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RESUMO 

 

Na democracia representativa, a accountability horizontal possui uma relação direta com a 

qualidade da democracia, uma vez que por meio do controle, os agentes podem ser 

responsabilizados por suas ações e condutas, quando estas se desviam do interesse geral 

pactuado nas leis. Neste contexto, este trabalho buscou avaliar a accountability horizontal 

exercida pelos tribunais de contas, na emissão de pareceres prévios nas contas de governo do 

Chefe do Poder Executivo, no período de 2007 a 2014, analisando sua interação com o Poder 

Legislativo, titular do controle externo, e competente para o julgamento político das contas de 

governo. A partir da análise dos pareceres prévios emitidos nas contas de governo, verificou-

se o nível de atendimento das recomendações, ressalvas e determinações exaradas, a fim de 

aferir sua contribuição para a responsividade dos governantes. O termo responsividade foi 

usado no sentido do comportamento voltado a dar resposta, de solucionar, de tomar a 

responsabilidade para si, de recepcionar questões e dúvidas no intuito de respondê-las. Foram 

escolhidos dois Estados por região geográfica do Brasil, a partir do critério de maior 

orçamento. Ainda foram analisados os resultados do julgamento das contas de governo pelo 

Poder Legislativo, buscando verificar se há efetiva influência do conteúdo dos pareceres 

prévios emitidos pelos tribunais de contas nessas decisões e se há verdadeiro controle 

orçamentário e financeiro do Poder Legislativo sobre o Poder Executivo. De igual modo, este 

trabalho também realizou uma análise do desenho institucional dos tribunais de contas, a fim 

de encontrar respostas ao baixo índice de atendimento das recomendações, ressalvas e 

determinações exaradas, assim como das razões que levam os tribunais de contas a não 

fazerem uso efetivo dos mecanismos e instrumentos de controles disponíveis. Por fim, a partir 

dos exemplos de boas práticas, o trabalho sugere algumas diretrizes de aperfeiçoamento do 

modelo de parecer prévio, de modo a ampliar a efetividade desse instrumento para a 

accountability horizontal, informando a responsabilidade de governo e contribuindo para 

aumentar a legitimidade da representação. 

 

Palavras chaves: Democracia representativa. Controle externo. Accountability horizontal. 

Tribunal de contas. Parecer prévio. Responsividade. 



 
 

ABSTRACT 

 

In representative democracy horizontal, accountability has a direct relationship with the 

quality this democracy, since through control, agents can be held accountable for their actions 

and conduct, when they deviate from the general interest agreed upon in the laws. In this 

context, this work sought to assess the horizontal accountability exercised by the courts of 

accounts, issuing prior opinions in the government accounts of the Chief Executive, from 

2007 to 2014, analyzing their interaction with the Legislative Branch, head of external control, 

and competent for the political judgment of government accounts. Based on the analysis of 

previous opinions issued in government accounts, the level of compliance with the 

recommendations, reservations and determinations was verified, in order to assess their 

contribution to the responsiveness of the government. The term responsiveness was used in 

the sense of responding behavior, of solving, of taking responsibility for oneself, of receiving 

questions and doubts in order to answer them. Two states were chosen by geographical region 

of Brazil, based on the criterion of higher budget. The results of the judgment of the 

government accounts by the Legislative Branch were also analyzed, seeking to verify if there 

is an effective influence of the content of the previous opinions issued by the courts of 

accounts in these decisions and if there is true budgetary and financial control of the 

Legislative Power over the Executive Power. Likewise, this work also carried out an analysis 

of the institutional design of the courts of accounts, in order to find answers to the low rate of 

compliance with the recommendations, exceptions and determinations, as well as the reasons 

that lead the courts of accounts not to make use of the mechanisms and instruments of 

controls available. Finally, from the examples of good practice, the paper suggests some 

guidelines for improving the prior opinion model, in order to extend the effectiveness of this 

instrument to horizontal accountability, informing the responsibility of government and 

contributing to increase the legitimacy of representation. 

 

Keywords: Representative democracy. External control. Horizontal accountability. Court of 

accounts. Prior opinion. Responsiveness. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A accountability democrática vem ganhando força na literatura de Ciência Política 

nos últimos anos, em virtude da necessidade de se buscar maior responsabilização dos 

representantes políticos em face dos representados, não só por meio do voto durante as 

eleições, mas também por meio dos órgãos de controle dentro do próprio Estado.  

A expectativa em relação aos governantes e como fazer prevalecer os interesses 

que devem ser promovidos pelos representantes do povo são questões que inquietam a história 

da democracia. A legitimidade eleitoral está enfraquecida e alcança contornos próprios na era 

moderna, impulsionada pelo fluxo exponencial da informação e que clama pela inclusão da 

voz do povo como aspiração democrática. Além disso, exigem-se políticas públicas, exige-se 

transparência dos governantes, exige-se controle das suas ações. A legitimidade democrática 

conquistada pelo modelo clássico de representação política já não se mostra mais suficiente. 

A insatisfação política está diretamente relacionada com a crescente erosão da 

confiança dos cidadãos em relação aos políticos e às instituições, o que representa uma quebra 

do sentimento da confiança representativa, aliado à ineficiência das instituições estatais de 

accountability. Guilherme O’Donnell (1998) já alertava, sob uma perspectiva crítica, para o 

descumprimento das promessas de campanha dos candidatos a cargos representativos, que ao 

assumirem fazem justamente o oposto do que prometeram. 

Os sentimentos que emergem da sociedade nesse início do século XXI trazem a 

percepção de muitos representados que não se sentem representados e de um povo soberano 

que não se sente soberano. A desconfiança política, o déficit democrático e a falta de 

representatividade provocam um discurso de crise cada vez mais denso nos debates teóricos.  

A democracia pressupõe a participação política em condições de igualdade entre 

todos os cidadãos elegíveis, para que diretamente ou através de representantes eleitos os 

cidadãos tenham condições de, por meio do sufrágio universal, se manifestar sobre as 

propostas de governo, a criação de leis e o desenvolvimento de um país, abrangendo as 

condições sociais, econômicas e culturais que permitem o exercício livre e igual da 

autodeterminação política. 

Entretanto, na visão dos cidadãos, a falta de democracia revela-se na adoção de 

decisões pelo governo sem ouvir de fato e considerar os reais interesses da sociedade, na falta 

de responsabilização dos dirigentes, na permanência de um mundo político fechado em si 

mesmo e que não presta contas suficientemente de suas ações, e ainda na opacidade do 
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funcionamento administrativo (ROSANVALLON, 2015). Por tal razão, clama-se para que 

seja assegurado maior responsabilidade do governante com os compromissos assumidos e 

maior exigência pela efetividade da accountability, um pensar e agir voltado para a prestação 

de contas das ações estatais, a partir da aferição da eficiência, eficácia e efetividade de suas 

ações.  

Esse é o papel do controle externo, caracterizado pela fiscalização exercida por 

um Poder ou um órgão alheio à administração pública do Estado, com ações, atividades, 

procedimentos e recursos próprios sistematizados e distintos dos controlados, visando a 

avaliação, o monitoramento, e a correção dos atos praticados. Dessa forma, o controle externo, 

exercido pelos tribunais de contas tem a função de avaliar a atuação estatal e oferecer à 

sociedade informação sobre o desempenho dos governantes, ampliando a transparência e 

reduzindo as oportunidades de desvios na conduta esperada dos governantes, de modo a 

contribuir para aumentar a qualidade da democracia. 

Essa é justamente a questão que se busca responder com o presente trabalho: como 

o controle exercido pelos Tribunais de Contas estaduais, por meio dos pareceres prévios 

emitidos, no período de 2007 a 2014, contribuem para a accountability democrática? 

O objetivo foi elaborar um estudo com vista a verificar como os pareceres prévios 

emitidos nas contas de governos estaduais pelos tribunais de contas contribuem para a 

responsividade dos governantes. Os objetivos específicos envolveram o levantamento dos 

resultados dos pareceres prévios emitidos pelos tribunais de contas estaduais, no período de 

2007 a 2014; a verificação do cumprimento das recomendações, determinações e ressalvas 

exaradas pelos tribunais de contas por parte dos governantes; a observação se o controle 

exercido pelos tribunais de contas impactam no julgamento político do Chefe do Poder 

Executivo pelo Poder Legislativo; e a aferição de em que medida o controle externo exercido 

pelos tribunais de contas tem contribuído para a accountability democrática. 

Foram selecionados dez tribunais de contas, sendo dois por cada região geográfica 

do Brasil, escolhidos conforme o valor do orçamento do Estado, por ordem decrescente. O 

período avaliado foi o de 2007 a 2014, levando-se em consideração os julgamentos 

finalizados pelas assembleias legislativas, bem como a disponibilização digital dos pareceres 

prévios emitidos nos sítios dos tribunais de contas, pois em um período anterior, haveria 

maiores dificuldades em levantar as informações. Tomando por base os dados apresentados 

nos pareceres prévios das contas anuais do Chefe do Poder Executivo, e seus respectivos 

monitoramentos, foi identificado o quantitativo de recomendações formuladas divididas por 
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áreas temáticas, e elaborado o índice de resolutividade, ou seja, o percentual de atendimento 

dessas recomendações. 

Assim, esta dissertação será desenvolvida em seis seções, incluída a introdução. A 

segunda seção traça um panorama teórico da evolução da concepção de democracia, desde a 

democracia clássica até a concepção de poliarquia em Dahl (2012), bem como aborda a 

importância da accountability nessa nova perspectiva da democracia, discorrendo sobre os 

seus conceitos e os requisitos necessários do desenho institucional para sua efetividade. 

A terceira seção busca compreender a relação entre a accountability e a função do 

tribunal de contas, traçando uma visão de sua evolução, competências, desenho institucional e 

os debates recentes sobre as disfunções do desenho institucional do controle externo, levando 

a refletir se essas disfunções comprometem a accountability. 

A quarta seção aborda especificamente os reflexos da análise das contas de 

governo na accountability democrática, trazendo a distinção entre contas de governo e contas 

de gestão, a relevância do parecer prévio para a responsabilidade de governo e o rito do 

julgamento híbrido do Chefe do Poder Executivo pelo Poder Legislativo, com a participação 

do Tribunal de Contas. 

Já a quinta seção traz o resultado da análise dos dados levantados nos pareceres 

prévios dos dez tribunais de contas avaliados, divididos por região geográfica, bem como o 

resultado do julgamento das contas de governo pelo Poder Legislativo, apresentando ao fim a 

análise do resultado consolidado, em que se discorre sobre os seus reflexos e apresenta dois 

exemplos comparados de monitoramento das ações do governo: a Corte de Contas Francesa e 

o Tribunal de Contas de Santa Catarina. 

Por fim, a sexta e última seção reúne as conclusões dos principais argumentos de 

cada seção e as respostas apresentadas pelo questionamento que norteou o trabalho.  
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2 DEMOCRACIA E CONTROLE 

 

2.1 Da democracia clássica à poliarquia dahlsiana 
 

O termo democracia tem sua origem na Grécia, em que dēmokratía significa 

governo do povo, criado a partir de demos (povo) e kratos (poder) no século V a.C. para 

denotar os sistemas políticos então existentes em cidades-Estados gregas, civilização que 

vivenciou experiências democráticas na produção de políticas governamentais. A democracia 

praticada pelos gregos era, em muitos aspectos, diferente da democracia praticada na 

atualidade. Entretanto, serviu de inspiração para que os teóricos dos períodos posteriores 

desenvolvessem a ideia de soberania popular e governo do povo.  

Na história grega distinguiram-se três regimes políticos: monarquia, aristocracia e 

democracia. A diferença entre eles estava no número de pessoas exercendo o poder. Nas 

palavras de Ribeiro (2006, p. 34): 

Monarquia é o poder de um só. Aristocracia é o poder de alguns, dos melhores (os 
aristoi, excelentes). Só os quem tem aretê, a excelência do herói, devem assumir o 
poder. Democracia é o governo de muitos. Assim, a democracia se distingue não 
apenas do poder de um só, mas também do poder dos melhores, que se destacam por 
sua qualidade. A democracia é, portanto, o regime do povo comum, em que todos 
são iguais. Não é porque um se mostrou mais corajoso na guerra, mais capaz na 
ciência ou na arte, que terá direito a mandar nos outros.  

Desde o seu início, a democracia ateniense rejeitou qualquer critério que 

impedisse um morador pobre da cidade ou um pequeno proprietário rural de se tornar cidadão. 

Entretanto, a democracia antiga estava restrita aos homens livres e adultos, retirando-se o 

direito de participação dos escravos, mulheres, estrangeiros, e jovens, o que constituíam a 

maioria da população. Um elemento importante para entender o funcionamento da democracia 

ateniense era a administração pública. Herculano (2006) informa que na democracia 

Ateniense, quase não havia burocracia ou funcionários públicos. A administração era 

partilhada entre um grande número de cargos anuais através de um conselho de 500 cidadãos 

escolhidos por sorteio. Isso significa que na democracia grega não havia eleição, havia 

encargos. A assembleia tomava uma decisão e era preciso aplicá-la. Então se incumbia disso 

um grupo de pessoas que não exerciam cargos fixos. Através de sorteio escolhiam os cidadãos 

que deveriam executar as decisões definidas em assembleia.  

A explicação para essa forma de funcionamento residia no fato de acreditarem que 

a eleição criaria distinções, pois a escolha pelo voto de quem iria ocupar um cargo permanente 

(ou exercer um encargo temporário), deveria ser pautada pela qualidade, no objetivo de eleger 
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quem é o melhor. Mas o lugar do melhor é na aristocracia. A democracia é um regime de 

iguais. Portanto, todos podem exercer qualquer função.  

A democracia grega possuía duas características de grande importância para o 

futuro da democracia moderna. Em primeiro lugar, a democracia afirmava a igualdade de 

todos os homens adultos perante as leis e o direito de todos de participar diretamente do 

governo da cidade, da polis. Em segundo lugar, e como consequência, a democracia, sendo 

direta, e não por eleição de representantes no governo, garantia a todos a participação no 

governo e os que dele participavam tinham direito de exprimir, discutir e defender em público 

suas opiniões sobre as decisões que a cidade deveria tomar. Surgia, assim, a figura do cidadão 

(CHAUÍ, 2011). 

Ao longo do tempo, o modelo de democracia grega foi incorporando outros 

elementos, que alteraram a interação entre os cidadãos e aqueles responsáveis por gerir as 

questões das cidades. O aumento populacional, o processo de conquista de novos territórios e 

o surgimento de novas cidades, implicou o surgimento de um conjunto novo de instituições 

políticas, o que obrigou que os limites e as possibilidades das instituições democráticas 

fossem pensados no nível do funcionamento de sociedades complexas, dotadas de grandes 

governos, impessoais e indiretos. 

As teorias do contrato social tentam explicar os caminhos que levam os indivíduos 

a formarem Estados e/ou manter a ordem social. Nestas teorias procura-se explicar as razões 

que levam as pessoas a abrir mão de certos direitos e os transferir para um governo, a fim de 

obter as vantagens da ordem social. O contrato social seria um acordo entre os membros da 

sociedade, pelo qual se comprometem a viver seguindo regras de conduta e reconhecem a 

autoridade de um regime político ou de um governante. O contrato social significa que os 

indivíduos passarão a conviver seguindo regras de conduta moral. Com o contrato social o 

homem realiza um pacto de submissão: transfere toda sua liberdade, voluntariamente, ao 

Estado que passará a agir em nome de todos. 

John Locke inaugura as premissas do Estado Liberal, procurando desenvolver a 

liberdade e a igualdade através do contrato social e procurando formas de controlar o poder do 

governante. Para Locke, a soberania não reside no Estado ou no governante, mas no próprio 

indivíduo. Com a celebração do contrato social faz-se necessária, então, a administração da 

lei, conferida, por via de um compromisso social a oficiais autorizados pelos indivíduos. 

Desta forma o Governo, é uma delegação; seu propósito é a segurança da pessoa e da 

propriedade, e os indivíduos tem o direito de retirar sua confiança no governante quando este 
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falha na sua tarefa. Para Locke, o governo deve partir do consentimento dos governados 

diante da autoridade constituída, e o governo deve respeitar os direitos naturais do homem 

(direito à vida, à liberdade, à felicidade e à propriedade), advogando a necessidade de levar o 

contrato social ao Estado como forma de controlar o governante – constitucionalismo 

(WEFFORT, 2004). 

Desenvolvendo a necessidade de freios aos impulsos humanos, Rousseau parte do 

princípio de que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Então, ele busca observar 

como se poderia preservar a liberdade natural do homem e ao mesmo tempo garantir a 

segurança e o bem-estar da vida em sociedade. Segundo ele, isso só seria possível através de 

um contrato social, por meio do qual prevaleceria a soberania da sociedade, a soberania 

política da vontade coletiva. A necessidade de igualdade para a existência de liberdade. O 

Estado só se torna legítimo quando feito por todos os indivíduos - não proprietários e 

proprietários (WEFFORT, 2004). 

Nesse aspecto, quando o contrato se torna legítimo, o indivíduo perde sua 

liberdade natural, mas ganha a liberdade civil ou cidadania e não renuncia completamente aos 

seus direitos naturais, mas, ao contrário, entra em acordo para a proteção desses direitos, que o 

Estado deve preservar. Na concepção de Rousseau, o contrato social legítimo deve fundar-se 

na vontade geral, derivada do próprio povo e tem como função garantir o bem comum  

A vontade geral é vista por ele como aquela que dá voz aos interesses que cada 

pessoa tem em comum com todas as demais, de modo que, ao ser atendido um interesse seu, 

também estarão sendo atendidos os interesses de todas as pessoas. A vontade geral não é o 

mesmo que a vontade de todos, mas um mero agregado de vontades, o desejo mútuo da 

maioria. A vontade geral diferencia-se da vontade particular que consiste no que uma pessoa 

quer só para si, não atribuindo peso ou consideração aos desejos e interesses alheios. Para 

Rousseau, somente os cidadãos, ou seja, apenas os indivíduos enquanto membros de um corpo 

social, reunidos em torno do interesse comum, podem enunciar a vontade geral (WEFFORT, 

2004).  

Por isso, quando é a opinião de uma minoria que não corresponde à vontade geral, 

mas sim aos interesses de uma facção, a maioria tem o direito de se impor à minoria, 

evitando-se assim a tirania e a opressão. Rousseau considera a soberania popular como a única 

que detém um poder civil legítimo e que a vontade geral deve se estabelecer a partir da 

reunião de indivíduos em assembleias. A assembleia, enquanto um processo de decisão, é o 

espaço da destruição das vontades particulares em proveito do interesse comum.  
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Ao analisar como evitar o despotismo, Montesquieu afirma que o que o diferencia 

da república (incluído por ele nesse conceito tanto democracia quanto aristocracia) é a 

submissão do poder à lei. Para ele, as leis revelam a essência de um governo e criam um 

padrão de sociabilidade. O indivíduo deve estar submetido as leis, inclusive sua liberdade, que 

afirmava ser “o direito de fazer tudo quanto as leis permitissem”. Ele explica que a gênese e o 

desenvolvimento dos sistemas legais de governo e as distintas formas de seu funcionamento 

(conforme a época e o lugar) são frutos da conjunção de diversos fatores: históricos, 

geográficos, religiosos, econômicos, culturais, entre outros, mas apesar desta influência são as 

leis que consolidam e estruturam a vida em sociedade e determinam a forma de exercício do 

poder político (WEFFORT, 2004). 

Na tese da separação dos poderes, Montesquieu procura demonstrar que para 

evitar o despotismo a melhor forma de governo consistia num esquema legal previsto na 

constituição em que o rei, lordes e comuns repartissem entre si o poder político. Era 

necessário, entretanto, evitar que um poder ou segmento de poder tivesse supremacia sobre o 

outro (WEFFORT, 2004). 

Na tentativa de produzir maior equilíbrio entre os poderes, ele propõe uma teoria 

do equilíbrio entre os poderes através de um sistema de pesos e contrapesos (checks and 

balances). A partir das ideias de Montesquieu, o poder passou definitivamente a ser dividido e 

individualizado entre os seus órgãos constitutivos. Assim, procurou-se superar a ideia da 

prevalência de um poder sobre o outro, através da inclusão, nas engenharias políticas, da 

necessidade de equilíbrio, independência e harmonia entre eles, admitindo-se, inclusive a 

interferência entre eles, com a ideia de controle e vigilância recíprocos de um poder sobre o 

outro, relativamente ao cumprimento dos deveres constitucionais de cada um (WEFFORT, 

2004). 

Além disso, em Montesquieu, o liberalismo político passou a ser entendido como 

uma engenharia institucional que limita tanto os poderes quanto as funções do Estado. Os 

governantes teriam os poderes públicos regulados por normas gerais e seriam subordinados às 

leis. A partir desse contexto, foi-se afirmando no pensamento político moderno a ideia de que 

a única forma de democracia possível era um governo representativo, sob o domínio da lei 

(WEFFORT, 2004). 
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A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão,1 de 1789, em seu art. 6º, 

reflete essa concepção, posto que nela a lei é tida como a expressão da vontade geral, 

assegurando a todos os cidadãos o direito a colaborar na sua formação, seja pessoalmente, seja 

através de seus representantes. A consagração da lei estava ligada ao projeto de um poder 

objetivo, fundador de uma política enraizada na generalidade da produção normativa. Assim, 

bastariam boas leis para reger a sociedade, de modo que o poder se encontrava centrado no 

legislativo, reservando ao executivo um limitado papel na esfera da ação pública. 

