 
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Utilizando as mesmas metodologias de auditoria hoje existentes, 
assim como suas técnicas, é apresentado um caso prático de auditoria 
operacional, com enfoque ambiental, realizado pelo Tribunal de Con-
tas do Município do Rio de Janeiro, cujo tema escolhido foi 'Unidades 
de Conservação'. 

No estudo de caso apresentado se julgou importante conhecer 
e avaliar a forma de gestão das UCs e para tal foi escolhida uma única 
UC a fim de sedimentar o conhecimento, bem como demandar uma 
maior atenção à gestão ambiental. 

O trabalho realizado permitiu identificar uma séria carência em 
relação à gestão ambiental, traduzida na: ausência de metas em rela-
ção às UCs, falta de um planejamento prévio, inexistência de um sis-
tema de monitoramento das ações implementadas, falta de planos de 
manejo para as Unidades e respectivos entornes, baixa qualificação 
dos gestores das UCs, e ausência de uma gestão integrada para o 
mosaico identificado. A inexistência desta estrutura de planejamento e 
monitoramento básica impede a avaliação da eficácia, o desenvolvi-
mento de ferramentas de controle e avaliação das ações, racionaliza-
ção na utilização dos recursos, bem como dificulta a tomada de deci-
sões e adoção de políticas públicas. 

Com o trabalho executado e com as ferramentas disponibilizadas, 
algumas desenvolvidas em conjunto com os técnicos do programa, 
espera-se auxiliar o gestor a criar urna estrutura para urna gestão 
ambiental mais consistente, permitindo, realizar no futuro, auditorias 
operacionais de verificação da eficácia, eficiência, economicidade e 
efetividade, com objetivos bem formulados, metas definidas qualifi-
cando ou quantificando as situações esperadas e com prazos estabe-
lecidos, variáveis identificadas, permitindo a construção de indicado-
res consistentes. 
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