Na concepção moderna de democracia, o ato de governar e legislar é delegado a 

um grupo restrito de representantes eleitos por períodos limitados, direta ou indiretamente, 

pelos cidadãos. Ou seja, a soberania do povo se dá por meio dos representantes que pelo povo 

são eleitos. As eleições e decisões legislativas geralmente são tomadas por maioria de votos, 

de forma que as políticas reflitam, pelo menos até certo ponto, a vontade e os interesses dos 

cidadãos.  

O debate sobre a instituição da democracia nos séculos XVIII e XIX trouxe à tona 

a natureza do vínculo representativo e as condições de organização do Poder Legislativo. A 

busca pela igualdade no exercício democrático, a melhora do caráter representativo dos eleitos 

em relação à representação dos grupos sociais e a possibilidade do povo exercer diretamente 

sua soberania foram questões colocadas à época da Revolução Francesa (ALMEIDA, 2015).2 

A dualidade entre executivo e legislativo sempre esteve no centro do debate 

político e, de forma implícita, a disputa para deter a maior parcela de poder, cuja fonte 

reserva-se à soberania popular. Para evitar a concentração e o abuso do poder, as 

principais funções legislativas, executivas e judiciais do governo estão separadas, de modo a 

se equilibrarem, de tal modo que uma exerce controle sobre a outra. 

No decorrer do século XX, a democracia e o liberalismo acabam se firmando 

como a melhor alternativa de governo na maioria dos países ocidentais. Devido a diversidade 

de experiências que os governos liberais-democráticos passaram a estabelecer, diversos 

autores passaram a rever a concepção de democracia e procuraram estabelecer uma concepção 

considerada mais realista sobre a democracia moderna. 

                                                 
1  Dos dezessete artigos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, sete fazem referência às funções 

da lei e atribuindo-lhe caráter central.  
2  Sieyès foi um dos pensadores da Revolução Francesa a propor uma revisão no conceito de representação que 

invertia a importância dos segmentos na composição do governo, conferindo legitimidade representativa aos 
atores do Terceiro Estado. Contudo, o Terceiro Estado por ele defendido não incluía todo o povo, já que fazia 
uma distinção entre a cidadania ativa e passiva. O modelo republicano que propunha, inspirado em Rousseau, 
defendia que a representação tem por objeto a nação como totalidade (ALMEIDA, 2015). 
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A partir dessas revisões de concepção, tem-se uma história multifacetada: diversas 

teorias se debruçam na tentativa de estabelecer os contornos conceituais e um protótipo ideal 

de democracia. É de se perceber que, na medida em que o Estado Democrático de Direito se 

consolida, a permanência de conflitos sociais revela que este é um conceito sempre a 

construir, passível de constantes questionamentos e de transformações (IOCKEN, 2018).  

Nesse aspecto, três teóricos se destacam nesta tentativa: Joseph Schumpeter, 

Anthony Downs e Robert Dahl. 

A concepção de Schumpeter, Downs e Dahl os insere entre os teóricos que 

procuram observar os mecanismos metodológicos necessários para descrever a realidade na 

qual os princípios democráticos são aplicados. Por isso recebem o nome de teóricos da 

democracia moderna ou realista. Estes teóricos estavam preocupados em entender como a 

democracia funcionava e, entendiam a democracia como produto das engenharias 

institucionais estabelecidas em cada sociedade particular. Por esta razão poderiam existir 

várias experiências concretas de democracia. 

Schumpeter (1984), em seu livro “Capitalismo, Socialismo e Democracia”, 

originalmente publicado em 1942, procura demonstrar que a democracia não é um fim em si 

mesma, mas apenas um método de seleção de líderes em competição pelo voto do povo. A 

experiência da democracia se daria pela seguinte fórmula: competição livre x voto livre. Nesse 

sentido, a democracia pressupõe eleição e competição entre grupos divergentes. Assim, toda 

competição exige um método para determinação de ganhadores e perdedores. O método 

democrático é um acordo institucional para se chegar a decisões políticas em que indivíduos 

adquirem o poder de decisão através de uma luta competitiva pelo voto da população. 

Ele faz uma crítica ao conceito clássico de democracia. Em suas próprias palavras, 

a democracia clássica seria o arranjo institucional para se chegar a decisões políticas que 

realiza o bem comum fazendo o próprio povo decidir as questões através da eleição de 

indivíduos que devem realizar a vontade desse povo. Essa concepção considera que o povo 

tem uma opinião definida e racional sobre todas as questões e que escolhe representantes que 

zelam para que essa opinião seja seguida. Os políticos seriam apenas executores e guardiões 

da vontade do eleitor. 

Assim, “não existe algo que seja um bem comum unicamente determinado” 

(Schumpeter: 1984, p. 313). O bem comum pode significar diferentes coisas, para diferentes 

indivíduos e grupos. Assim, ninguém tem condições de definir precisamente o interesse 

comum ou coletivo, a não ser confundindo interesses de grupo ou particulares com o interesse 
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de todos (Tese da Vontade Geral). Ele acredita que a simples existência de mais de um partido 

nos regimes democráticos atesta a divergência de interesses. Outra crítica de Schumpeter 

(1984) à concepção clássica da democracia é a noção de soberania popular. O chamado 

governo do povo, diz ele, é uma ficção: o que existe, na verdade, é o governo aprovado pela 

maioria, o povo como tal nunca pode realmente governar ou dirigir. 

Assim, é uma minoria que exerce efetivamente o poder (os eleitos), portanto, 

podem existir “governos para o povo, mas não podem existir governos pelo povo nas 

sociedades numerosas e complexas como as modernas sociedades industriais” 

(SCHUMPETER, 1984, p. 308). Como o mandato é posterior à eleição, os indivíduos não têm 

como prever o que os políticos irão fazer depois de eleitos. Para que a vontade dos cidadãos 

fosse um fator decisivo, seria necessário que todos soubessem precisamente o que desejam. 

Entretanto, isso não ocorre, porque a vontade, os desejos e as opiniões dos indivíduos 

compõem, na maioria das vezes, um feixe indeterminado de impulsos vagos e imprecisos. 

A democracia clássica parte da ideia de que os cidadãos são informados e 

engajados com as coisas que envolvem a política e a administração pública, agindo de modo 

racional diante dos fatos. Schumpeter (1984) se opõe a essa ideia, por acreditar que a maioria 

dos cidadãos comuns não está capacitado a participar da política. Seja porque não se 

interessam ou não tem uma real dimensão da sua complexidade, ou porque estão mais 

preocupados com os problemas que afetam a sua vida cotidiana. Para ele, o senso de realidade 

do indivíduo diminui na medida em que os problemas se distanciam daqueles do seu dia-a-

dia. 

Assim, a respeito de temas públicos, o indivíduo se perde completamente e não 

tem interesse, motivação e informação suficiente para decidir. Ele chega a afirmar que o 

cidadão comum, no campo da política, argumenta e analisa de forma “infantil e primitiva”, 

dedicando “menos esforço disciplinado num problema político do que num jogo de bridge”, e 

portanto, “tenderá a ceder a preconceitos e impulsos extra racionais ou irracionais” 

(SCHUMPETER, 1984, p. 327-328). 

Devido à ausência de interesse dos cidadãos normais por política, a classe política 

pode formar, condicionar e manipular a vontade do eleitor, através de técnicas de publicidade 

e do controle dos meios de comunicação. Por isso, acredita que a vontade do povo não é o 

motor do processo político, mas o seu produto, o que o leva a conclusão de que a democracia 

se caracteriza muito mais pela concorrência organizada pelo voto do que pela soberania do 

povo, embora o governo precise do consentimento da maioria. 
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De acordo com Schumpeter (1984), existem vários métodos para que essa maioria 

e a representação sejam constituídas, sendo vitais para a sobrevivência do regime democrático 

o respeito e a aceitação das regras, vistas como as normas fundamentais que regem o 

funcionamento do sistema, pois permitem o pluralismo, ou seja, a existência de interesses e 

fins divergentes. Em outras palavras, um regime democrático exige consenso em relação aos 

meios e as regras do jogo para que possa existir concordância em relação aos fins. 

A teoria de Schumpeter (1984) recebeu fortes críticas dos teóricos ligados ao 

movimento de esquerda da Europa. Essas críticas buscam sobretudo recuperar a dimensão 

ética e de participação da democracia, que foram desvalorizadas na obra do autor. Para 

aqueles que se identificam com a democracia participativa, a participação teria um efeito 

educativo, com o cidadão deixando de levar em conta apenas seu interesse privado para se 

preocupar com o dos demais. 

Anthony Downs (1999), um desses críticos, em seu livro “Uma teoria econômica 

da democracia”, publicado em 1957, visualiza a democracia como um mercado competitivo 

onde demanda e oferta se encontram de forma a maximizar interesses particularistas dos 

agentes políticos. Downs pressupõe que os agentes políticos se comportam igual aos agentes 

econômicos, buscando maximizar seus interesses pessoais, e estabelece uma perfeita analogia 

entre mercado e política. No modelo de Downs, o funcionamento prático da democracia parte 

de dois princípios básicos: o caráter competitivo do método democrático (concordando com 

Schumpeter) e a pressuposição da racionalidade dos agentes políticos (discordando de 

Schumpeter). Ele argumenta que a incerteza não impede a racionalidade, pois ainda que não 

se possa saber precisamente o que os eleitores e os eleitos irão decidir, a informação reduz a 

incerteza.  

A informação assume grande relevância nesse modelo, uma vez que os eleitores 

possuem percepções diferenciadas sobre quais políticas podem melhorar o seu bem-estar. Por 

isso cabe aos grupos no poder informar os cidadãos sobre as melhores políticas capazes de 

gerar a eficiência na alocação de recursos públicos. De igual modo, os governantes têm 

incerteza em relação às preferências dos cidadãos e necessita de intermediários para oferecer a 

melhor alternativa de alocação de recursos, com o melhor ganho eleitoral possível. Esses 

intermediários são os grupos de interesse, as agências da administração pública, mídia, etc. 

Todos fornecem informação e possuem certa influência na definição das políticas. 

Robert Dahl (2012) analisa a democracia e elabora o conceito de poliarquia, com a 

publicação do livro “Poliarquia: participação e oposição”, em 1972. Segundo ele, poliarquia é 
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o sistema político das sociedades industriais modernas, caracterizado por uma forte 

descentralização dos recursos do poder e no seio do qual as decisões essenciais são tomadas a 

partir de uma livre negociação entre uma pluralidade de grupos, autônomos e concorrentes, 

mas ligados mutuamente por um acordo mínimo sobre as regras do jogo social e político. 

Dahl (2012) salienta a existência de uma multiplicidade de centros de decisão e um 

conglomerado de elites.  

Na maioria das democracias modernas, o poder político é exercido indiretamente 

por meio de representantes eleitos (democracia representativa). Um traço importante na 

definição de democracia está no princípio de que todos os cidadãos elegíveis são iguais 

perante a lei e têm igual acesso aos processos legislativos, o que significa dizer que em uma 

democracia representativa cada voto tem o mesmo peso, não existem restrições excessivas 

sobre quem quer se tornar um representante, além da liberdade de seus cidadãos elegíveis ser 

protegida por direitos legitimados e que são tipicamente protegidos por uma Constituição. 

Dahl (2012) afirma que uma característica-chave da democracia é a contínua 

responsividade do governo às preferências de seus cidadãos, considerados como politicamente 

iguais. O termo responsividade é usado no sentido do comportamento voltado a dar resposta, 

de solucionar, de tomar a responsabilidade para si, de recepcionar questões e dúvidas no 

intuito de respondê-las. 

O autor reserva o termo “democracia” para um sistema político que tenha, como 

uma de suas características, a qualidade de ser inteiramente, ou quase inteiramente, responsivo 

a todos os seus cidadãos (DAHL, 2012). 

Nesse sentido, os cidadãos, considerados politicamente iguais, devem ter 

oportunidades plenas: a) de formular suas preferências; b) de expressar suas preferências a 

seus concidadãos e ao governo através da ação individual e da ação coletiva e; c) de ter suas 

preferências igualmente consideradas na conduta do governo, ou seja, consideradas sem 

discriminação decorrente do conteúdo ou da fonte da preferência. E, para tanto, deve haver 

garantias institucionais aptas a garantir a manifestação das preferências e, a partir, da análise 

dessas garantias institucionais é possível comparar regimes diferentes segundo a amplitude da 

oposição, da contestação pública ou da competição política permissíveis. 

Partindo da análise de duas dimensões, quais sejam a capacidade de contestação 

pública à conduta do governo e do direito de participar em eleições e cargos públicos, Dahl 

(2012) estabeleceu uma escala que permite classificar os regimes em hegemonias fechadas, 

oligarquias competitivas, hegemonias inclusivas e poliarquias. Ele criou um gráfico, em que o 
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eixo horizontal faz o escalonamento do nível de participação dos cidadãos no processo 

político enquanto o eixo vertical escalona o nível de possibilidade de contestação. A partir 

desse gráfico, é possível classificar os países conforme as características dos seus regimes 

políticos.  

Regimes de hegemonias fechadas representam pouca oportunidade de participação 

dos cidadãos em conjunto com baixa possibilidade de contestação pública. Ao passo que 

oligarquias competitivas envolvem pouca oportunidade de participação nas eleições e em 

cargos públicos, mas alta possiblidade de contestar publicamente a conduta do governo. Por 

sua vez, hegemonia inclusiva está relacionada à alta participação dos cidadãos nas eleições, 

mas pouca possibilidade de contestar as ações do governo. Já as poliarquias significam alta 

participação combinada com alta possibilidade de contestação. 

Assim, a depender das garantias que cada país estabelece para concretização 

dessas duas dimensões, seu regime se aproxima mais ou menos de cada uma dessas 

classificações.  

Dahl (2012) afirma que a democracia poderia ser concebida como um regime 

localizado no canto alto direito do gráfico que estabelece alta possibilidade de participação 

combinada com alta capacidade de contestação pública. Entretanto, como acredita que ela 

pode envolver mais dimensões do que essas duas e como nenhum grande sistema no mundo 

real é plenamente democratizado, prefere chamar os sistemas mundiais reais que estão mais 

perto dessa combinação de poliarquia. Nesse sentido, estabelece que: 

As poliarquias podem ser pensadas então como regimes relativamente (mas 
incompletamente) democratizados, ou, em outros termos, as poliarquias são regimes 
que foram substancialmente popularizados e liberalizados, isto é, fortemente 
inclusivos e amplamente abertos à contestação pública (DAHL, 2012, p. 31). 

O’Donnell (1998) assevera que muitos países na América Latina e em outros 

lugares, tornaram-se recentemente democracias políticas ou poliarquias. Para tanto, parte do 

pressuposto de que para serem assim definidos os países satisfazem as condições estipuladas 

por Robert Dahl na definição desse tipo de regime. Dessa forma, esclarece que os atributos 

estabelecidos por Dahl são: 1) autoridades eleitas; 2) eleições livres e justas; 3) sufrágio 

inclusivo; 4) o direito de se candidatar aos cargos eletivos; 5) liberdade de expressão; 6) 

informação alternativa; e 7) liberdade de associação.  

O’Donnell (1998) acrescenta ainda outros três atributos na definição de 

poliarquia: 8) autoridades eleitas (e algumas nomeadas, como juízes das cortes supremas) que 

não podem ser destituídas arbitrariamente antes do fim dos mandatos definidos pela 
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constituição; 9) autoridades eleitas que não devem ser sujeitadas a constrangimentos severos e 

vetos ou excluídas de determinados domínios políticos por outros atores não eleitos, 

especialmente as forças armadas; 10) deve haver um território inconteste que defina 

claramente a população votante. 

Considerando os atributos propostos por Dahl e acrescentados por O’Donnell, é 

possível aferir que o Brasil se enquadra no conceito de poliarquia, uma vez que o sistema 

constitucional e legal do país assegura os dez atributos expostos acima. 

Um ponto importante dentro de um sistema poliárquico diz respeito à existência 

de um sistema de controle voltado a inibir, a frear, a corrigir e a punir os agentes públicos, a 

fim de garantir maior responsividade e prestação de contas adequada das ações dos 

representantes em face dos representados. 

A análise desse sistema e desenho de controle é fundamental para a plena 

aplicação da accountability, palavra de origem inglesa, que remete à obrigação e à 

transparência de membros de um órgão administrativo ou representativo de prestar contas a 

instâncias controladoras ou a seus representados.  

Quem desempenha funções de importância na sociedade deve regularmente 

explicar o que faz, como faz, por qual motivo faz, quanto gasta e o que vai fazer a seguir. Não 

se trata, portanto, apenas de prestar contas em termos quantitativos, mas de auto-avaliar a obra 

feita, de dar a conhecer o que se conseguiu e de justificar aquilo em que se falhou. A 

obrigação de prestar contas, neste sentido amplo, é tanto maior quanto a função é publica , ou 

seja, quando se trata do desempenho de cargos pagos pelo dinheiro dos contribuintes. 

 

2.2 Accountability: conceitos e suas dimensões social, vertical e horizontal 

 

No estudo de Medeiros, Crantschaninov e Silva (2013), os autores fazem um 

levantamento do termo accountability, sem uma tradução precisa para o português, analisando 

seu emprego nas publicações brasileiras e observaram que, apesar da variedade de 

significados, pode-se afirmar que, na literatura brasileira, a accountability ainda está 

relacionada principalmente às ideias de responsabilidade e prestação de contas. A 

accountability envolve, então, um prestar contas do agir estatal. Um mecanismo de controle 

sobre os representantes do povo e sobre os agentes públicos.  

A formação do Estado moderno representou de alguma forma a perspectiva das 

sociedades humanas de promoção da ordem e, dessa forma, tornar previsível o 
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comportamento dos indivíduos a partir dos institutos pactuados. A visão contratualista e 

marxista corrobora com essa ideia. O leviatã hobbesiano traz a perspectiva do controle sobre a 

sociedade. O viés liberal de Locke traz o indivíduo para o centro das preocupações. O contrato 

social de Rousseau reforça a ideia de sociedade soberana. Montesquieu vislumbra a 

organização do Estado a partir da divisão de poderes – a ideia do checks and balances que 

tanto inspirou o federalista americano James Madison (WEFFORT, 2004). É certo que os 

atributos democráticos da participação, da representação e de accountability nascem da 

inspiração dessas contribuições clássicas.  

Ota (2016) afirma que o conceito que mais se aproxima da accountability é a ideia 

de controle público, representando o protagonismo que a sociedade civil exerce sobre o 

comportamento dos agentes do Estado. Há inúmeras formas de accountability no âmbito do 

Estado. Os mecanismos de check and balances exercido pelos poderes do Estado uns sobre os 

outros. O controle eleitoral exercido pelos cidadãos na hora do processo eleitoral. As atuações 

sociais que afirmam a soberania do povo nas audiências públicas, no orçamento participativo, 

nos conselhos sociais e nos movimentos de rua. 

Nesse contexto, O’Donnell (1998) aborda três dimensões da accountability: a 

vertical, a social e a horizontal. A accountability vertical envolve o controle dos representados 

em face dos representantes. O’Donnell (1998) garante que nos países poliárquicos, a dimensão 

eleitoral de accountability vertical existe. Por meio de eleições razoavelmente livres e justas, 

os cidadãos podem punir ou premiar um mandatário votando a seu favor ou contra ele ou os 

candidatos que apoie na eleição seguinte. As liberdades de opinião e de associação, assim 

como o acesso a variadas fontes de informação, permitem articular reivindicações e mesmo 

denúncias de atos de autoridades públicas. Isso é possível graças à existência de uma mídia 

razoavelmente livre, também exigida pela definição de poliarquia. 

A accountability social se constitui como um mecanismo não eleitoral, mas que 

mobiliza ferramentas institucionais e não institucionais fundamentados nas ações amplas e 

diversas das associações de cidadãos, movimentos sociais conjunturais e a mídia 

independente, com o objetivo de expor os desvios, erros e falhas dos agentes públicos, 

exercendo poder de pressão e influenciando os tomadores de decisão. Esse tipo de controle 

impõe sanções simbólicas que determinam o destino eleitoral ou laboral dos representantes ou 

funcionários públicos que incorreram em desvios de conduta e que, com suas ações, causaram 

algum tipo de prejuízo ao Estado. 
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Já a accountability horizontal, que será nosso objeto de análise, envolve a 

avaliação da responsividade do governo face às preferências dos cidadãos. É entendida por 

O’Donnell (1998, p. 40) como sendo: 

[...] a existência de agências estatais que têm o direito e o poder legal e que estão de 
fato dispostas e capacitadas para realizar ações, que vão desde a supervisão de rotina 
a sanções legais ou até o impeachment contra ações ou emissões de outros agentes 
ou agências do Estado que possam ser qualificadas como delituosas. 
 

O autor argumenta que para que esse tipo de accountability seja efetivo deve 

haver agências estatais autorizadas e dispostas a supervisionar, controlar, retificar e/ou punir 

ações ilícitas de autoridades localizadas em outras agências estatais. As primeiras devem ter 

não apenas autoridade legal para assim proceder, mas também, de fato, autonomia suficiente 

com respeito às últimas. Esses mecanismos incluem as instituições clássicas do Executivo, do 

Legislativo e do Judiciário, mas nas poliarquias contemporâneas também se estendem por 

várias agências de supervisão, como os ombudsmen e as instancias responsáveis pela 

fiscalização das prestações de contas (O’DONNELL, 1998).  

Para O’Donnell (1998), a ideia básica é a prevenção, e se necessário a punição, do 

tipo de ações para as quais as autoridades se inclinam; ou seja, sua extra-limitation, a 

transgressão dos limites de sua autoridade formalmente definida. Nessa linha, para serem 

autônomas, as instituições devem ter fronteiras, e elas devem ser reconhecidas e respeitadas 

por outros atores relevantes, devendo haver ainda atores dispostos a defender e se necessário 

reafirmar essas fronteiras se elas forem transgredidas. 

Para Lavalle e Vera (2011), o conceito de accountability parece oferecer, hoje, o 

registro normativo para lidar com as exigências de legitimidade nas experiências de 

representação política extraparlamentar. Por tal razão, acaba por se apresentar como meio 

garantidor da qualidade da democracia, tendo em vista que aparece hoje como uma 

perspectiva teórica que permite elaborar respostas aos desafios da legitimidade das novas 

modalidades de representação política, que passam a ser mais legítimas na medida em que 

tornam mais exigente o conceito de representação, denunciando as insuficiências de um ato de 

consentimento único e introduzindo a necessidade de controles e sanções sobre os políticos. 

A deficiência de legitimidade que emerge do não atendimento ao pacto eleitoral, 

afirma Rosanvallon (apud IOCKEN, 2018), desperta na sociedade um sentimento de 

abandono e ruptura em relação à confiança instaurada no momento da escolha majoritária. 

Uma incompletude democrática que aponta para a necessidade de ampliar a noção atual de 

legitimidade, estabelecida predominantemente pelo vínculo procedimental e jurídico 
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simbolizado pelas urnas. Nesse sentido, a autora explica que a desconfiança política é 

conceituada por Schyns e Koop (apud IOCKEN, 2018) como “uma atitude de um indivíduo 

que seriamente questiona ou duvida da competência e moralidade dos políticos e das 

instituições políticas”. Ainda, expõe que a desconfiança nas instituições está associada à 

percepção do indivíduo de que essas não recorrem consistentemente às normas, valores e 

regras que deveriam pautar suas ações.  

A confiança deve assumir papel central numa relação entre governantes e 

governados, e seu contato com a legitimidade deve ir além da dimensão procedimental posta 

pelo voto. Nesse cenário, o advento de uma sociedade da desconfiança marca as 

transformações da democracia contemporânea, em que o poder de controle assume especial 

relevo como instrumento de emancipação de uma cidadania diretamente ativa no controle da 

disputa orçamentária das políticas públicas (ROSANVALLON, 2015).  

Quando há efetividade dos mecanismos de controle público, podemos observar 

que as políticas e atos da administração estão mais enraizados na base da sociedade. Por certo, 

a burocracia deve ser mais célere e eficiente para que o arranjo instituído possa funcionar do 

topo a ponta, gerando a efetividade que se espera. Dessa forma, a accountability constitui um 

mecanismo valioso para decodificar e dar transparência ao significado político conferido aos 

problemas sociais, de modo a manter a ação governamental legitimamente próxima da noção 

coletiva, compartilhada, do interesse público. 

A melhora da democracia a partir de mecanismo de accountability nos revela uma 

convergência entre sociedade e Estado. Nesse contexto, os tribunais de contas brasileiros 

possuem um plexo de competências que visam desde a fiscalização ao julgamento quanto a 

aplicação de recursos públicos, podendo recomendar otimizações operacionais, determinar 

ações corretivas e aplicar sanções diante de irregularidades detectadas, possuindo um papel de 

destaque na accountability. 

 

2.3 Desenho institucional e a efetividade da accountability 

 

A transição para a democracia nas últimas décadas tem sido acompanhada por 

intenso reformismo institucional que se estendeu amplamente para a área do controle externo. 

Por outro lado, a retomada pelos legislativos do poder de aprovar, emendar e fiscalizar o gasto 

público também levou a uma redefinição do papel passivo do Legislativo durante os governos 

autoritários. 
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Com efeito, no Brasil é possível mesmo observar em sua história institucional um 

certo paralelismo entre os avanços e retrocessos da democracia e o fortalecimento e 

enfraquecimento das instituições de controle externo. Ao estar normalmente associada ao 

Poder Legislativo, a função de controle costuma dividir a sorte daquele Poder da República 

que, como sabemos, encontra momentos obscuros nos períodos não democráticos. 

Melo (2007) afirma que a questão da qualidade da democracia ressurgiu com 

grande interesse na literatura da ciência política contemporânea. O pesquisador expõe que o 

debate se rejuvenesceu a partir do avanço considerável ocorrido na pesquisa empírica sobre o 

desenho institucional e seus impactos sobre dimensões relevantes das democracias 

contemporâneas. Dentre estas, destaca-se a capacidade de responsabilização (accountability) 

de governantes pelos eleitores ou, de forma mais ampla, o potencial de responsabilização 

existente em distintos arranjos institucionais importantes (accountability horizontal). Assim, 

argumenta que a variável que mais se aproxima de uma medição da qualidade da democracia 

envolve o potencial de responsabilização política, o que promove uma maior 

identificabilidade de futuros governos e clareza de responsabilidade; portanto, mais 

responsabilização no sentido de capacidade de sanção ou recompensa por desempenho. 

No estudo comparado das instituições de controle externo (accountability 

horizontal) realizado por Menezes (2016) verifica-se, a partir do desenho institucional de suas 

competências, se essas instituições podem contribuir de forma significativa para o principal 

déficit das democracias brasileiras: a punição de políticos e burocratas corruptos. Dessa 

forma, a autora argumenta que a função de fiscalizar, não apenas as contas públicas, mas a 

qualidade das políticas públicas aplicadas pelos gestores é fundamental para assegurar a 

responsividade dos políticos eleitos e, por consequência, apresenta influencia na qualidade da 

democracia.  Nessa seara, as instituições de controle externo das contas públicas assumiram 

historicamente dois desenhos institucionais, a saber: o de auditor geral e o de tribunal de 

contas. 

Conforme aponta Cunha (2016a), o modelo de Auditor-Geral tem como principal 

característica a alta concentração de poder na figura do Auditor-Geral, que, em muitos países, 

acumula o cargo de Controlador. Nesse modelo, a responsabilidade do controle é de natureza 

basicamente individual, focada na figura do Auditor-Geral, o qual apesar de, na maioria dos 

países, possuir várias prerrogativas importantes tais como a liberdade ampla de recrutar 

pessoal para o serviço e de organizar os trabalhos de auditoria como achar conveniente, não 

exerce qualquer tipo de atividade jurisdicional. Apenas prepara relatório e emite parecer sobre 
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as contas públicas para apreciação do parlamento. A despeito da autonomia que desfruta, o 

auditor, em muitos casos, é estatutariamente funcionário do Legislativo, com mandato em 

geral fixo, podendo ser estendido. A ação final do controle é exercida pelo Legislativo, a 

quem cabe deliberar sobre as recomendações e encaminhar eventuais sanções por meio das 

comissões de inquérito, interpelações, dentre outras. Nos países que adotam esse modelo, o 

Executivo é obrigado, por lei ou convenção, a responder às objeções levantadas pelo 

Legislativo e suas Comissões.  

Nos apontamentos de Melo (2016), o diagnóstico desse modelo, usando como 

exemplo o desenho chileno, sugere que este apresenta muitas características desejáveis para 

uma instituição de controle, tais como credibilidade, imparcialidade, profissionalismo e 

independência. No entanto, é difícil estabelecer em que medida o sistema apresenta tais 

características devido à eficiência e forte institucionalidade presente no sistema estatal chileno 

ou a características intrínsecas à Auditor-Geral. Dentre as características indesejáveis estão a 

falta de articulação com o Legislativo e o caráter obsoleto da ênfase no controle prévio e no 

excessivo legalismo, formalismo e arcaísmo embutido no sistema de controle sucessivo. 

Já no modelo de Tribunal de Contas, adotado no Brasil e outros países, como 

Portugal, a principal característica, que o difere do modelo de Auditor-Geral, é que o tribunal 

exerce controle jurisdicional, julgando as contas públicas e imputando responsabilização para 

as irregularidades praticadas por agentes públicos. A estrutura organizacional está centrada em 

um colegiado de juízes especializados, o qual é presidido por um dos seus integrantes. Como 

magistrados, estes últimos gozam de estabilidade garantida por lei. A estabilidade conferida 

aos juízes é maior do que aquela gozada pelos auditores, no modelo anterior, devido ao 

instituto da vitaliciedade - ou seu equivalente prático, a exemplo do limite de idade aplicável 

no serviço público (CUNHA, 2016a). 

Ressalta-se, ainda, que há países, como é o caso argentino, que existe um 

Conselho de Contas. O modelo é praticamente o mesmo de auditor geral, entretanto, no topo 

da instituição existe um colegiado de auditores. Pessanha (2018) esclarece que a tradição 

institucional inicial da América Latina foi a de tribunal de contas, mas ao longo do século XX 

alguns países migraram para o modelo de auditor geral. O Brasil é uma das exceções da região 

com o Tribunal de Contas da União (TCU) criado ainda no século XIX. 

Todavia, é possível perceber semelhanças entre os desenhos institucionais de 

auditor-geral e tribunal de contas, pois ambos os desenhos contemplam a iniciativa para 

monitorar e fiscalizar as ações dos políticos eleitos e de toda a burocracia estatal, bem como 
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possuem condições para avaliar as ações dos gestores públicos em todas as instâncias 

administrativas do país – estados e municípios com autonomia e possibilidade de imputar 

sanções e ressarcimento dos valores lesados. Além do mais, ambos os desenhos possuem 

competências para realizar auditorias financeiras, de regularidade e de desempenho com largo 

acesso às informações sobre as ações dos políticos e da burocracia, possibilitando uma análise 

mais abrangente, quantitativa e qualitativamente, do gasto público.  

Nas palavras de Diamond e Morlino (2005), para a sua efetividade, o desenho 

institucional do controle externo deve contemplar a iniciativa para monitorar e fiscalizar as 

ações dos políticos eleitos e de toda a burocracia estatal. Ademais, é importante que a 

instituição possua condições para avaliar as ações dos gestores públicos em todas as instâncias 

administrativas do país – estados e municípios. Aduz os autores que as fiscalizações devem 

ser realizadas de forma aleatória, mas em um percentual de auditorias que permita contemplar 

um número significativo de órgãos passíveis de fiscalização.  

Outro fator apontado pelos autores para a efetividade da accountability horizontal 

envolve a autonomia dos integrantes da instituição e a credibilidade de uma possível punição, 

pois afirmam que o principal problema das instituições de controle consiste na inabilidade em 

aplicar as normas e as regras para todos. Além do mais, a existência de, como citado por 

Diamond e Morlino (2005) e O’Donnell (1998), uma rede de instituições de accountability 

horizontal em interação umas com as outras aumenta a capacidade e a efetividade do controle, 

colaborando para o bom funcionamento desta dimensão no regime democrático.  

Enfim, a literatura também ressalta a obrigação de um conjunto de leis que 

permita o largo acesso às informações sobre as ações dos políticos e da burocracia, vez que 

quanto maior a transparência, menores serão as oportunidades para se perpetuarem atos de 

corrupção. Certo é que os cidadãos, e não apenas as instituições de controle, devem deter o 

direito de receberem informações sobre todas as ações do governo. O ideal é que todos os 

dados relacionados ao uso dos recursos públicos, como contratos, orçamento, pessoal, 

salários, etc. sejam disponibilizadas em sítio eletrônico e em linguagem simples e acessível.  

Nessa linha, para assegurar a efetividade do controle é importante um desenho 

institucional que apresente princípios e mecanismos que garantam o desempenho da 

instituição. Conforme explicam Tomio e Robl Filho (2013), para que exista uma relação de 

accountability forte, o agente controlado: (i) possui o dever de apresentar informações sobre 

as suas ações ao mandante e a outros agentes com competência para exigir a informação do 

agente; (ii) é obrigado a justificar suas atitudes e ações e (iii) pode ser sancionado ou 
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premiado pelo mandante e pelos agentes com competência para tanto. Esclarecem, ainda, que 

o aspecto da coação é importante para estabelecer uma relação de accountability forte ou 

plena. Não basta os agentes apresentarem e justificarem suas ações, devem também poder ser 

sancionados por não concretizar os interesses do mandante e por descumprir normas legais e 

constitucionais. A ausência da sanção constrói uma forma fraca de accountability. 
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3 TRIBUNAIS DE CONTAS E ACCOUNTABILITY 

 

3.1 Breve panorama histórico dos Tribunais de Contas brasileiros 

 

A democracia nas últimas décadas tem sido acompanhada por intenso reformismo 

institucional que se estendeu amplamente para a área do controle externo. Por outro lado, a 

retomada pelos Legislativos da região, do poder de aprovar, emendar e fiscalizar o gasto 

público, também levou a uma redefinição do papel passivo do Legislativo durante os governos 

autoritários. Com efeito, no Brasil é possível mesmo observar em sua história institucional um 

certo paralelismo entre os avanços e retrocessos da democracia e o fortalecimento e 

enfraquecimento das instituições de controle externo. Ao estar normalmente associada ao 

Poder Legislativo, a função de controle costuma dividir a sorte daquele Poder da República 

que, como sabemos, encontra momentos obscuros nos períodos não democráticos. 

O atual Tribunal de Contas da União, que, em sua origem era denominado 

simplesmente de Tribunal de Contas, foi o primeiro órgão de controle das contas públicas, 

tendo, desde o início, competência para atuar em torno das contas do governo federal. A 

primeira sessão oficial do Tribunal de Contas, previamente designada, fora realizada 25 de 

janeiro de 1893, onde se tratou do registro dos avisos de créditos oriundos de 06 ministérios.  

Nos anos que se seguiram, o Tribunal de Contas sofreu algumas reformas, com a 

criação de novas competências, a exemplo do Decreto n.º 2.511 (BRASIL, 2017), 20 de 

dezembro de 1911, em que passou a ser obrigatória a apresentação das contas do governo ao 

Congresso Nacional, sendo que, à apreciação das mesmas, dever-se-ia anteceder parecer do 

Tribunal de Contas. Nessa mesma normatização legal, exigiu-se aos ministérios a publicação 

dos contratos em 10 dias, para que o Tribunal pudesse exercer apreciação de legalidade dos 

mesmos. Ademais, em 1918, foi conferida ao Tribunal a competência para julgar as contas 

dos responsáveis por bens ou dinheiros públicos. Por fim, em outubro daquele ano, o Tribunal 

teve alterada sua composição, passando a contar com nove Ministros (SILVA, A., 1999)3. 

Após a Revolta de 1930, que culminou com a chegada de Getúlio Vargas à 

Presidência, com o apoio das Forças Armadas, a Constituição então vigente foi substituída por 

uma Lei de Organização do Governo Provisório4. Diante de novo quadro político e normativo, 

o Tribunal de Contas perdeu considerável parcela de suas competências e ficou à mercê da 

                                                 
3 Decreto n.º 13.247, de 23 de outubro de 1918. 
4 Decreto n.º 19.398, de 11 de novembro de 1930. 
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discricionariedade do chefe do Executivo, até a Constituição de 1934, onde se tem um resgate 

da valorização e importância do Tribunal. A Constituição de 1934 trouxe importantíssima 

previsão no sentido da obrigatoriedade de o Tribunal de Contas emitir parecer prévio nas 

Contas da Presidência da República, previsão essa que constava do mencionado Decreto n.º 

2.511/1911 (BRASIL, 2017), todavia nunca havia sido efetivada.  

Apesar da recente redemocratização, em 1937, o então presidente Getúlio Vargas, 

em 10 de novembro, instituiu o Estado Novo, outorgando novo texto Constitucional. A nova 

Constituição, seguindo os passos da sua forma de criação, inspirou-se nos regimes fascistas da 

Europa, impondo uma evidente superposição do Poder Executivo em face dos demais. Nesse 

sentido, houve o fechamento do Congresso Nacional e, como não poderia deixar de ser, ante 

os interesses afetos, o Tribunal de Contas perde sua autonomia e competências. 

Com a promulgação da nova Constituição, em 18 de setembro de 1946, diversas 

previsões são resgatadas da Constituição de 1934, dentre elas a normatização do Tribunal de 

Contas, que passou a ser consagrado como órgão auxiliar do Poder Legislativo.  Após esse 

período de democratização, no início da década de 60 iniciam movimentos contrários ao 

governo federal, pautados em descontentamento com políticas supostamente esquerdistas, que 

leva a instauração do Regime Militar, marcado, novamente, por medidas eminentemente 

antidemocráticas, o que, certamente, afetou de forma profunda o Tribunal de Contas. 

Em 17 de outubro de 1969 foi aprovada a Emenda Constitucional nº 01, que 

trouxe substancial modificação da Constituição de 1967, sendo que no tocante à atuação do 

controle externo houve um considerável endurecimento das formas de controle das contas 

públicas, estabelecendo novas diretrizes de organização e estruturação do Tribunal de Contas 

que, inclusive, passou a ser denominado Tribunal de Contas da União. Inobstante as 

profundas alterações que, a princípio, levaria a uma maior importância na atuação do 

Tribunal, não se pode perder de vista o controle exercido pelo Executivo em todos os âmbitos 

dos poderes da Federação, o que veio a ser enfrentado com a redemocratização, que culminou 

com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, em 5 de outubro de 

1988 (BRASIL, 2018a). 

No referido texto, o Tribunal de Contas da União recebeu o respaldo necessário à 

sua atuação ampla e independente. Conforme pode se aquilatar das novas previsões, as 

atribuições e competências do Tribunal de Contas da União foram ampliadas, recebendo 

poderes para, no auxílio ao Congresso Nacional, exercer a fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e 
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indireta, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade e à fiscalização da aplicação das 

subvenções e renúncia de receitas. Outrossim, acrescentou-se à competência de fiscal da 

legalidade dos gastos públicos a de avaliador do desempenho operacional dos órgãos e 

entidades sob sua jurisdição. Desse modo, a Corte de Contas passara a acompanhar a 

eficiência da gestão governamental, além de ver reforçadas suas funções fiscalizadora, 

judicante e punitiva (SILVA, A., 1999). 

 

3.2 A função, as competências e o alcance da atuação dos Tribunais de Contas 

 

A função constitucional dos tribunais de contas situa-se no âmbito do controle 

externo, encontrando previsão no art. 70 e 71, da Constituição da República (BRASIL, 

2018a), que dispõe sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial, levando em consideração os aspectos da legalidade, da legitimidade e da 

economicidade da atuação administrativa. O controle externo é caracterizado pela fiscalização 

exercida por um Poder ou um órgão alheio à Administração, com sistematização de ações, 

atividades, procedimentos e recursos próprios e distintos dos controlados, visando a avaliação, 

o monitoramento, e a correção dos atos praticados. 

Nas elucidativas palavras de Guerra (2005, p. 73), pode-se tirar a seguinte 

definição: 

O controle externo é aquele desempenhado por órgão apartado do outro controlado, 
tendo por finalidade a efetivação de mecanismos, visando garantir a plena eficácia 
das ações de gestão governamental, porquanto a Administração Pública deve ser 
fiscalizada, na gestão dos interesses da sociedade, por órgão de fora de suas partes, 
impondo atuação em consonância com os princípios determinados pelo ordenamento 
jurídico, como os da legalidade, legitimidade, economicidade, moralidade, 
publicidade, motivação, impessoalidade, entre outro. 
 

Como se observa, o controle externo é de fundamental importância dentro de uma 

democracia, na medida em que avalia a atuação estatal e oferece à sociedade informação sobre 

o desempenho dos governantes. O art. 71 da CRFB (BRASIL, 2018a) dispõe que o controle 

externo será exercido pelo Congresso Nacional com o auxílio do Tribunal de Contas, estando 

suas competências elencadas no rol de incisos do mencionado dispositivo. 

Cumpre destacar, entretanto, que a natureza jurídica dos Tribunais de Contas não 

se confunde com a de mero auxiliar do Poder Legislativo. A esse respeito, Conti (1998) 

explica que o Tribunal de Contas é órgão colegiado, composto de Ministros ou Conselheiros 

que gozam das mesmas garantias atribuídas à magistratura, visando evidentemente, assegurar-
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lhes independência e tranquilidade para o exercício da função livres de quaisquer pressões que 

possam interferir na correção de suas decisões. 

Assim, justamente em razão dessa independência e autonomia (institucional, 

financeira e administrativa), garantidas constitucionalmente à Corte de Contas, é que não faz 

sentido considerá-las tão somente um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Se assim o fosse, 

estaria sujeita às pressões e determinações oriundas do Congresso, o que, a partir de uma 

hermenêutica lógico-sistemática da Constituição de 1988 (BRASIL, 2018a), claramente não 

traduz a intenção do constituinte originário. 

Nessa direção, explica Jayme (1999), para quem: 

A definição mais apropriada é a de Frederico Pardini, que o define como “órgão 
especial de destaque constitucional”. O Tribunal de Contas não está subordinado a 
nenhum dos Poderes do Estado, gozando de autonomia administrativa e funcional, 
com competências exclusivas, constitucionalmente estabelecidas. O vínculo existente 
entre o Tribunal de Contas e o Poder Legislativo é apenas operacional, de apoio à 
fiscalização política. 

As competências dos Tribunais de Contas brasileiros podem ser extraídas da 

CRFB/1988 (BRASIL, 2018a), mais especificamente no seu artigo 71 e na parte final do 

artigo 73, a saber: 

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido 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 fundações e 
sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles 
que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao 
erário público; 
III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a 
qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas 
e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento 
em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, 
ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato 
concessório; 
IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado 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 demais entidades referidas no inciso 
II; 
V - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social 
a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo; 
VI - 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; 
VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de 
suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e 
inspeções realizadas; 
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VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade 
de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, 
multa proporcional ao dano causado ao erário; 
IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao 
exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade; 
X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à 
Câmara dos Deputados e ao Senado Federal; 
XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. 
§ 1º No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso 
Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis. 
§ 2º Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não 
efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito. 
§ 3º As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão 
eficácia de título executivo. 
§ 4º O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, 
relatório de suas atividades. 
 
Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede no 
Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território 
nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 96. 

Leciona Luiz Lima (2018) que são nove as funções dos tribunais de contas: 

fiscalizadora, opinativa, julgadora, sancionadora, corretiva, consultiva, informativa ouvidora e 

normativa.  

Explica o autor que a função fiscalizadora compreende as ações relativas ao 

exame e à realização de diligências para apurar irregularidades, de auditorias e outras 

atividades de fiscalização relacionadas aos atos de pessoal, à celebração de convênios, ao 

cumprimento dos limites e metas estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), à 

avaliação de programas e políticas públicas, dentre outras. 

A função opinativa está prevista na obrigação de apresentar parecer prévio nas 

contas prestadas anualmente pelo Chefe do Poder Executivo, de caráter eminentemente 

técnico, a ser considerada pelo Poder Legislativo, quando do julgamento final das contas de 

governo, em conjunto com outros elementos de natureza política. 

A função julgadora envolve a palavra final quanto à regularidade ou não das 

contas de gestão dos responsáveis por bens e valores públicos, daqueles que causarem 

prejuízos ao erário, das denúncias e representações formuladas perante o tribunal de contas. 

Por sua vez, a função sancionadora envolve a responsabilização dos responsáveis, 

com aplicação de multa pelas irregularidades apuradas, inabilitação para exercer função 

comissionada, declaração de inidoneidade para licitar, decretação de indisponibilidade de 

bens, dentre outros. 

A função corretiva envolve a contribuição para o aperfeiçoamento da gestão 

pública, com a emissão de determinações e recomendações aos órgãos jurisdicionados, a 
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fixação de prazos para adoção de providências, a sustação de atos irregulares e adoção de 

medidas cautelares. 

A função consultiva ocorre nas hipóteses das consultas formuladas ao tribunal de 

contas sobre assuntos de sua competência e nos pareceres sobre a regularidade de despesas, 

por solicitação da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Poder 

Legislativo. Importante ressaltar que em sede de consulta, a deliberação unânime assume força 

normativa para seus jurisdicionados. 

A função informativa envolve prestar informações sobre trabalhos realizados, 

cálculos e dados consolidados, elementos e documentos a que tenha tido acesso para o Poder 

Legislativo sobre as atividades de controle externo, à Justiça Eleitoral (da relação de 

inelegíveis), ao Ministério Público sobre as irregularidades apuradas, aos órgãos e poderes do 

ente sobre os limites e regras da LRF e à sociedade sobre informações das contas públicas e da 

Lei de Acesso à Informação. 

A função ouvidora compreende o recebimento e o processamento de denúncias, 

representações realizadas por qualquer cidadão, partido político, controle interno, associação 

civil ou sindicato. 

Por fim, a função normativa envolve a regulamentação dos assuntos de sua 

competência, podendo expedir atos e instruções normativas sobre matérias de suas atribuições 

e sobre a organização dos processos que lhe devam ser submetidos, obrigando ao seu 

cumprimento, sob pena de responsabilidade. Também se inclui nessa função a fixação de 

coeficientes de distribuição de recursos do Fundo de Participação do Estado, do Fundo de 

Participação dos Municípios, do Imposto sobre Produtos Industrializados – exportações e da 

CIDE (LIMA, L., 2018). 

Ainda, segundo Cavalcanti (apud FURTADO, 2012), o processo de contas 

contempla três dimensões relevantes para o cumprimento integral do controle, sendo essas as 

dimensões político-administrativa, indenizatória e sancionatória. 

A dimensão política-administrativa do processo de contas diz respeito ao 

julgamento da gestão do administrador responsável, considerada pelo autor a mais importante 

entre as três por realizar o princípio republicano de informar o povo – elemento pessoal do 

Estado - de como estão sendo utilizados – se bem ou mal – os recursos financeiros que, em 

sua maioria, foram-lhe subtraídos compulsoriamente mediante tributação. 
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Essa dimensão é assim chamada por alcançar, em caso de desaprovação das 

contas, os direitos políticos do responsável, resultando na inabilitação para cargo público 

eletivo ou mesmo extinção de mandato eletivo, nos termos da lei de inelegibilidade. 

A dimensão indenizatória diz respeito à reparação do prejuízo causado ao erário e 

surge do julgamento das contas que condena a devolução de valores aos cofres públicos. Essa 

dimensão opera a responsabilidade civil do administrador público e se concretiza quando o 

Tribunal emite acórdão com imputação de débito ao responsável. Esse acórdão tem natureza 

de título executivo extrajudicial, conforme dispõe o art. 71, §3º da CRBF (BRASIL, 2018a). 

Já a dimensão sancionatória concerne à punibilidade do gestor faltoso e decorre do 

julgamento que reconhece a irregularidade das contas prestadas. Essa dimensão se assemelha 

ao processo penal, à medida que possibilita a aplicação de penalidades, tais como multa e 

inabilitação para contratar com a administração pública. 

Portanto, verifica-se que a CRFB/1988 (BRASIL, 2018a) ampliou 

significativamente as competências dos tribunais de contas, com abrangência para realizar a 

fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional5, bem como a análise 

da economicidade, da legalidade e da legitimidade do gasto público, sendo essa última uma 

avaliação entre meios e fins, com foco nos princípios da impessoalidade, moralidade e 

publicidade para se aferir o alcance social do gasto, trazendo consequências importantes 

decorrentes da análise das contas públicas.  

 

3.3 O desenho institucional dos Tribunais de Contas: composição, organização e 

estrutura 

 

No Brasil, o modelo de controle externo das contas públicas adotado é o de órgão 

colegiado, com a jurisdição definida conforme os entes da federação. Há trinta e três tribunais 

de contas, sendo o Tribunal de Contas da União, com jurisdição nos recursos federais; o 

Tribunal de Contas do Distrito Federal, com jurisdição nos recursos distritais; o Tribunal de 

Contas do Município do Rio de Janeiro e o Tribunal de Contas do Município de São Paulo, 

com jurisdição nos recursos do município do Rio de Janeiro e de São Paulo, respectivamente; 

três tribunais de contas dos Municípios que fiscalizam e julgam recursos dos municípios 

                                                 
5  A fiscalização operacional é importante inovação da CRFB/1988. Por meio das auditorias operacionais, que 

permitem a avaliação sistemática do desempenho das políticas, programas, projetos, atividades e sistemas 
governamentais, os tribunais de contas tiveram que promover mudanças em seus procedimentos e métodos de 
atuação. 
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localizados nos estados da Bahia, do Pará e de Goiás, e vinte e seis tribunais de contas 

estaduais, com jurisdição nos recursos estaduais e municipais (nos estados onde não há 

tribunais de contas dos municípios). 

Os tribunais de contas são compostos por membros titulares, indicados pelo 

legislativo e executivo, e por membros substitutos, ingressos via concurso público, todos 

equiparados aos membros do poder judiciário, com as garantias e impedimentos destes, a fim 

de assegurar a independência e autonomia necessária ao exercício da função. Além disso, atua 

nos tribunais de contas, um Ministério Público de Contas, com atuação como fiscal da lei.  

 

3.3.1 Os Ministros e Conselheiros dos Tribunais de Contas 

 

Os tribunais de contas, enquanto órgão colegiado é, no âmbito federal integrado 

por nove Ministros, e no estadual e municipal, por sete Conselheiros. A Carta Magna, em seu 

art. 73 c/c art. 75, aborda a forma de ingresso e os requisitos necessários à investidura no 

cargo: 

Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede no 
Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território 
nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 96. 
§ 1º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros 
que satisfaçam os seguintes requisitos: 
I - mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade; 
II - idoneidade moral e reputação ilibada; 
III - notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de 
administração pública; 
IV - mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que 
exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior. 
§ 2º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos: 
I - um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo 
dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao 
Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de 
antiguidade e merecimento; 
II - dois terços pelo Congresso Nacional.  
 
Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à 
organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do 
Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios. 
(BRASIL, 2018a). 

Como se vê, a composição do Tribunal de Contas opera em um sistema de “quinto 

invertido”, ou seja, a maioria das indicações são livres, não estando vinculadas às carreiras de 

controle externo. A escolha para Ministro do Tribunal de Contas da União será feita dois 

terços (seis) pelo Congresso Nacional e um terço (três) pelo Presidente da República.  
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No terço reservado ao Poder Executivo, duas vagas são destinadas aos oriundos do 

cargo de Ministro-Substituto (Auditor) e de Procurador de Contas, escolhidos em lista tríplice 

elaborada pelo Tribunal de Contas da União, e uma vaga de livre indicação do Presidente da 

República. Todas as vagas do Congresso Nacional são de livre indicação, preenchidos os 

requisitos de ingresso. 

O Tribunal de Contas da União (TCU) constitui-se como paradigma federal de 

controle externo para as demais unidades federadas, aplicando-se as normas constitucionais 

no que couber, em respeito ao princípio da simetria. A esse respeito, Ferreira (1989, p. 634) 

assevera: “todos os órgãos estaduais e municipais devem ter simetria com o Tribunal de 

Contas da União”. Tal entendimento, em 2003, foi objeto de edição de Súmula pelo STF: 

Súmula 653 - No Tribunal de Contas Estadual, composto por sete conselheiros, 
quatro devem ser escolhidos pela Assembleia Legislativa e três pelo chefe do Poder 
Executivo estadual, cabendo a este indicar um dentre auditores e outro dentre 
membros do Ministério Público, e um terceiro a sua livre escolha (BRASIL, 2018j). 

A observância obrigatória deste modelo federal de organização, composição e 

fiscalização dos Tribunais de Contas pelos Estados, já foi, inclusive, objeto de Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI 4.416) contra artigo da Constituição do Estado do Pará, que 

intentava autorizar a livre escolha pelo Governador na hipótese de inexistência de Auditores 

(Conselheiros-Substitutos) ou membros do Ministério Público de Contas aptos à nomeação. 

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Artigo 307, § 3º, da Constituição do Estado 
do Pará, acrescido pela Emenda Constitucional 40, de 19/12/2007. Indicação de 
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado e dos Municípios. Dispositivo que 
autoriza a livre escolha pelo Governador na hipótese de inexistência de Auditores ou 
membros do Ministério Público Especial aptos à nomeação. Ofensa aos artigos 73, § 
2º, e 75, caput, da Constituição Federal. Liminar deferida. [...] III - Em observância à 
simetria prescrita no caput do art. 75 da Carta Maior, entre os três indicados pelo 
Chefe do Poder Executivo estadual, dois, necessariamente e de forma alternada, 
devem integrar a carreira de Auditor do Tribunal de Contas ou ser membro do 
Ministério Público junto ao Tribunal. Súmula 653 do Supremo Tribunal Federal. IV 
- Medida cautelar deferida (BRASIL, 2018f). 

No mesmo sentido, decidiu a Corte Suprema pela observância das regras de 

proporcionalidade em casos de transição na composição dos Tribunais de Contas, como se 

observa na ADI 374: 

Ademais, em julgados mais recentes [...], esta Suprema Corte vem reconhecendo, de 
acordo com as peculiaridades dos casos existentes em cada ente federado, que a 
solução mais adequada aos desígnios constitucionais é aquela que melhor promove a 
mais célere recomposição do Tribunal de Contas local, satisfazendo, assim, a 
proporcionalidade de indicados pela Assembleia Legislativa e pelo Governador do 
Estado. [...] Como visto, nos termos da mais recente jurisprudência da Corte, não há 
vício de inconstitucionalidade na regra de transição que determina o provimento das 
primeiras quatro vagas de Conselheiros por indicação da Assembleia Legislativa, já 
que as nomeações anteriores à Constituição de 1988 cabiam ao Governador do 
Estado (BRASIL, 2018g). 



41 
 

Do mesmo modo, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil 

(ATRICON), objetivando assegurar a observância desse modelo constitucional de 

composição, organização e funcionamento dos Tribunais de Contas, editou a Resolução nº 

03/2014, que entre os compromissos firmados apresenta os seguintes itens 

14. a. Modelo Constitucional: a Constituição Federal fixa, no conjunto de seu texto, 
a moldura do sistema de controle externo nacional, delineando seus contornos e 
estruturando os órgãos titulares de seu exercício. A expressão “modelo 
constitucional”, neste trabalho, refere-se ao padrão heterônomo definido nos arts. 52, 
inciso III, 71 e 73 da Constituição da República, quanto à composição, organização 
e funcionamento do Tribunal de Contas da União, a ser observado e reproduzido 
obrigatoriamente por todos os demais entes federativos, conforme determinação 
expressa do art. 75 da Carta Magna. 
[...] 
18. Reconhecer o Ministério Público de Contas como organismo integrante da sua 
estrutura organizacional, com independência funcional, apoiando iniciativas 
relacionadas ao alcance da autonomia administrativa plena e à previsão orçamentária 
própria. 
19. Compor-se, no caso do Tribunal de Contas da União, por Ministros e Ministros 
Substitutos, e nos Tribunais de Contas dos Estados e Municípios, por Conselheiros e 
Conselheiros Substitutos, todos submetidos ao conjunto de garantias, prerrogativas, 
impedimentos, subsídios e vantagens da magistratura nacional, nos termos da 
Constituição Federal (ATRICON, 2018). 

Os requisitos de ingresso também foram objeto de discussão no STF, notadamente 

quanto ao termo “notórios conhecimentos”. Nos autos da Ação Originária 476, o Supremo 

decidiu pela desnecessidade de que o indicado à vaga de Conselheiro possuísse qualificação 

profissional de ensino superior, vejamos: 

AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DE CONTAS 
ESTADUAL. CONSELHEIROS. NOMEAÇÃO. QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL FORMAL. NOTÓRIO SABER. A qualificação profissional 
formal não é requisito à nomeação de Conselheiro de Tribunal de Contas 
Estadual. O requisito notório saber é pressuposto subjetivo a ser analisado pelo 
Governador do Estado, a seu juízo discricionário (BRASIL, 2018h). 

Para a Suprema Corte, basta tão somente a avaliação de notório saber feita pelo 

nomeante de forma subjetiva, cumulada com os demais requisitos, quais sejam: mais de dez 

anos de exercício de funções e efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos de 

contabilidade, administração pública, direito e economia. Atendidos esses requisitos, qualquer 

um pode ser nomeado como membro vitalício nos tribunais de contas. 

A fim de demonstrar a formação acadêmica dos membros titulares de livre indicação 

política, fez-se um levantamento dos trinta e três tribunais de contas do país. O levantamento 

realizado por Paiva e Sakai (2018) usou como fonte a pesquisa realizada pela Transparência 

Brasil, bem como as informações constante nos sítios eletrônicos dos tribunais de contas. 

Foram excluídos dessa pesquisa os titulares oriundos do cargo de Conselheiro-Substituto e de 
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Procurador de Contas, tendo em vista que a formação em nível superior é requisito 

indispensável para aprovação em concurso público.  

Assim, o quadro a seguir evidencia a formação daqueles indicados pelo critério de 

livre indicação política, sendo sete do Tribunal de Contas da União e cinco em cada um dos 

demais tribunais de contas, totalizando 167 titulares por esse critério: 

Tabela 1 – Formação dos Ministros/Conselheiros escolhidos por livre indicação política 

Quantidade de Ministros/Conselheiros por respectiva formação acadêmica 

Formação Acadêmica Quantidade de Conselheiros 

Administração 19 

Arquivologia 1 

Contabilidade 6 

Direito 82 

Economia 8 

Engenharia Civil 8 

Filosofia, teologia e pedagogia 1 

Geografia 1 

Geologia 1 

História 1 

Jornalismo 3 

Letras 1 

Licenciatura em finanças 1 

Medicina 8 

Matemática 1 

Odontologia 2 

Pedagogia 2 

Veterinária 1 

Zootecnia 1 

Sem formação 15 

Não foi possível apurar 4 

TOTAL 167 
Fonte: PAIVA; SAKAI, 2018. 

Não foi possível coletar informações acerca da formação acadêmica de quatro 

conselheiros, dois do TCM da Bahia e dois do TCM de São Paulo, por não constar do 

levantamento publicado pelo site Transparência Brasil, nem estar disponibilizado no site dos 

respectivos tribunais de contas (PAIVA; SAKAI, 2018). 

Das informações coletadas verifica-se a preponderância da formação em direito e 

administração (60,47%). Entretanto, existem muitos conselheiros desempenhando suas 

funções sem possuir quaisquer formações técnicas nas áreas afins às atividades 
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desempenhadas pelas Cortes de Contas, quais sejam: administração, contabilidade, economia 

ou direito. Cerca de 28,74% dos ministros/conselheiros titulares ou não possuem formação 

acadêmica ou a possuem em áreas completamente dissonantes das correlatas ao Tribunal, 

como é o caso daqueles formados apenas em geografia, jornalismo, pedagogia, zootecnia, 

geologia, história, letras, medicina, odontologia, veterinária, dentre outras. 

 

3.3.2 Os Ministros-Substitutos e Conselheiros-Substitutos dos Tribunais de Contas 

 

Além dos membros indicados politicamente, cada tribunal de contas possui 

membros ingressos via concurso público de provas e títulos - os Ministros Substitutos (União) 

e Conselheiros Substitutos (demais entes) - com função prevista no texto constitucional de 

substituir os ministros e os conselheiros, respectivamente, em suas ausências e afastamentos e 

exercerem outras atividades judicantes do controle externo, de modo semelhante aos 

Ministros e Conselheiros. O número de membros substitutos varia conforme a legislação 

estadual, girando de três a sete. 

A denominação Auditor consta da Constituição Federal (BRASIL, 2018a), 

todavia, dado o equívoco que a nomenclatura costuma provocar em relação a sua natureza 

jurídica, a Resolução nº 03/2014 da Associação Nacional dos Membros dos Tribunais de 

Contas estabeleceu a diretriz 22, a fim de que os Tribunais de Contas editassem normas 

denominando o cargo de Auditor de Ministro-Substituto, no TCU, e de Conselheiro-

Substituto, nos demais tribunais de contas, de modo a fazer distinção entre esse Auditor, que 

exerce a magistratura de contas, e o Auditor de Controle Externo, servidor das unidades de 

apoio e técnica dos Tribunais de Contas. Atualmente, 22 dos 33 Tribunais de Contas6 já 

adotam a referida denominação. 

O cargo está previsto no art. 73, §2º, I e §4º da Constituição Federal de 1988, 

conforme se observa: 

Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede no 
Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território 
nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 96. 
[...] 
§ 2º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos: 
I - um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo 
dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao 
Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de 
antigüidade e merecimento. 

                                                 
6  TCE/PB, TCE/SE, TCE/RS, TCE/MG, TCE/RO, TCE/CE, TCE/MA, TCE/AC, TCE/PI, TCE/MT, TCE/RR, 

TCM/GO, TCE/BA, TCE/PE, TCE/RJ, TCE/TO, TCE/PA, TCM/PA, TCE/ES, TCE/RN, TCE/AL. 
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§ 4º - O auditor, quando em substituição a Ministro, terá as mesmas garantias e 
impedimentos do titular e, quando no exercício das demais atribuições da 
judicatura, as de juiz de Tribunal Regional Federal (BRASIL, 2018a). 

A justificativa dada à época da elaboração da Constituição Federal de 1988 para 

inserção do §4º do art. 73, explicita a natureza do cargo de Auditor (Ministro/Conselheiro-

Substituto), conforme trecho abaixo: 

Os auditores são os juízes permanentes do Tribunal de Contas que têm por missão 
relatar os processos que são distribuídos entre eles e os ministros titulares. 
Mesmos quando não estão substituindo os ministros, estão ao lado deles relatando e 
fazendo propostas de decisões que constituem inequivocadamente atos de judicatura. 
Por isso é necessário que mesmo nessa situação e, especialmente nelas, estejam 
protegidos pelas garantias tradicionais da magistratura. Se quando substituem são 
equiparados aos ministros, quando executam as atribuições da sua judicatura, sem 
substituírem, devem, por hierarquia, ser equiparados aos juízes dos Tribunais 
Regionais Federais (CANHA, 2013, p. 34). 

Por força da simetria com o modelo federal, estabelecida no art. 75, da 

Constituição Federal (BRASIL, 2018a), os Conselheiros-Substitutos dos demais tribunais de 

contas são equiparados a juiz estadual de última entrância. Veja exemplo da Constituição do 

Estado do Pará: 

Art. 119. [...] 
§ 3º O Auditor, quando em substituição a Conselheiro, terá as mesmas garantias e 
impedimentos do titular e, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, 
as de juiz de direito de última entrância (PARÁ, 2018a). 

Como se nota, são duas as atribuições constitucionais deferidas ao cargo, uma 

ordinária (exercício das demais atribuições da judicatura) e outra extraordinária (substituir 

Ministros ou Conselheiros). Jorge Fernandes (2016, p. 671, grifo nosso) assim esclarece as 

atribuições do cargo: 

5.4.2 Ministros-substitutos e Conselheiros-substitutos 
Possuem os Tribunais de Contas substitutos de ministros e conselheiros concursados, 
prontos para atuar nos casos de vacância e durante os impedimentos por motivo de 
licença, férias ou outro afastamento legal. Trata-se de um traço peculiar.  
O nome jurídico do cargo também é referido como auditor, e tem duas relevantes 
funções. A ordinária consiste em participar do plenário ou da câmara e relatar 
processos definidos especificamente nos regimentos internos como de sua 
competência, que pode abranger a relatoria de processos de contas, consultas, 
denúncias, representações, auditorias, inspeções e outros. A extraordinária consiste, 
precisamente, em substituir, para integrar quórum, o ministro ausente, no caso do 
Tribunal de Contas da União, ou o conselheiro, nos demais tribunais. Nos 
impedimentos eventuais e nos não eventuais, assume integralmente as prerrogativas 
do substituído, inclusive quanto a voto. 
[...] 
É importante notar que o constituinte foi muito criterioso ao definir as atribuições 
ordinárias do auditor, qualificando-as, não sem motivo, de “judicatura”, dada a 
feição judicialiforme do julgamento das contas. Esse argumento reforça o fato dos 
ministros e conselheiros, e do próprio tribunal de contas, exercerem funções 
jurisdicionais e outras funções. Assim, os auditores, por força de dispositivo 
constitucional, têm atribuições ordinárias de judicatura, isto é, próprias de juiz, 
do exercício da magistratura. 
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Importa anotar, ainda, o provimento do cargo por concurso público de provas e 

títulos, que exige que o candidato satisfaça, além dos mesmos requisitos de ingresso e 

desempenho do cargo de Conselheiro, graduação em nível superior nas áreas de direito, 

economia, contabilidade ou administração.  

No Estado do Pará, os requisitos para ingresso no cargo estão previstos no art. 

120, da Constituição Estadual de 1989 e são os mesmos para o cargo de Conselheiro, previsto 

no art. 119 da Carta Política Estadual. 

Art. 120 Os Auditores do Tribunal de Contas do Estado do Pará e do Tribunal de 
Contas dos Municípios, serão nomeados pelo Governador, obedecida a ordem de 
classificação em concurso público de provas e títulos, devendo o candidato 
preencher os seguintes requisitos:  
 I – diploma em curso superior referente aos conhecimentos mencionados no art. 
119, III. 
II - mais de trinta anos de idade, na data da inscrição do concurso, até 31 de 
dezembro de 2012 e mais de trinta e cinco anos a partir de 01 de janeiro de 
2013. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53 de 21/03/2012) 
III - idoneidade moral e reputação ilibada; 
IV – cinco anos, pelo menos, de efetiva atividade profissional, até 31 de dezembro 
de 2012, e 10 anos, pelo menos, de efetiva atividade profissional a partir de 01 de 
janeiro de 2013. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53 de 21/03/2012)  
Parágrafo único. Os Auditores serão também denominados Conselheiros Substitutos 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 64/15, efeitos a partir de 02.10.15) 
(PARÁ, 2018a). 

Semelhante disposição é encontrada nos demais entes da federação, seja nas 

constituições estaduais, seja nas leis orgânicas de cada tribunal de contas. 

 

3.3.3 O Ministério Público de Contas 

 

Como visto acima, uma das vagas de titular dos tribunais de contas é reservada 

aos Procuradores do MPC, escolhido em lista tríplice pelo respectivo tribunal de contas. A 

Constituição Federal (BRASIL, 2018a), em seu art. 130, dispõe que aos membros do 

Ministério Público junto aos Tribunais de Contas aplicam-se as mesmas disposições 

pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura do Ministério Público comum. Acerca 

deste dispositivo constitucional, José Silva (2008, p. 604) acrescenta que: 

A Constituição instituiu, neste dispositivo, um Ministério Público especial para 
atuar junto aos Tribunais de Contas, como instituição autônoma em face do 
Ministério Público comum, da União ou dos Estados ou do Distrito Federal. 
Significa isso repelir a tese – hoje, aliás, superada – de que aquele Ministério 
Público seria uma simples representação do Ministério Público comum junto aos 
Tribunais de Contas por membros integrantes de seus próprios quadros.  

Em diversos julgados, o STF vem reconhecendo a distinção existente entre o 

Ministério Público de Contas e o Ministério Público Comum. A título de exemplo, o 
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julgamento do Recurso Extraordinário nº 120.970, no qual Corte Suprema decretou a 

invalidade de portaria do Procurador Geral de Justiça que, ainda sob o regime constitucional 

anterior, designou procurador de justiça para exercer a chefia do Ministério Público junto ao 

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (BRASIL, 2019b). 

No mesmo sentido, o STF decidiu no julgamento da ADI nº 2.884, cuja ementa do 

Acórdão prevê 

O Ministério Público especial junto aos Tribunais de Contas – que constitui uma 
indiscutível realidade constitucional – qualifica-se como órgão estatal dotado de 
identidade e de fisionomia próprias, que o tornam inconfundível e inassimilável 
à instituição do Ministério Público comum da União e dos Estados-membros. 
Não se reveste de legitimidade constitucional a participação do Ministério Público 
comum perante os Tribunais de Contas dos Estados, pois essa participação e atuação 
acham-se constitucionalmente reservadas aos membros do Ministério Público 
especial a que se refere a própria Lei Fundamental da República (art. 130). O 
preceito consubstanciado no art. 130 da Constituição reflete uma solução de 
compromisso adotada pelo legislador constituinte brasileiro, que preferiu não 
outorgar, ao Ministério Público comum, as funções de atuação perante os Tribunais 
de Contas, optando, ao contrário, por atribuir esse relevante encargo a agentes 
estatais qualificados, deferindo-lhes um ‘status’ jurídico especial e ensejando-lhes, 
como o reconhecimento das já mencionadas garantias de ordem subjetiva, a 
possibilidade de atuação funcional exclusiva e independente perante as Cortes 
de Contas (BRASIL, 2018i). 

 
Na esfera federal, o Ministério Público junto ao TCU é composto por um 

Procurador-Geral, três Subprocuradores-Gerais e quatro Procuradores, cujas atribuições estão 

dispostas no art. 81, da Lei n° 8.443/92, in verbis 

Art. 81 - Competem ao procurador-geral junto ao Tribunal de Contas da União, em 
sua missão de guarda da lei e fiscal de sua execução, além de outras estabelecidas no 
regimento interno, as seguintes atribuições: 
I - promover a defesa da ordem jurídica, requerendo, perante o Tribunal de Contas 
da União as medidas de interesse da justiça, da administração e do erário; 
II - comparecer às sessões do Tribunal e dizer de direito, verbalmente ou por escrito, 
em todos os assuntos sujeitos à decisão do Tribunal, sendo obrigatória sua audiência 
nos processos de tomada ou prestação de contas e nos concernentes aos atos de 
admissão de pessoal e de concessão de aposentadorias, reformas e pensões; 
III - promover junto à Advocacia-Geral da União ou, conforme o caso, perante os 
dirigentes das entidades jurisdicionadas do Tribunal de Contas da União, as medidas 
previstas no inciso II do art. 28 e no art. 61 desta lei, remetendo-lhes a 
documentação e instruções necessárias; 
IV - interpor os recursos permitidos em lei. (BRASIL, 2018k). 

O Ministério Público de Contas exerce um importante papel no controle das 

contas públicas, atuando como fiscal da lei na jurisdição de contas e, por isso, goza de 

autonomia e independência para o pleno exercício das suas funções. 

Aplicam-se aos membros do MPC os princípios institucionais da unidade (órgão 

único), da indivisibilidade (a atuação do membro é a atuação da própria instituição) e da 

independência funcional (não subordinação hierárquica entre os membros, nem com a chefia). 



47 
 

O ingresso na carreira ocorre mediante concurso público de provas e títulos. O 

Procurador-Geral do MPC é nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, entre os integrantes da 

carreira, para exercer mandato de dois anos, permitida a recondução. 

É obrigatória a manifestação do MPC nas matérias relacionadas aos processos de 

contas, de atos de pessoal, de representação e de recursos. Há algumas matérias em que a 

manifestação do MPC não é obrigatória, a exemplo das consultas, denúncias e processos de 

fiscalização, embora a obrigatoriedade ou não varie de tribunal para tribunal de contas. 

No que se refere a autonomia administrativa e financeira, a jurisprudência do STF 

afirma que o MPC não goza dessa autonomia, estando inserido dentro da estrutura 

administrativa dos tribunais de contas. 

Entretanto, Willeman (2017) afirma que a interpretação da Suprema Corte não é a 

mais adequada a assegurar a autonomia e a independência das funções essenciais exercidas 

pelos procuradores de contas em prol do controle externo. 

Isso porque não são raras as situações em que o reconhecimento de garantias 

institucionais revela-se como pressuposto indeclinável para o efetivo exercício de garantias de 

ordem subjetiva, especialmente quando se trata de independência funcional.  

A autora reflete sobre o inevitável paradoxo da situação: os membros dos MPCs 

brasileiros têm reconhecido em seu favor o regime jurídico subjetivo do Ministério Público, 

mas não dispõem de instrumentos efetivos para realizá-lo na prática. Estão inseridos na 

“intimidade estrutural” da Corte de Contas perante a qual atuam, sem que disponham de 

autonomia administrativa ou financeira. A sua organização e estruturação ficam totalmente 

dependentes de leis de iniciativa do próprio Tribunal de Contas, que, com isso, interfere 

diretamente na atuação ministerial (WILLEMAN, 2017). 

Ao debruçar especificamente sobre a natureza do MPC e analisar decisões do STF 

que negam a autonomia administrativa e financeira do órgão, José Silva (2004, p. 265) faz 

duras críticas à interpretação dada pela Suprema Corte: 

19. A ementa da ADI 160, de que foi Relator o Min. Octavio Gallotti, sobre a 
posição do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas declara que “em sua 
organização, ou estruturalmente, não é ele dotado de autonomia funcional (como 
sucede ao Ministério Público comum), pertencendo, individualmente, a seus 
membros, essa prerrogativa, nela compreendida a plena independência de atuação 
perante os poderes do Estado, a começar pela Corte junto à qual oficiam”. Confesso 
que tenho muita dificuldade de entender que os membros de um órgão tenham 
autonomia funcional, individualmente, prerrogativa que compreende a plena 
independência de atuação perante os poderes, inclusive perante a Corte junto à qual 
oficiam, sem que o próprio 
órgão seja igualmente dotado de tal prerrogativa. 
[...]. 
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21. Mas aqui nesse final de voto do ínclito Ministro Sepúlveda Pertence surge uma 
colocação que para mim é ininteligível no contexto de sua manifestação, qual seja, 
não vejo como ter autonomia funcional sem autonomia administrativa. Pois, se não 
tiver autonomia administrativa, significa que fica subordinado à estrutura 
administrativa em que insere. Assim, se falta a autonomia administrativa, seus 
membros e seu pessoal ficam na dependência de outro órgão, e, consequentemente, 
carecerá daquelas prerrogativas que configuram a autonomia funcional, reconhecida 
pelo Eminente Ministro!  

Nessa direção, verifica-se que existe muita diversidade na organização dos MPCs 

estaduais e municipais, desde o total de cargos – varia de dois no TCE/MS a dez no TCE/AM 

– até o grau de autonomia administrativa e financeira. Apenas o MPC/PA possui autonomia 

administrativa, orçamentária e financeira, o MPC/AL possui autonomia apenas para 

encaminhar projeto de lei de suas atribuições, já o MPC/MT e MPC/SC só possuem 

autonomia administrativa. 

Como exposto, a autonomia administrativa e financeira do MPC é essencial, pois 

ao depender da iniciativa do tribunal de contas para dispor sobre a sua estrutura, os membros 

do MPC ficam sujeitos a pressões que podem comprometer sua autonomia e independência 

funcional. 

 

3.3.4 O corpo auxiliar dos Tribunais de Contas 

 

O corpo auxiliar dos tribunais de contas divide-se nas esferas administrativa e 

técnica, dispondo de quadro próprio de pessoal, organizado em plano de carreira. O ingresso 

nos cargos que compõem o corpo auxiliar dos tribunais de contas se dá mediante concurso 

público nas mais diversas áreas de formação. 

 A esfera administrativa é responsável pelo suporte e realização das atividades 

administrativas, compostos por diretorias, secretarias, ouvidorias e núcleos que objetivam 

garantir a organização administrativa da instituição.  

Já o corpo técnico é responsável pela instrução dos processos de controle externo, 

compostos por auditores de controle externo, analistas e assistentes que realizam a 

fiscalização e elaboram relatórios conclusivos. 

Em regra, as obrigações dos servidores do corpo técnico envolvem manter atitudes 

de independência e imparcialidade, cumprir o código de ética, representar à chefia imediata 

qualquer irregularidade ou falha na fiscalização, guardar sigilo sobre dados e informações 

obtidos em decorrência do exercício de suas funções, compor comissões de estudos ou 
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fiscalização, propor, planejar e executar trabalhos de fiscalização, em suas diversas 

modalidades, dentre outras. 

Na etapa de instrução dos processos aplica-se aos servidores os mesmos 

impedimentos previstos para os membros do tribunal, quais sejam, vedação de atuar em 

interesse próprio, de cônjuge, de parente consanguíneo ou afim, na linha reta ou colateral, até 

o segundo grau, ou de amigo íntimo ou inimigo capital, assim como em processo que tenha 

funcionado como advogado, perito ou servidor do controle interno. 

A seguir, segue uma representação do organograma do Tribunal de Contas União, 

que representa o desenho estrutural do órgão, lógica seguida pelos demais tribunais de contas 

do Brasil. 
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Figura 1 – Estrutura organizacional do Tribunal de Contas da União 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BRASIL, 2018l. 
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Como se observa, o TCU se estrutura pelos órgãos colegiados, onde atua o corpo 

de magistrados (Ministros e Ministros-Substitutos) e ao lado dos órgãos colegiados atuam os 

membros do Ministério Público de Contas. Também se visualiza as unidades de atividades de 

apoio administrativo do órgão e as unidades técnicas a cargo da fiscalização e instrução 

processual. Estrutura semelhante é verificada nos demais tribunais de contas. 

 

3.4 As disfunções na aderência do desenho institucional dos Tribunais de Contas 

 

Como visto, no Brasil, há uma composição heterogênea dos integrantes dos órgãos 

de controle externo, com maioria escolhida dentre cidadãos que satisfaçam determinados 

requisitos constitucionais (art. 73 da CF/88) e minoria dentre agentes titulares dos cargos de 

ministros/conselheiros-substitutos e membros do Ministério Público de Contas. A maior parte 

das vagas é de livre escolha do parlamento e chefe do Poder Executivo e, tradicionalmente, 

tem recaído sobre ex-membros do parlamento. 

Levantamento feito pelo cientista político Audálio Machado, da Universidade de 

Pernambuco, traça o perfil político da maioria de 186 conselheiros de 26 tribunais de contas e 

TC/DF. Ele demonstra que 85 desse quantitativo são ex-deputados estaduais e distritais, 5 são 

ex-deputados federais, 29 são ex-secretários estaduais, 13 ocuparam outros cargos estaduais e 

40 têm ou tiveram pendências judiciais. Dos 186 conselheiros levantados, 56 são parentes 

políticos. Nas palavras de Audálio José Pontes Machado (apud GONDIM, 2019): 

Deve-se salientar que, antes de serem membros dos colegiados dos TCEs, muitos 
eram políticos de carreira, e possuem processos no próprio tribunal de contas no qual 
detêm as funções mais importantes. 

Essa forma de ingresso e composição tem sofrido duras críticas nos últimos anos, 

notadamente pelos escândalos de envolvimentos em atos de corrupção noticiados. Recente 

pesquisa do IBOPE (MACEDO; AFFONSO, 2016), a pedido da Confederação Nacional da 

Indústria, em 28 de julho de 2016, mostrou que 75% dos entrevistados veem a forma de 

composição do colegiado como um obstáculo ao bom desempenho dos Tribunais de Contas, 

na medida em que vê comprometida a imparcialidade com que deve ser avaliado o recurso 

público. Acredita-se que a composição do colegiado destas instituições, em alguns casos, 

volta-se para atender interesses de cunho pessoal. Este, inclusive, foi um dos temas abordados 

pela revista “Controle Externo em Revista” produzida pela Federação Nacional das Entidades 

dos Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil (FENASTC) com a participação de diversas 

associações e sindicatos de todo o Brasil (FENASTC, 2018). 
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Ao estabelecer os critérios de ingresso no cargo de Ministro ou Conselheiro, o 

constituinte originário utilizou diversos conceitos jurídicos imprecisos como “idoneidade 

moral”, “reputação ilibada” e “notórios conhecimentos”. Valendo-se desta lacuna conceitual, 

em diversos casos, as autoridades responsáveis pela escolha dos membros, afastam-se do real 

valor da norma na motivação dos seus atos e transmutam uma escolha que deveria revestir-se 

de análise técnica-jurídica, para uma de cunho essencialmente político. Ao comentar sobre a 

percepção negativa quanto à composição dos tribunais de contas, Pascoal (apud MACEDO; 

AFFONSO, 2016) afirma que, no Brasil, “essa percepção (sobre o modelo de indicação dos 

conselheiros) reflete a crise do Estado e da política, que afeta, de forma geral, o juízo de valor 

da sociedade sobre as instituições públicas”. 

Várias são as manifestações críticas nas indicações aos tribunais de contas. A 

exemplo, aquela feita pelo líder da oposição na Assembleia do Espírito Santo, na qual o 

deputado critica a condução do processo de contas de governo pelo TCE/ES, alegando que os 

profissionais escolhidos são aliados do então governador, o que facilitaria a análise de suas 

contas em 2019, quando este estaria sem mandato (MARÇAL, 2019). O Tribunal de Contas 

do Espírito Santo está entre aqueles que recentemente tiveram conselheiros afastados em 

razão de escândalos de corrupção, um está preso e o outro requereu aposentadoria, de pronto 

concedida pelo então governador. 

Em setembro de 2010, foi deflagrada a Operação “Mãos Limpas” no Estado do 

Amapá, que ensejou o afastamento por parte do STJ de cinco dos sete conselheiros do 

Tribunal de Contas do Estado, acusados de desviar verbas do Tribunal. De acordo com a 

denúncia do MPF, os envolvidos descontavam cheques da instituição, na boca do caixa, sob o 

argumento de que se tratava de outras despesas variáveis. Em 2012, uma decisão do STF 

permitiu que eles retornassem aos cargos, mas, em 2015, quando o Superior Tribunal de 

Justiça (BRASIL, 2018d) recebeu denúncia contra eles, foram novamente afastados e até 

impedidos de entrar no prédio do TCE (NAFES, 2018). 

Em junho de 2012, um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará 

também foi afastado, por ser réu em processo de formação de quadrilha, falsidade ideológica e 

peculato no "Escândalo dos Banheiros", um esquema de desvio de recursos de um convênio 

firmado para a construção de módulos sanitários. No TCE/AL, uma liminar judicial impediu 

que um conselheiro fosse empossado em dezembro de 2014, embora tenha conseguido tomar 

posse depois. O processo continua tramitando no judiciário local. Nas duas situações, os 

representantes do MPC pleiteavam na justiça o direito de nomeação (PAIVA; SAKAI, 2018). 
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Em agosto de 2015, a Associação Nacional do Ministério Público de Contas 

(AMPCON) e a ATRICON conseguiram paralisar o processo de nomeação de uma vereadora 

para o TCM-RJ. Além disso, no Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal denunciou cinco 

conselheiros, agora do Tribunal de Contas do Estado. Em março de 2017, eles foram presos 

temporariamente, durante a Operação Quinto de Ouro, suspeitos de fazer parte de um 

esquema de cobrança de propina, que pode ter desviado até 20% (vinte por cento) dos 

contratos públicos firmados. Apesar de terem sido soltos poucos dias depois, os conselheiros 

permanecem afastados de suas funções, por decisão do Superior Tribunal de Justiça 

(MARTINS; GOMES, 2018). A Justiça do Rio também bloqueou R$ 7,8 milhões em bens de 

cada um dos conselheiros, em razão de improbidade administrativa (GLOBONEWS, 2018). 

Em setembro de 2017, a partir da delação do ex-governador do Mato Grosso, o 

Ministro do STF Luiz Fux determinou o afastamento de 5 conselheiros do Tribunal de Contas 

do Estado do Mato Grosso. Na delação, o governador afirmou que pagou aos conselheiros 53 

milhões de reais, após negociações para que não dificultassem o andamento das obras no 

Estado para sediar a Copa do mundo (ARAÚJO, 2018). Os conselheiros foram denunciados 

pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, sonegação de renda e organização 

criminosa. Outro caso de afastamento se deu no âmbito do Tribunal de Contas dos Municípios 

do Pará, em 2018. Um conselheiro foi afastado do cargo pelo STJ, em razão de uma 

investigação da Polícia Federal que indicou envolvimento dele em um contrato fraudulento 

para desviar recursos da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais 

(CFEM) - em municípios que possuíam contratos de consultoria com empresas relacionadas 

ao diretor do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). O Conselheiro teria 

recebido entre os anos de 2013 e 2015, cerca de R$2,8 milhões de reais (BRASIL, 2018e). 

Como se observa, são muitos os episódios de afastamento de conselheiros por 

suspeitas de irregularidades e envolvimentos com atos de corrupção. Segundo Paiva e Sakai 

(2018), em análise de relatório do site Transparência Brasil, dos 34 tribunais até então 

existentes no Brasil7, apenas seis (6) possuem conselheiros sem nenhum tipo de denúncia: 

TCE/TO, TCE/PE, TCM/SP, TCE/BA, TCE/PB e TCE/MA. A atualização realizada em 2016 

por Paiva e Sakai (2018), a partir do levantamento do site Transparência Brasil, apresentou o 

seguinte quadro contabilizando o número de conselheiros denunciados, todos oriundo segundo 

o critério de livre indicação política, por Tribunal em relação à quantidade total de membros. 
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Tabela 2 – Quantidade de Conselheiros denunciados por Tribunal de Contas 

Tribunal Conselheiros 
com ocorrências 

Total de 
Conselheiros 

TCE/GO 4 7 
TCE/AP 4 7 

TCU 3 9 
TCM/GO 3 7 
TCE/MT 3 6 
TCE/RR 3 7 
TCE/SE 3 7 
TCE/RJ 3 7 
TCE/ES 2 7 
TCE/SP 2 7 
TCE/PI 2 7 
TCE/AL 2 6 
TCM/PA 2 7 
TCE/MS 2 7 
TCE/PR 2 7 
TCM/CE 1 7 
TCE/RN 1 7 
TCE/RO 1 7 
TCE/PA 1 7 
TCE/RS 1 7 
TCM/RJ 1 6 
TCE/CE 1 7 
TCE/SC 1 7 
TCE/AM 1 7 
TC/DF 1 7 

TCE/AC 1 7 
TCE/BA 1 7 
TCE/MG 1 7 

Total 53 195 
Fonte: PAIVA; SAKAI, 2018. 

O levantamento demonstra que mais de 27% apresentam algum tipo de 

ocorrência. Segundo o levantamento, das 18 condenações existentes até o fim do 

levantamento dos dados, 7 foram motivadas por improbidade administrativa, 5 por 

desaprovação de contas eleitorais, 4 por irregularidades em prestação de contas de gestão, uma 

por falsidade ideológica e uma por irregularidade em contratos 

Como se observa, dada as crescentes ocorrências de denúncias e escândalos 

envolvendo os conselheiros escolhidos pelo critério de livre indicação política, a forma de 

composição dos tribunais de contas tem sido altamente questionada. A questão não é recente. 

                                                                                                                                                         
7 Atualmente, são 33 tribunais de contas no Brasil, tendo em vista que o TCM/CE foi extinto em 2017. 
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Desde que a Constituição Federal de 1988 foi promulgada, já foram apresentadas mais de 

trinta propostas de emendas à Constituição, tanto no Senado Federal quanto na Câmara dos 

Deputados8 versando sobre alterações dos Tribunais de Contas. Dessas propostas de emendas, 

mais de cinquenta por cento objetivam alterar a forma de ingresso nos Tribunais, ora 

definindo maior rigor nos requisitos de ingresso, ora ampliando as vagas técnicas, ora 

exigindo a realização de concurso público como provimento exclusivo. 

Uma dessas propostas que tramita no Congresso Nacional é Proposta de Emenda à 

Constituição nº 22/2016 (BRASIL, 2018c), cuja minuta foi elaborada pela ATRICON, com o 

objetivo de promover uma reforma no sistema de controle externo a partir da criação do 

Conselho Nacional dos Tribunais de Contas (CNTC), de mudanças nas regras de composição 

dos colegiados e do estabelecimento de uma Lei Nacional de Processo de Contas. O texto da 

proposta prevê novos critérios para composição dos colegiados das Cortes de Contas, com a 

maior parte dos assentos reservados aos membros oriundos dos cargos técnicos, ou seja, os 

ministros/conselheiros-substitutos, procuradores de contas e auditores de controle externo. Se 

aprovada, as carreiras passarão a ocupar cinco vagas no TCU e quatro vagas nos demais 

Tribunais. 

A PEC objetiva também por fim às livres indicações do chefe do Executivo, assim 

como reduzir as indicações de membros do Legislativo, ao fixar critérios mais rigorosos para 

a ocorrência destas últimas, como por exemplo: a existência de uma quarentena de três anos 

para quem tiver ocupado mandato eletivo, não ter sido condenado judicialmente, nem ter tido 

contas reprovadas por qualquer tribunal de contas. Ademais, os indicados precisarão de 

maioria absoluta para aprovação e deverão ter formação acadêmica e experiência nas áreas 

jurídica, contábil, econômica e financeira ou de administração pública, como forma de aferir o 

notório conhecimento ditado pela Constituição. Quanto ao aspecto processual nos Tribunais 

de Contas, a proposta prevê a edição de um diploma nacional de processo de controle externo. 

Este deveria fixar procedimentos e unificar entendimentos, a exemplo dos conceitos de contas 

de gestão e contas de governo. A intenção é reduzir as dissonâncias existentes no sistema e 

proporcionar mais segurança aos processos de controle externo.  

Outra proposta encaminhada à Câmara dos Deputados, é a PEC 329/2013 

(BRASIL, 2018b), que também visa modificar a estrutura e a forma de indicação dos 

membros do tribunal de contas, oriunda de um movimento da Associação Nacional dos 

Membros do Ministério Público de Contas (AMPCON). O projeto dispõe que o conselheiro 

                                                 
8 Conforme consulta nos sítios eletrônicos do Senado e Câmara dos Deputados. 
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não poderá ter sido condenado em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão 

judicial colegiado pelos crimes e atos que tornem o cidadão inelegível para cargos públicos, 

nos termos da Lei Eleitoral de Inelegibilidade. Ademais, deverá possuir mais de dez anos de 

exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija formação em nível superior. 

As alterações propostas miram apenas a forma de composição dos Tribunais de Contas 

estaduais, ao prever o fim de qualquer indicação pelo critério da livre indicação política, assim 

como reforça a autonomia administrativa, orçamentária e financeira do Ministério Público de 

Contas, sem alterar a estrutura do Tribunal de Contas da União. Se aprovada a PEC, os 

tribunais de contas ficariam sob a fiscalização administrativa do Conselho Nacional de 

Justiça. Atualmente, as sugestões propostas na PEC 329 foram incorporadas no pacote das 

Novas Medidas Contra a Corrupção. O fim das indicações políticas nos tribunais de contas é 

uma das 70 novas medidas anticorrupção elaboradas pela Transparência Internacional e pela 

Fundação Getúlio Vargas (FGV). O material foi entregue aos presidenciáveis durante a 

campanha eleitoral de 2018 (GONDIM, 2019). 

Todo o debate em torno da forma de indicação e composição dos tribunais de 

contas, por certo, não é mera quimera. Ackerman (2014) afirma que a força, imparcialidade, 

profissionalismo e independência de um tribunal, é uma questão de engenharia constitucional, 

e está intimamente ligada à forma pela qual os seus membros julgadores são indicados e aos 

termos para os quais eles servem. Por certo, há uma relação entre a efetividade dos tribunais 

de contas com o perfil de seus julgadores. Essa foi a reflexão de Ferreira Junior (2015, p. 

120): 

Ao que parece a baixa efetividade dos Tribunais de Contas no Brasil guarda relação 
direta com as nomeações de seus membros, que ao longo do tempo, não raras vezes, 
não observaram o antigo, porém atual, alerta feito pela “Águia de Haia” e nem 
sempre respeitaram os requisitos constitucionais previstos na CRFB/88. Não que se 
resuma a isso, mas, ao que parece, esta questão está na raiz da disfunção crônica que 
atinge as Cortes de Contas.  

Há que se refletir, também, se uma disfunção nos processos de nomeação dos 

membros das Cortes de Contas reside na visão equivocada de que a função de controle é uma 

exclusividade do Parlamento ou de que aquelas instituições são uma extensão ou meros 

auxiliares do Poder Legislativo. Como visto anteriormente, os tribunais de contas são órgãos 

autônomos, com competências próprias, e que exercem, ao lado das Casas Legislativas e de 

maneira independente, a função de controle. Embora haja essa autonomia, o Legislativo 

enxerga a escolha dos titulares das vagas reservadas ao Parlamento como destinada 
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necessariamente a parlamentares – ainda que não haja essa vinculação no plano normativo da 

CF/88 - sem observar com rigor os requisitos constitucionais acima.  

É de se observar que o modelo de provimento idealizado pela Constituinte de 

1988 é, no campo teórico e ideológico, plenamente satisfatório, no que diz respeito ao 

atendimento da legitimidade originária, uma vez que os requisitos exigidos seriam mais do 

que satisfatórios para o exercício da função complexa, que é o de controlar a administração 

pública. A CRFB/88 (BRASIL, 2018a) prevê, como requisito para o cargo de Conselheiro, 

notórios conhecimentos nas áreas relacionadas diretamente com o escopo de atuação 

multidisciplinar ou transdisciplinar dos Tribunais de Contas. Além disso, prevê a 

imprescindível reputação ilibada que se espera de quem detém o elevado múnus de fiscalizar 

as contas públicas. E exige, ainda, as experiências prévias, sejam de natureza profissional, 

caracterizada pelo efetivo exercício por período superior a dez anos de atividades que exijam 

os conhecimentos multidisciplinares referidos anteriormente, sejam de natureza pessoal, 

consubstanciada na exigência de idade mínima de trinta e cinco anos. 

Entretanto, com frequência, não se observa no mundo da vida a concretização dos 

pressupostos normativos dirigidos à escolha dos membros dos Tribunais de Contas. Em outras 

palavras, nem sempre se confirma a presunção de “que cada um aja com justiça e cumpra sua 

parte para manter instituições justas” (RAWLS, 1997, p. 9). Há muitas nomeações de 

membros dos Tribunais de Contas completamente afastadas das regras constitucionais que as 

regem. Ferreira Júnior (2015) afirma que uma das razões para essas anomalias reside também 

no déficit de accountability horizontal e vertical, na medida em que os órgãos de controle 

institucional (em sentido amplo e aí incluídos o Poder Judiciário e o próprio Tribunal de 

Contas) e a opinião pública não se revelaram capazes de obstar todas essas indicações.  

O autor reflete que o processo de indicação de conselheiros dos Tribunais de 

Contas (nas vagas de livre escolha do Parlamento ou do Chefe do Poder Executivo), da 

maneira como vem sendo historicamente conduzido no Brasil, termina pondo em xeque a 

delimitação entre jurisdição e política, comprometendo a crença que o cidadão deveria ter no 

funcionamento da jurisdição administrativa das contas públicas. Ele explica que ao contrário 

da legitimação democrática das funções de governo, que reside na representação e no 

consenso, as funções de garantia (jurisdição constitucional, civil, trabalhista, penal e 

administrativa) legitimam-se, em primeiro lugar, pela natureza tendencialmente cognitiva de 

seus pressupostos, decorrente da submissão de seu exercício ao princípio da legalidade, e, em 

segundo lugar, pelo papel de contrapoder, assumido pelo julgador em relação aos poderes 
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políticos majoritários, na garantia dos direitos dos cidadãos (FERRAJOLI apud FERREIRA 

JUNIOR, 2015). Nesse aspecto, o autor explica que Ferrajoli (apud FERREIRA JUNIOR, 

2015, p. 125) faz um alerta quanto ao primeiro fundamento: 

Exatamente por residir na garantia da aferição imparcial da verdade, a legitimidade 
do juízo não pode depender do consenso da maioria. Nenhuma maioria, nem mesmo 
a unanimidade dos consensos ou dos dissensos, pode tornar verdadeiro o que é falso 
ou falso o que é verdadeiro. Consensos ou dissensos nada acrescentam à falsidade ou 
à verdade de uma motivação. Por isso, o caráter eletivo dos magistrados — presente 
por exemplo na experiência constitucional americana — está em contradição com a 
fonte de legitimação da jurisdição, assim como a elegibilidade — ou pior ainda, a 
dependência do ministério público do executivo — está em contradição com a fonte 
de legitimação da jurisdição. Diga-se a mesma coisa da proposta, repetidamente 
apresentada na Itália [...], de introduzir a elegibilidade dos juízes magistrados. Disto 
resultaria a máxima politização da jurisdição: teríamos juízes de direito, de centro e 
de esquerda, em contraste com a lógica do estado de direito. 

Em sua pesquisa, Ferreira Júnior (2015) afirma que a crítica acima cabe 

perfeitamente ao processo de escolha dos membros das Cortes de Contas, por ela ser uma 

função de garantia, seja por se constituir em uma função de controle, seja por ser uma função 

de jurisdição, ainda que administrativa de contas públicas. A partir do momento em que o 

caráter político passa a ser o determinante na escolha dos juízes de contas públicas, a 

legitimidade da jurisdição e do controle das contas públicas fica severamente comprometida, 

deixando vulnerável o exercício substantivo do controle externo sobre a administração 

pública9. 

Ademais, essa distorção é agravada pelo desequilíbrio na composição das vagas 

reservadas, pois das nove vagas do TCU e das sete vagas dos demais tribunais de contas, 

apenas duas são reservadas a titulares de cargos de provimento por concurso público de 

provas e títulos, no caso uma de Ministro/Conselheiro-Substituto e outra de Procurador de 

Contas, cujas experiências poderiam ser usadas como critério para compor o colegiado de 

modo mais proporcional e harmônico com o critério de livre indicação política. 

Ainda, é importante ressaltar as disfunções dos tribunais de contas quanto às 

atribuições dos conselheiros-substitutos, em descompasso com o plano normativo. Embora a 

CRFB/1988 tenha privilegiado uma composição heterogênea e harmônica entre concursados e 

                                                 
9  O autor traz os aspectos abordados pelo Instituto Ethos, sobre a independência do colegiado das Cortes de 

Contas em relação ao mundo político partidário, realizado pelo Centro de Estudos de Opinião Pública da 
Universidade Estadual de Campinas CESOP/Unicamp, utilizando metodologia da Organização Não 
Governamental (ONG) Transparência Internacional para análise dos sistemas de prevenção e combate à 
corrupção, comparando certos mecanismos considerados relevantes nessa seara. A pesquisa desenvolveu uma 
metodologia para calcular, a partir de critérios fáticos de indicação dos conselheiros em atividade, um 
indicador de independência política e de risco de corrupção para cada um dos Tribunais de Contas estaduais 
brasileiros e do Distrito Federal. A base para o cálculo são as condições institucionais e não os 
comportamentos individuais. 
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indicados livremente, a realidade tem demonstrado que essa dinâmica tem encontrado 

resistência ao longo dos últimos trinta anos. Cunha (2016b) observa que ainda é bastante 

diversificada a estrutura dos tribunais de contas do país acerca dos conselheiros-substitutos, 

notadamente no que diz respeito à uniformidade na definição das atribuições do cargo, em que 

não raro questões políticas constituem o pano de fundo para impedi-los de exercer plenamente 

suas funções, ao restringir sua atuação nos processos que tramitam nos tribunais de contas. A 

Figura 2 abaixo retrata essa assimetria. 

Figura 2 – Atribuições do cargo de Conselheiro-Substituto 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

Veja que ora observam-se atribuições típicas da judicatura, nos termos 

constitucionais, ora observam-se atribuições sem esse conteúdo judicante, como se verifica 

nas disposições legais que atribuem o papel de emitir parecer técnico de natureza instrutória 

ou chefiar uma unidade técnica do órgão de controle externo – atividades típicas do corpo 

auxiliar -, como ocorre no TCE/AP, TCE/BA, TCM/BA, TCE/GO e TCE/MS. No TC/DF, no 

TCM/SP e no TCE/RR sequer o cargo encontra-se provido. Mesmo nos tribunais em que a 

atribuição judicante é assegurada, ainda há tribunais em que a distribuição de processos e/ou o 

exercício da substituição pelos conselheiros-substitutos depende da discricionariedade do 

Presidente em exercício ou do Colegiado. 
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Visando afastar essas inconstitucionalidades foram interpostas várias ações diretas 

de inconstitucionalidades no STF10, questionando os normativos dos tribunais de contas 

referente às atribuições, substituições, prerrogativas e formas de ingresso, em descompasso 

com a simetria com o Tribunal de Contas da União. A Associação dos Membros dos 

Tribunais de Contas do Brasil, imbuída do esforço de fortalecer o sistema de controle externo, 

em especial, alçar os Tribunais de Contas para a estatura social e republicana originalmente 

prevista pela Carta Magna, estabeleceu como prioridade estratégica a uniformização da 

composição, da organização e do funcionamento das Cortes de Contas. Dentre as diretrizes 

constantes emitidas em sua Resolução nº 03/2014 destaca-se a prevista no item 15 c/c o item 

24, “a” e “b” que estabelece o seguinte: 

15. Os Tribunais de Contas do Brasil observarão, em sua composição, organização e 
funcionamento, o modelo instituído pela Constituição Federal de 1988, 
implementando, para tanto, as diretrizes estabelecidas nos itens a seguir. 
[...] 
24. Estabelecer as atribuições dos Ministros e Conselheiros Substitutos, nos termos 
do §4º do art. 73 da Constituição Federal, considerando as seguintes subdivisões:  
a. Ordinárias: relatar processos, presidir a instrução processual, emitir decisões 
monocráticas, interlocutórias ou de mérito, apresentar proposta de decisão nos 
órgãos colegiados, relativamente aos processos que lhes forem distribuídos 
automática e igualitariamente, sem distinção de matérias ou de jurisdicionados, entre 
outras 
b. Eventuais: substituir Ministros e Conselheiros em suas ausências, a qualquer 
título, sendo automática a substituição destinada a completar a composição plena do 
colegiado, prescindindo-se de quaisquer formalidades (ATRICON, 2018). 

A questão da composição do colegiado não pode ser omitida nem negligenciada e 

deve ser levada em consideração como elemento complementar, por exemplo, aos esforços de 

aprimorar a expertise técnica dos tribunais de contas, do seu corpo funcional, de agilizar os 

procedimentos, inclusive com reformas processuais, de intensificar a utilização de recursos 

tecnológicos. Outrossim, convém avaliar o corpo administrativo dos tribunais de contas, no 

que diz respeito ao total de cargos comissionados. Como se sabe, os cargos comissionados são 

de livre nomeação e exoneração e, em alguns tribunais de contas, o quantitativo desses cargos 

                                                 
10 ADI/MS 5530, que questiona a ausência das atribuições da judicatura no TCE/MS, que estabelece que os 

Conselheiros Substitutos devem apenas funcionar como corpo instrutivo. 
ADI/BA 5587, que questiona a ausência de concurso para o cago de Conselheiro-Substituto no TCE/BA. No 
TCE/BA é feita a escolha, a cada dois anos, de servidores da auditoria para ocupar o cargo de Conselheiro-
Substituto. 
ADI/AL 6054, que questiona a restrição para o exercício da substituição no TCE/AL, vez que a norma 
estabelece que apenas o Conselheiro-Substituto mais antigo pode substituir o titular ausente. 
ADI/RJ 5698, que também questiona a restrição para o exercício da substituição, não permitindo mais de uma 
substituição simultânea. Nessa ADI, o Ministro Luiz Fux deferiu liminar para obrigar ao TCE/RJ a permitir 
mais de uma substituição simultânea, sob o argumento de que a CFRB não traz nenhuma restrição à 
substituição. 
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quase supera o total dos cargos efetivos, conforme se observa da Tabela 3, construída a partir 

de levantamento realizado nos portais de transparência dos tribunais de contas brasileiros11. 

Tabela 3 – Comissionados por Tribunal de Contas 

Tribunal 
de 

Contas 

Quadro de Pessoal 

Titulares Substitutos Efetivos Comissionados Total 
% de 

comissionados 
sobre o total 

TCU 9 4 2687 28 2728 1,03% 
TCE/MG 7 4 870 46 927 4,96% 
TCE/SC 7 3 439 63 512 12,30% 
TCE/RS 7 7 731 109 854 12,76% 
TCE/PE 7 9 628 103 747 13,79% 
TCE/RJ 7 3 1081 192 1283 14,96% 
TCE/PB 7 4 331 65 407 15,97% 
TCE/BA 7 0 401 115 523 21,99% 
TCE/PR 7 4 591 184 786 23,41% 
TC/DF 6 0 465 173 644 26,86% 
TCE/MA 7 3 292 119 421 28,27% 
TCE/AM 7 3 396 196 602 32,56% 
TCE/MT 6 7 410 219 642 34,11% 
TCE/CE 7 6 442 237 692 34,25% 
TCE/PA 7 4 333 225 569 39,54% 
TCE/RO 7 3 348 296 654 45,26% 
TCE/AL* 7 3 327 199 536 37,13% 
TCE/AC 7 1 112 86 206 41,75% 
TCE/ES 7 3 286 232 528 43,94% 
TCM/GO 7 3 299 246 555 44,32% 
TCE/PI 7 4 283 236 530 44,53% 
TCE/MS 7 3 230 216 456 47,37% 
TCE/RR 7 0 152 159 318 50,00% 
TCE/TO 7 8 168 202 385 52,47% 

Fonte: Elaborado pela autora. 
* O TCE/AL nunca realizou concurso público para servidores da unidade técnica, composta apenas por 
servidores cedidos de outros órgãos e comissionados. 

Verifica-se que enquanto o total de cargos comissionados do TCU é em torno de 

1% do total do quadro de pessoal, na esmagadora maioria dos demais tribunais de contas, o 

percentual ultrapassa 20%, havendo tribunais em que o quantitativo de comissionados 

ultrapassa o total de servidores efetivos, como ocorre no TCE/RR e TCE/TO. Tal situação 

demonstra, no órgão federal, a preponderância do corpo auxiliar formado por servidores de 

carreira, o que tende a assegurar mais autonomia desses agentes no desempenho de suas 

                                                 
11 Não foi possível encontrar as informações em todos os portais de transparência dos tribunais de contas, seja 

porque nem todos discriminam o quantitativo por categoria, seja porque as informações não constam do 
referido portal. 
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atividades e na imparcialidade dos seus relatórios, que serão submetidos aos membros para 

decisão final. Além disso a ênfase de efetivos no quadro de servidores propicia maior retenção 

e continuidade do capital intelectual em prol das atividades desenvolvidas pelo tribunal de 

contas, com maior segurança de retorno nas ações de capacitação e formação dos servidores, o 

que amplia a profissionalização do órgão.  

Os servidores comissionados, por serem de livre nomeação e exoneração, estão 

mais vulneráveis a pressões externas e internas, o que pode comprometer suas atividades, 

mormente em um órgão de controle. E justamente por não serem efetivos, a maior 

rotatividade dos ocupantes desses cargos – que tende a variar a cada troca de gestão - acaba 

por comprometer a retenção de conhecimento e os investimentos em capacitação e formação: 

variáveis que se tornam mais relevantes quanto maior o número desses cargos no quadro de 

pessoal, por apresentarem maior impacto para a continuidade de atividades chaves do órgão.  

Por certo não se ignora a relevância dos cargos comissionados nos tribunais de contas, 

necessários para o desempenho de atividades ligadas à direção, ao assessoramento e à chefia. 

O que se questiona é a necessidade da existência de elevado número de servidores 

comissionados em detrimento dos servidores de carreira, assim como se são observados os 

requisitos necessários para ocupação da vaga e se é assegurada a imparcialidade necessária 

para o desempenho das funções. Tais questionamentos são importantes para ampliar a 

profissionalização dos tribunais de contas. 

Buscando alinhar e mitigar todas essas disfunções, em 2013, a ATRICON criou o 

Programa de Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas, com a finalidade de elaborar 

diretrizes de aperfeiçoamento e aumento de qualidade dos tribunais de contas. Em 2015 foi 

desenvolvido o Marco de Medição de Desempenho (MMD-TC), em que os tribunais de 

contas se autoavaliaram a partir de 513 critérios, divididos em oito domínios12 e que resultam 

em 28 indicadores, pontuados em quatro níveis - de zero a quatro - sendo o nível zero a 

classificação de atividade não estabelecida ou que não funciona, e o nível quatro a 

classificação de excelência.  

Na metodologia adotada pelo MMD-TCE, primeiro é feita uma rodada de 

autoavaliação pelos tribunais de contas e, em um segundo momento, uma comissão mista de 

servidores e membros de outros tribunais, chamada de Comissão de Garantia de Qualidade, 

                                                 
12 Os domínios são: a) independência e marco legal; b) estratégia para desenvolvimento organizacional; c) 

estrutura e gestão de apoio; d) recursos humanos e liderança; e) celeridade e tempestividade; f) normas e 
metodologias de auditoria; g) resultados (relatórios) de auditoria e h) comunicação e controle social. 
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revisa a autoavaliação e confere as evidências, podendo alterar o resultado em caso de 

divergência (ATRICON, 2019).  

Na resolução que regulamenta o MMD-TCE é vedado que se faça o ranking dos 

indicadores por tribunais de contas, demonstrando apenas a média geral e o quantitativo dos 

tribunais por nível de classificação. A avaliação é bianual e já foram efetuadas duas avaliações 

dos tribunais de contas, uma em 2015, com participação de 30 dos 34 tribunais existentes e 

outra em 2017, em que participaram os 33 tribunais de contas existentes.  

No domínio “Independência e Marco Legal”, no que se refere ao indicador 

“Composição, Organização e Funcionamento”, os tribunais de contas alcançaram uma média 

de 3,18 em 2017, apresentando uma singela melhora em relação a avaliação de 2015, 

conforme Figura 3 abaixo. 

Figura 3 – Independência e marco legal 

 
Fonte: ATRICON, 2019, p. 17. 

Como se observa do gráfico acima, o ponto de maior assimetria dos critérios 

avaliados no indicador se relaciona ao cargo de Ministros/Conselheiros-Substitutos, pelas 

razões já pontuadas anteriormente. Ao se comparar esse critério com a evolução dos demais 

critérios que se mostrará adiante, observa-se que foi o que menos sofreu evolução, em 

detrimento dos esforços empreendidos para aprimoramento dos demais indicadores 

Já o domínio “Estratégia para Desenvolvimento Organizacional”, que envolve o 

indicador “Planejamento Estratégico”, a média alcançada em 2017 de 3,03 apresentou uma 

melhoria relevante em relação ao ano de 2015, conforme Figura 4 a seguir. 
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Figura 4 – Estratégia para desenvolvimento organizacional 

 
Fonte: ATRICON, 2019, p. 23. 

A avaliação demonstrou um esforço dos tribunais de contas em atender os 

critérios relacionados à elaboração de um planejamento estratégico, tendo em vista que em 

2015 havia 33% dos tribunais avaliados entre o nível 0 e 2, e em 2017 esse número caiu para 

21%. Inclusive, na última avaliação houve recomendação para os tribunais de contas 

incluíssem, no planejamento estratégico, as expectativas da sociedade, dos jurisdicionados e 

dos servidores. 

O domínio “Estrutura e Gestão de Apoio”, que envolve os indicadores “Código de 

Ética”, “Súmula e Jurisprudência”, “Corregedoria”, “Controle Interno” e “Gestão de 

Tecnologia da Informação”, apresentou uma melhoria de nível relevante em relação ao ano de 

2015, conforme Gráfico 1 abaixo. 

Gráfico 1 – Estrutura e gestão de apoio 

 
Fonte: ATRICON, 2019, p. 29. 

Verifica-se os tribunais de contas empreenderam maior esforço para melhorar os 

indicadores desse domínio. Em 2017, o número de tribunais avaliados no nível de 0 a 2 caiu 
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de 58% para 47% quanto à regulamentação do código de ética, de 72% para 47% quanto à 

uniformização das suas decisões em súmulas e jurisprudências, de 91% para 79% quanto aos 

procedimentos da corregedoria, de 79% para 59% quando à efetividade do controle interno e 

de 75% para 50% quanto à gestão de tecnologia da informação. 

O domínio “Recursos Humanos e Liderança”, que envolve os indicadores “Gestão 

de Pessoas” e “Escola de Contas”, apresentou uma melhoria mais relevante apenas em relação 

aos critérios de avaliação das Escolas de Contas, responsáveis pela capacitação dos servidores 

e jurisdicionados, apresentando uma média dos tribunais de contas no nível 3 (3,15), em 2017, 

conforme Gráfico 2 abaixo. 

Gráfico 2 – Recursos humanos e liderança 

 
Fonte: ATRICON, 2019, p. 54. 

Em 2017, o número de tribunais avaliados entre o nível 0 a 2 caiu de 88% para 

79% quanto à política de gestão de pessoas e de 39% para 18% quanto à atuação das escolas 

de contas. Esses números demonstram que a política de gestão de pessoas dos tribunais de 

contas, no que se refere ao plano de cargos, carreira e remuneração, o recrutamento e a 

lotação, em especial dos comissionados, a liderança e a avaliação de desempenho dos 

servidores ainda precisa de grandes avanços. 

O domínio “Celeridade e Tempestividade”, que envolve os indicadores “Agilidade 

e Prazos”, “Controle Externo Concomitante”, “Informações Estratégicas para o Controle 

Externo”, “Acompanhamento das Decisões”, “Desenvolvimento Local” e “Ordem nos 

Pagamentos Públicos”, que estão relacionados ao desempenho dos tribunais de contas, 

apresentou um resultado pouco significativo em termos de eficácia desses órgãos, cujas 

médias dos indicadores ficaram entre os níveis 0 a 2, na avaliação em 2017, conforme Gráfico 

3 a seguir. 
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Gráfico 3 – Celeridade e tempestividade 

 
Fonte: ATRICON, 2019, p. 65. 

Em 2017, o número de tribunais avaliados entre o nível 0 a 2 caiu bem pouco, 

sendo de 97% para 94% quanto à agilidade e prazos de julgamento dos processos; de 88% 

para 71% quanto ao controle externo concomitante; de 88% para 71% quanto à informações 

estratégicas para o controle externo; de 66% para 67% quanto ao acompanhamento das 

decisões do próprio tribunal; de 91% para 82% quando ao desenvolvimento local, que envolve 

a fiscalização da aplicação da lei das micro e pequenas empresas; e de 91% para 88% quanto à 

ordem de pagamentos públicos, em cumprimento a lei de licitações. 

O domínio “Normas e Metodologia de Auditoria”, que envolve os indicadores 

“Plano de Auditoria e Gestão da Qualidade”, “Fundamentos da Auditoria de Conformidade”, 

“Processo de Auditoria de Conformidade”, “Fundamentos da Auditoria Operacional” e 

“Processo de Auditoria Operacional”, que estão relacionados à fiscalização dos tribunais de 

contas, apresentou médias dos indicadores entre os níveis 0 a 2, salvo a média do indicador 

relacionado ao processo de auditoria operacional, que alcançou média no nível 3, na avaliação 

em 2017, conforme Gráfico 4 a seguir. 
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Gráfico 4 – Normas e metodologia de auditoria 

 
Fonte: ATRICON, 2019, p. 99. 

Em 2017, o número de tribunais avaliados entre o nível 0 a 2 quanto às normas e 

metodologia de auditoria apresentou uma queda considerável, embora a média dos indicadores 

ainda permaneça entre esses baixos níveis. A redução no número dos tribunais de contas que 

estão nesse nível, no período avaliado, foi de 94% para 73% quanto ao plano de auditoria e 

gestão da qualidade; de 60% para 50% quanto ao processo de auditoria de conformidade; de 

79% para 41% quanto aos fundamentos da auditoria operacional; e de 39% para 12% quanto 

ao processo de auditoria operacional, sendo este último indicador que apresentou uma 

melhoria mais acentuada, muito em virtude de vários tribunais de contas começarem a realizar 

esse tipo de auditoria. O indicador relacionado aos fundamentos da auditoria de 

conformidade, apresentou um aumento de 70% para 73% dos tribunais de contas entre o nível 

0 a 2quanto aos fundamentos, dada a revisão da avaliação no ano de 2015. 

O domínio “Resultados de Auditoria”, que envolve os indicadores “Resultados da 

Auditoria de Conformidade”, “Resultados da Auditoria Operacional”, “Auditoria Financeira”, 

“Auditorias com Temas Específicos”, “Fiscalização de Obras”, “Fiscalização da Educação”, 

apresentou média de indicadores entre os níveis 0 e 2, mesmo que tenha havido uma melhoria 

em relação à avaliação de 2015, conforme Gráfico 5 a seguir. 
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Gráfico 5 – Resultados de auditoria 

 
Fonte: ATRICON, 2019, p. 122. 

Verifica-se os tribunais de contas empreenderam maior esforço para melhorar os 

indicadores desse domínio. Em 2017, o número de tribunais avaliados no nível de 0 a 2 caiu 

de 97% para 94% quanto aos resultados da auditoria de conformidade; de 85% para 74% 

quanto aos resultados da auditoria operacional e de 84% para 70% quanto à auditoria 

financeira. O indicador relacionado às auditorias com temas específicos apresentou um 

aumento de 82% para 84% dos tribunais de contas entre o nível 0 a 2, tendo em vista a 

redução nas auditorias realizadas no período. Os indicadores de fiscalização de obras e de 

educação foram incluídos somente na avaliação de 2017, apresentado 59% e 91%, 

respectivamente, dos tribunais de contas ainda nos níveis de desempenho entre 0 e 2. 

Por fim, o domínio “Comunicação e Controle Social”, que envolve os indicadores 

“Comunicação com a Mídia, Cidadãos e Organizações da Sociedade Civil” e “Ouvidoria”, 

apresentou média de indicadores entre os níveis 0 e 2, mesmo que tenha havido uma melhoria 

em relação à avaliação de 2015, conforme Gráfico 6 a seguir. 
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Gráfico 6 – Resultados de auditoria 

 
Fonte: ATRICON, 2019, p. 148. 

Verifica-se que os tribunais de contas empreenderam maior esforço para melhorar 

os indicadores desse domínio. Em 2017, o número de tribunais avaliados no nível de 0 a 2 

caiu de 64% para 41% quanto à comunicação com a mídia, cidadãos e organizações da 

sociedade civil e de 64% para 50% quanto à ouvidoria. 

Os dados do MMD-TC, acima apresentados, reforçam a análise de Ferreira Junior 

(2015), segundo o qual não se pode atribuir a baixa efetividade da atuação das Cortes de 

Contas tão somente à deficiência nos processos de indicação dos seus membros. Além dela, 

há um componente cultural em que remanesce o patrimonialismo na sua estrutura, o 

burocratismo e o formalismo excessivos e irracionais e que se reflete não apenas na gestão, 

mas também no controle administrativo, e que contribui para a ineficiência e ineficácia de 

ambos, bem como vai de encontro ao princípio da boa administração e da boa governança 

pública. 

Entretanto, há de se ressaltar que existe um movimento pela modernização e 

aprimoramento dos tribunais de contas, com ações sendo empreendidas nesse sentido, ainda 

que os resultados não se deem de maneira tão rápida, como se observa dos resultados da 

avaliação empreendida no MMD-TC. 

De todos os domínios avaliados, os indicadores que mais evoluíram no período 

foram justamente aqueles relacionados às atividades de fiscalização e controle do órgão, como 

se verifica do Gráfico 7 a seguir. 
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Gráfico 7 – Indicadores que mais evoluíram de 2015 a 2017 

 
Fonte: ATRICON, 2019, p. 12. 

Nesse sentido, é possível perceber que, normativamente e em tese, o desenho 

institucional dos tribunais de contas atende os atributos necessários à efetividade da 

accountability, tendo em vista que podem exigir informações; realizar procedimentos 

fiscalizatórios a pedido ou de ofício; podem aplicar sanções; assim como emitir cautelares a 

fim de garantir a efetividade de suas decisões; além de possuírem autogoverno; competência 

para iniciativa de leis; administração financeira independente e; possuem garantias funcionais 

dos magistrados aos seus membros para atuar com autonomia e imparcialidade. 

No entanto, no campo concreto, o desenho ainda comporta aperfeiçoamentos na 

sua composição, estrutura, organização e no desempenho das suas atividades, em especial, na 

efetividade dos seus resultados, para que os poderes atribuídos aos tribunais de contas no 

ordenamento brasileiro tenham maior impacto e reflexos relevantes para a accountability. 

Sendo imprescindível para a efetividade da accountability que “para atuar com isenção e 

eficiência, os TCs precisam de distância do mundo político, deixando os debates sobre as 

consequências e as interpretações dos resultados das auditorias para o governo, o legislativo, 

os partidos políticos e a mídia” (SPECK; FERREIRA, 2019, p. 34). 
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4 TRIBUNAIS DE CONTAS: REFLEXOS DA ANÁLISE DAS CONTAS DE 

GOVERNO PARA A ACCOUNTABILITY DEMOCRÁTICA 

 

A partir da perspectiva de Rosanvallon (2015), o controle externo, no que diz 

respeito à responsabilidade de governo passa por dois crivos, o do Poder Legislativo, cujo 

controle se dá pela regra majoritária, em que as decisões são tomadas por representantes 

eleitos, e o do Tribunal de Contas, instituição constitucionalmente destinada ao exercício da 

função contramajoritária13. 

A responsabilidade de governo assume significativa importância, pois corresponde 

à avaliação orçamentária do governo sob os parâmetros de eficácia, eficiência e 

economicidade. Ainda que não se deva minorar tal alcance, o qual alinha a teoria do controle 

às diretrizes constitucionalistas mais avançadas, deve-se reconhecer que a prática ainda 

caminha para atender a um modelo ideal de apuração da responsabilidade política no sentido 

de uma responsabilidade pelo bom governo. 

Adotando o orçamento como resultado das decisões tomadas pelos governantes, 

numa relação simbiótica entre legislativo e executivo, pelo exercício democrático de seleção 

de interesses, tem-se que o processo de inclusão na agenda pública perpassa pela disputa 

conflituosa inerente ao próprio regime da democracia. Escolhas realizadas por vontades 

representadas, mal representadas ou não representadas: é o exercício do poder majoritário, 

cujas deficiências hão de ser supridas pelo contrapoder (IOCKEN, 2018). 

Iocken (2018) afirma que, no caso do controle do orçamento, coube aos Tribunais 

de Contas o exercício institucional da competência contramajoritária, o que não afasta o 

exercício contramajoritário direto dos atores sociais e de suas organizações, mas, ao contrário, 

lhe impõe um novo dever de aproximação. O controle que antes encontrava no legislativo sua 

                                                 
13 O regime democrático deve basear-se na prevalência da vontade da maioria, para que se tenha valorizado o 

interesse geral, bem como assegurados os direitos fundamentais. Contudo, não há como tratar democracia e 
maioria como expressões sinônimas, ou reduzir o conceito de democracia à regra da maioria, mesmo porque, 
conforme assevera Norberto Bobbio, a maioria é verificada no momento do sufrágio, na escolha dos 
representantes, mas, no exercício do poder outorgado, esta se torna ausente, pois, encerrada a eleição, apenas 
o grupo seleto passa a agir em nome da coletividade, uma vez que o mandato confere o poder de representar 
os interesses dos mandantes, a vontade do povo, com autonomia.  
Assim, sendo o tribunal de contas um órgão autônomo de controle que não tem seus representantes eleitos 
pelo povo, pode-se afirmar que não representam a vontade da maioria e, por isso, ao exercer o controle dos 
atos dos governantes, atuam de modo contramajoritário. Desta forma, o controle externo exercido pelos 
tribunais de contas se traduz em uma maneira de limitação dos agentes políticos, que estão sujeitos a algum 
tipo de controle para que não violem norma legal ou constitucional. Assim operando, atua como “instituição 
assecuratória das minorias vencidas e da própria democracia, protegendo e corrigindo imperfeições do próprio 
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parcela de legitimidade democrática, hoje exige novos mecanismos que possibilitem o 

exercício da legitimidade por aproximação, um verdadeiro continente contrademocrático 

(conjunto de práticas de controle, obstrução e juízo através das quais a sociedade exerce o 

poder de correção e pressão). 

A autora afirma que há uma transformação no modelo do controle do contrapoder 

no que se refere às finanças públicas. Uma transformação que deve ser compreendida em sua 

plenitude, através de uma perspectiva dinâmica atrelada à democracia de exercício. Ao mesmo 

tempo em que se exige dos governantes uma postergação da sua legitimidade, é necessário 

que de modo reverso haja mecanismos que possam alimentar esse processo contínuo. É assim 

que, no campo das instituições, a distância da lógica da maioria impõe a imparcialidade e a 

reflexividade como elementos integrantes de uma legitimidade ampliada, oferecendo as bases 

para a efetividade da accountability democrática (IOCKEN, 2018). 

 

4.1 A distinção entre contas de gestão e contas de governo 

 

O fato que coloca coisa alheia nas mãos de terceiros tem o condão de fazer surgir, 

concomitantemente, a respectiva responsabilidade pelo seu destino. Como decorrência 

inexorável dessa responsabilidade, vem o correspondente dever de prestar contas. O dever de 

prestar contas deriva do fato de que a coisa pública deve ser gerida em função de quem delega 

poder a outrem, sendo o dever de prestar contas uma obrigação originada das leis e do próprio 

pacto social. De um modo geral, pode-se dizer que a prestação de contas consiste na 

discriminação da universalidade das receitas e despesas, concernentes a uma administração de 

bens, valores ou interesses de outrem, em um determinado período, por força de lei ou 

contrato. Ruy Lima (1987, p. 20) observa que a palavra administração “designa geralmente a 

atividade do que não é proprietário, do que não é senhor absoluto”. 

É de se considerar que na modernidade foi se desenvolvendo cada vez mais a ideia 

de separação entre público e privado. Durante uma longa fase histórica, nos países europeus, 

“público” coincidiu com o que era estatal e “privado” designava tudo aquilo que era atribuído 

à regulação do mercado (VACCA, 1991). Sendo assim, o público está associado às questões 

de Estado, que a todos interessam, por direta ou indiretamente afetarem os membros que 

compõem a sociedade e, justamente por ser público, é que importa a todos acompanhar os atos 

                                                                                                                                                         
sistema democrático representativo majoritário”, constituindo-se efetivamente como condição de existência da 
democracia. 
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estatais, exigindo sua prestação de contas. Nesse sentido, a obrigação de prestar contas está 

associada à accountability, que em uma acepção mais ampla remete à responsividade, que, na 

Ciência Política, diz respeito ao dever do agente político de organizar, planejar, coordenar, 

executar e controlar as ações governamentais de forma que atendam às expectativas e 

demandas da população. 

Como visto anteriormente, o dever de o gestor público prestar contas decorre 

direto da Constituição Federal. Diz o art. 84, XXIV, da CRFB (BRASIL, 2018a), que compete 

privativamente ao Presidente da República prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, 

dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício 

anterior; por simetria, tal obrigação estende-se aos Governadores de Estado e do Distrito 

Federal e aos Prefeitos Municipais. Portanto, quem presta contas é o Presidente da República, 

o Governador e o Prefeito, não a União, o Estado-membro ou o Município; ou ainda quem 

presta contas é o administrador, não a Administração. O povo, que outorgou mandato ao seu 

Representante para gerir seus recursos, exige dele – através de norma editada por seus 

representantes – a prestação de contas. 

Do texto constitucional, abstrai-se que existem dois regimes de contas públicas: as 

contas de governo e as contas de gestão, assim definidas conforme a natureza das contas 

prestadas, de acordo com o que dispõe o art.71, I e II da CF/88, respectivamente. 

As contas de governo, exclusiva para a gestão política do Chefe do Poder 

Executivo, que por incorporarem as decisões políticas do Chefe do Executivo têm um 

julgamento político pelo Poder Legislativo14, mediante auxílio do Tribunal de Contas, que se 

limita à emissão do parecer prévio. Assim, a prestação de contas de governo é o documento 

por meio do qual o Chefe do Poder Executivo submete a julgamento político do Poder 

Legislativo os resultados gerais do exercício financeiro-orçamentário, originados dos seus atos 

de governo ou atos políticos, de sua estrita competência, praticados durante o período que vai 

de primeiro de janeiro a trinta e um de dezembro do mesmo ano.15 São contas globais que 

demonstram o retrato da situação das finanças da unidade federativa e revelam o cumprir do 

orçamento, dos planos e programas de governo, demonstram o nível de endividamento, o 

atender dos gastos mínimos e máximo em educação, saúde e gastos com pessoal. 

                                                 
14 CF/1988 (BRASIL, 2018a), art. 49, IX. É da competência exclusiva do Congresso Nacional julgar anualmente 

as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de 
governo. 

15 Conforme arts. 34 a 101 da Lei Federal nº 4.320/64. 
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No exame das contas de governo o que deve ser focalizado não são os atos 

administrativos visto isoladamente, mas a conduta do Chefe do Poder Executivo no exercício 

das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas 

idealizadas na concepção das leis orçamentárias. O que importa é a avaliação do desempenho 

do Chefe do Executivo, que se reflete no resultado da gestão orçamentária, financeira e 

patrimonial (FURTADO, 2012). Por essa razão, Flávio Fernandes (1991) denomina as contas 

de governo de contas de resultados. Por essa razão, o Tribunal de Contas auxilia o Poder 

Legislativo informando sobre a harmonia entre os programas previstos nas leis orçamentárias 

(PPA, LDO e LOA), assim como o cumprimento de tais programas quanto à legalidade, 

legitimidade, economicidade e alcance das metas estabelecidas, verificando o equilíbrio fiscal 

e evidenciando o reflexo da administração financeira e orçamentária no desenvolvimento 

econômico e social do ente federado, em especial nas áreas de saúde, educação, emprego, 

renda, meio ambiente, segurança, infraestrutura e assistência social. Por não conterem, tais 

demonstrações, indicativos de irregularidade nas contas dos ordenadores de despesa, mas 

apenas resultados do exercício, é que ao seu julgamento, pelo Poder Legislativo, pode ser 

emprestado caráter político, pois aqui a legalidade cede espaço para a legitimidade 

(FURTADO, 2012). 

Nas palavras de Britto (2002, p. 98), nas contas de governo “os julgamentos 

legislativos se dão por um critério subjetivo de conveniência e oportunidade, critério esse que 

é forma discricionária de avaliar fatos e pessoas”. Para instrumentalizar o julgamento político, 

os tribunais de contas emitirão parecer prévio conclusivo sobre as contas de governo, no 

sentido de aprovar, aprovar com ressalva ou desaprovar as contas, ou ainda, se abster de 

opinar quando faltar algum pressuposto de validade do processo, como ocorre, por exemplo, 

quando falece o Chefe do Poder Executivo.  

Conforme explica Furtado (2012), o julgamento das contas de governo é um ato 

composto, pois resulta da manifestação de dois órgãos. A manifestação do tribunal de contas 

no parecer prévio é instrumental em relação ao Poder Legislativo, que edita o ato principal, no 

caso o julgamento final. Isso quer dizer que, em caso de atraso do tribunal de contas em emitir 

o parecer prévio, o Poder Legislativo deve cobrar o cumprimento da obrigação, mas não pode 

julgar sem o parecer prévio. Jorge Fernandes (2013) destaca que emitir o parecer prévio sobre 

as contas é matéria técnica e de competência privativa dos Tribunais de Contas, portanto 

indispensável, sendo nulo o julgamento diretamente pelo Poder Legislativo sem prévia e 

formal manifestação da Corte de Contas.  
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Já as contas de gestão, decorrem do que dispõem o art. 71, II da CRFB/1988 

(BRASIL, 2018a), que obriga todos os administradores e demais responsáveis por dinheiros, 

bens e valores públicos a prestar contas desses recursos recebidos durante o exercício 

financeiro, para julgamento técnico pelo Tribunal de Contas. Nesse caso, estamos, pois, diante 

de documento pelo qual os gestores públicos submetem a exame e julgamento dos Tribunais 

de Contas, os resultados específicos da administração financeira das unidades orçamentárias, 

posta em prática mediante seus atos administrativos de gestão contábil, orçamentária, 

financeira, patrimonial e operacional, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade, e 

ainda, os relativos às aplicações das subvenções e às renúncias de receitas. 

De forma diferente da prestação de contas de governo, que se consubstancia nos 

balanços gerais do ente político – porque se refere à totalidade de recursos movimentados – o 

conteúdo da prestação de contas de gestão está voltado, no âmbito do órgão ou entidade 

administrada, para demonstrar o fluxo financeiro, as licitações e contratos realizados, os 

créditos consignados, o processamento das fases de execução da despesa, o cumprimento das 

normas legais em relação à gestão de pessoal, o controle da gestão patrimonial, as alienações 

de bens móveis e imóveis, a obediência às normas de transparência fiscal, dentre outros. No 

caso das contas de gestão, a competência para julgamento é privativa e exclusiva do Tribunal 

de Contas, não se submetendo ao Poder Legislativo. O julgamento é essencialmente técnico e 

as contas serão julgadas regulares16, regulares com ressalva17 ou irregulares18. As autoridades 

administrativas (ou seus ordenadores de despesa) somente se exonerarão de suas 

responsabilidades após o julgamento do tribunal de contas que se converta em aprovação das 

respectivas prestações de contas.  

Importante ressaltar que as decisões dos tribunais de contas não podem ser 

revistas, em conteúdo, pelo Poder Judiciário, salvo se houver descumprimento do devido 

processo legal, caso em que o Poder Judiciário pode anular a decisão e determinar que o 

tribunal de contas refaça o julgamento seguindo o devido processo legal, que envolve a 

garantia do contraditório e da ampla defesa. 

                                                 
16  Regular quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a 

legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável. 
17  Regular com ressalva quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que 

não resulte dano ao erário. 
18  Irregular quando houver omissão no dever de prestar contas; pratica de ato de gestão ilegal, ilegítimo, 

antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, 
operacional ou patrimonial; dano ao erário ou desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. 
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A distinção entre as contas de governo e contas de gestão é importante para 

entender as competências aparentemente semelhantes, mas cuja natureza e pressupostos são 

complemente distintos, colocando nos seus devidos termos a análise das contas públicas pelos 

dos tribunais de contas. Como afirmado por Iocken (2018), as competências dos Tribunais de 

Contas, principalmente no que tange ao alcance de suas decisões, têm se revelado um dos 

temas centrais para a compreensão do arquétipo institucional delineado pelo constituinte, na 

medida em que possuem caráter híbrido, com atribuições próprias, exclusivas e indelegáveis, 

ao mesmo tempo em que conjugam com outras próprias do poder legislativo.  

Assim, em síntese, a apreciação das contas de gestão diz respeito ao julgamento 

dos gestores responsáveis pela arrecadação da receita, pela realização da despesa e pela guarda 

e aplicação de bens, dinheiros e valores públicos, nos termos do art. 71, II, da CF. Nessa 

hipótese, verifica-se a existência de uma competência exclusiva e indelegável, em razão da 

qual os Tribunais de Contas podem aplicar sanções aos administradores públicos e demais 

responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, sem que haja a participação do legislativo 

no julgamento.19 Diversamente, o controle das contas sob a perspectiva dos atos de governo, 

contemplada no art. 71, I, da Constituição (BRASIL, 2018a), inicia-se pela emissão, pelos 

tribunais de contas, do parecer prévio, que abrange todos os atos de caráter financeiro, 

orçamentário e patrimonial do governo, manifestando, em acepção, o desempenho e a 

responsabilidade de governo.  

 

4.2 A relevância do parecer prévio para a accountability democrática 

 

 Iocken (2018) defende que, dentre as atribuições dos tribunais de contas, o 

parecer prévio constitui o principal instrumento contramajoritário de proximidade e 

comunicação, que deve ter por atribuição também a de oferecer uma resposta aos governados 

sobre as decisões políticas adotadas pelo governo durante o exercício financeiro. Cabe, assim, 

ao parecer prévio emitido pelos Tribunais tornar inteligível e visível, ou seja, legível para os 

governantes eleitos, assim como para os cidadãos, como foi o desempenho do mandato num 

determinado intervalo temporal, o do exercício financeiro. 

                                                 
19  O STF, ao apreciar o RE 848826, adotou posicionamento restritivo em relação à interpretação do art. 71, II, 

transferindo para o legislativo a apreciação tanto das contas de governo como das contas de gestão em relação 
ao Chefe do Poder Executivo. Tal decisão se por um lado, esvaziou o art. 71, II, que trata do julgamento 
especificamente do chefe do executivo, por outro lado, acentua a importância da apreciação do parecer prévio, 
deslocando e concentrando nesse instrumento a apreciação das contas de governo e de gestão. O processo 
ainda não transitou em julgado, estando pendente a apreciação dos embargos de declaração.  
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Nesse sentido, ainda que haja o julgamento político das contas do chefe do poder 

executivo pelo Parlamento (os representantes do povo) esse julgamento é antecedido pela 

apreciação do tribunal de contas, compreendendo uma análise ampla sobre a gestão fiscal do 

Estado, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal e avaliando, inclusive o sistema de 

planejamento e execução da lei orçamentária. Importante ter em conta que o parecer prévio 

aprecia a responsabilidade com relação ao passado sob a perspectiva da accountability, da 

justificação das ações realizadas e das decisões tomadas, bem como da avaliação das políticas 

planejadas e implementadas. É um controle que se debruça sobre o orçamento público, o qual, 

como bem aponta Bouvier (apud IOCKEN, 2018), presta-se a responder três indagações 

centrais: quais os serviços e bens que o Estado vai oferecer gratuitamente à população; quem 

suportará e em que meios se dará o custo do financiamento desses serviços; e quais serão as 

consequências para a economia global das relações financeiras exteriores da nação. É essa a 

base do parecer prévio, por onde devem ser apresentadas as respostas que foram dadas a tais 

indagações.  

O orçamento, como aborda Nóbrega (2011), floresceu como instrumento de 

fiscalização financeira dos governantes, sobretudo para contingenciar os gastos perdulários 

com guerras e outras despesas dissociadas dos interesses coletivos. Contudo, seu avanço sob a 

dimensão política aproxima-o do foro de discussão das necessidades coletivas, atribuindo ao 

Parlamento o poder de apreciar os planos orçamentários20. Nessa perspectiva, conforme 

Furtado (2012) afirma, a accountability denota a responsabilidade política, econômica e social 

das ações e decisões do administrador público, possibilitando a aplicação de punições no caso 

de eventual má conduta. Nesse sentido, o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas nas 

contas de governo do Chefe do Poder Executivo, ao expressar o resultado da macrogestão 

sobre os programas de governo e subsidiar o julgamento das contas levado a efeito pelo Poder 

Legislativo, é um instrumento importante para avaliar o desempenho do agente político e 

reforçar a accountability. 

Meneses e Mapurunga (2016, p. 112) afirmam que o parecer prévio seja, talvez, a 

mais importante competência das cortes de contas, a quem cabe fornecer os elementos 

técnicos para, posteriormente, os parlamentares emitirem o julgamento político, de modo que 

                                                 
20 Sobre as diversas correntes acerca da natureza do orçamento, cf. Nóbrega. Destaca-se o debate francês entre 

Léon Duguit, para quem há uma natureza híbrida do orçamento, pois enquanto a parte relativa às despesas 
possuem natureza de ato administrativo, a parte relativa à cobrança e arrecadação de tributos possuem 
natureza de lei material, e Gaston Jéze para quem o orçamento constitui na verdade um ato-condição, pois as 
previsões inscritas no orçamento são na verdade meras estimativas.  
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“o cidadão possa conhecer os efetivos resultados obtidos pela Administração Pública 

Federal”. Para Andrada e Barros (2010), os pareceres prévios representam documentos que 

contém a análise técnica sobre determinados aspectos das contas anuais dos chefes dos 

poderes executivos federal, estaduais e municipais. Ademais, os autores destacam que esses 

documentos conferem ao julgamento político do Poder Legislativo aspectos mais objetivos e 

imparciais. Assim, nesses pareceres, as cortes de contas opinam pela aprovação, aprovação 

com ressalvas ou reprovação das contas. Ademais os tribunais de contas fazem 

recomendações aos gestores acerca das deficiências encontradas, bem como acerca das 

melhorias que podem ser executadas na arrecadação de receitas e no gerenciamento dos gastos 

públicos, efetuando o monitoramento das recomendações propostas. 

Exemplificando essas situações, Dutra e Cavalcante (2011, p. 71) afirmam que as 

ressalvas apresentadas nos pareceres prévios impulsionam “o fortalecimento de controles 

internos da contabilidade pública federal, bem como a evolução em procedimentos de 

reconhecimento, mensuração e evidenciação de determinadas rubricas contábeis”. Reis (2012) 

observa que a prestação de contas de governo envolve as contas de todos os Poderes 

constituídos, e dela constará a resolução do Legislativo e o parecer do órgão do controle 

externo. Dessa forma, o parecer prévio proporciona a avaliação e o debate sobre o mérito das 

escolhas ou diretrizes políticas de políticas públicas dos governos Estaduais, oferecendo 

subsídio para o controle do legislativo sobre o executivo. 

 Ao oferecer subsídio técnico para o julgamento do desempenho do Chefe do 

Poder Executivo na execução dos programas e dos planos de governo, o parecer prévio é um 

importante instrumento de accountability, apto a ampliar a responsividade do representante 

político em face dos seus representados. Isso porque, não só o Poder Legislativo, mas também 

os cidadãos podem fazer uso das informações ali contidas para avaliar a qualidade da 

representação, não só em face do Chefe do Executivo, mas também em face dos integrantes 

do próprio Poder Legislativo, notadamente como meio de pressão para levar os parlamentares 

a julgarem de modo mais coerente com os resultados apurados. A accountability compreende, 

essencialmente, a transparência, a comunicação, a responsabilização e a prestação sistemática 

de contas (NARDES; ALTOUNIAN; VIEIRA, 2014). Nesse sentido, o parecer prévio é um 

documento que apresenta informações gerais do desempenho e do comportamento do agente 

político essencial para materializar a accountability. 

Nesse sentido, é de se reconhecer a accountability como um elemento relevante 

para se avaliar a qualidade da democracia. Campos (2005) analisa que quanto mais avançado 
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o estágio democrático de um país, maior o interesse pela accountability. E que a 

accountability governamental tende a acompanhar o avanço de valores democráticos, tais 

como igualdade, dignidade humana, participação e representatividade. Eis onde reside a 

importância dos mecanismos e instrumentos de controle. As recomendações e ressalvas 

constantes do parecer prévio tornam possível a correção de rumo para a consecução das metas 

e programas aprovados e auxiliam novos planejamentos, assim como respalda a 

responsabilização do agente político. A accountability relaciona-se visceralmente com o 

Estado Democrático de Direito, por materializar o controle dos representantes em face das 

expectativas dos representados.  

Teixeira (2016) explica que os mecanismos de controle objetivam não apenas 

acautelar, mas igualmente assegurar a correta e adequada aplicação dos recursos públicos e 

que a Administração Pública deve servir às finalidades para as quais o Estado foi concebido, 

evidenciando, assim, a imprescindibilidade da constante incidência do controle sobre toda e 

qualquer atividade administrativa. Assim, ao velar pela transparência e responsabilidade na 

gestão pública, o controle constitui-se em relevante instrumento da democracia. Ao exercer o 

controle da atividade política, os instrumentos da accountability tem por base a necessidade 

de equilíbrio entre os Poderes estruturais da República – o Executivo, o Legislativo e o 

Judiciário, em consonância com o sistema de freios e contrapesos (checks and balances), que 

se materializa no estabelecimento de normas constitucionais “que inibem o crescimento de 

qualquer um deles [Poderes] em detrimento de outro e que permitem a compensação de 

eventuais pontos de debilidade de um para não deixa-lo sucumbir à força de outro” 

(CARVALHO FILHO, 2014, p. 951). 

Ao assegurar esse equilíbrio de forças, de acordo com Di Pietro (2014), o objetivo 

é assegurar que a Administração Pública aja conforme os princípios que lhe são impostos pelo 

ordenamento jurídico, como os da legalidade, moralidade, finalidade pública, publicidade, 

motivação, impessoalidade, entre outros; compreendendo, ainda, em determinadas 

circunstâncias, o controle de mérito sobre os aspectos discricionários da atuação 

administrativa, se esses se distanciarem da expectativa da sociedade. Como visto, o controle 

externo é exercido pelas Casas Legislativas e pelos Tribunais de Contas, desdobrando-se em 

duas vertentes: àquelas compete o controle político, enquanto a estes “cabe o controle técnico 

(não apenas jurídico, mas também administrativo, econômico, contábil e operacional)” 

(FERREIRA JÚNIOR, 2015, p. 101). 
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Esse modelo de controle externo, segundo Zymler (1998, p. 26), em que um órgão 

técnico auxilia o político, faz-se indispensável numa democracia, na qual a prevalência da 

maioria não deve suprimir os interesses da minoria: 

É de observar, quanto a isto, que a democracia não consiste apenas no governo da 
maioria, mas sim no governo da maioria, respeitados os direitos das minorias. Posto 
isto, resulta claro que o controle da Administração Pública não se deve revestir 
apenas de cunho político. O contrário poderia resultar na inexistência de padrões 
objetivos de controle e, em consequência, na atenuação dos critérios de fiscalização 
dos recursos públicos geridos por responsáveis politicamente afinados com a 
maioria, ou repassados para regiões que estejam submetidas à esfera de influência 
dos partidos majoritários. 
Assentada essa premissa, mostra-se necessário o estabelecimento de um núcleo 
técnico que propicie ao Legislativo apoio no exercício do controle externo, dotado 
de competências para operacionalizar a fiscalização contábil, financeira e 
orçamentária. 

Nessa linha, o auxílio prestado pelo tribunal de contas ao Poder Legislativo deve 

ser percebido como de cooperação funcional. Isso porque as atividades exercidas pelo 

Tribunal de Contas ocorrem ao lado do Parlamento, ou seja, sem nenhuma participação deste 

(TEIXEIRA, 2016). Essa autonomia de que dispõe os tribunais de contas para emitir o parecer 

prévio apresenta especial relevância no contexto democrático e na accountability, por permitir 

a apresentação das informações técnicas sobre o desempenho do Chefe do Poder Executivo, 

com o potencial de aumentar a responsividade dele em face dos seus eleitores. 

 

4.3 O rito das contas de governo 

 

Convém voltar a atenção para o rito das contas anualmente prestadas pelo Chefe 

do Poder Executivo ao tribunal de contas, que seguem o rito procedimental estabelecido no 

Regimento Interno de cada instituição. A título de ilustração descreveremos o rito 

procedimental do Tribunal de Contas do Estado do Pará (PARÁ, 2018b), tendo em vista que 

há pouca variação de procedimentos com os demais tribunais de contas. 

Em regra geral, o Chefe do Poder Executivo encaminhará a prestação de contas ao 

Tribunal, o qual, inicialmente, por meio de seu presidente, comunicará ao Parlamento do 

recebimento das contas e dará ciência ao Tribunal Pleno21, na primeira sessão ordinária 

subsequente.  

A título de esclarecimento, as referidas contas consideram-se prestadas ao 

Parlamento no dia de sua apresentação ao Tribunal. Assim sendo, o tribunal de contas 

apreciará as contas de governo, mediante parecer prévio, a ser elaborado no prazo de 60 
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(sessenta) dias contados da data de seu recebimento. Em seguida, o processo será autuado e 

encaminhado a um relator22, que encaminhará as contas para a comissão técnica 

especialmente designada, a qual verificará, no prazo máximo de quarenta e cinco dias, se 

constam dos autos todos os documentos exigidos e elaborará um relatório que dará respaldo a 

proposta de parecer prévio a ser elaborada pelo relator. 

Cumpre ressaltar que, além dos elementos contidos nas contas prestadas pelo 

Chefe do Poder Executivo, o relator poderá solicitar esclarecimentos adicionais e efetuar, por 

meio do Departamento de Controle Externo, diligências que entenda necessárias a elaboração 

do seu relatório. Posteriormente, as contas serão remetidas ao Ministério Público de Contas, 

que terá um prazo para emitir seu parecer e, após, remeterá os autos ao relator para que este 

emita o parecer prévio. O relator submeterá o parecer prévio ao Tribunal Pleno, em sessão 

extraordinária a ser realizada com antecedência mínima de 5 (cinco) dias do término do prazo 

constitucional de sessenta dias. 

Por fim, após a apreciação do Pleno, o Tribunal encaminhará ao Poder Legislativo 

o original do processo das contas prestadas pelo Executivo, devidamente acompanhado do 

relatório, do parecer do Ministério Público de Contas, do Parecer Prévio aprovado pelo 

Tribunal Pleno e, se for o caso, da defesa escrita interposta pelo Chefe do Executivo. 

O rito explicitado ao norte pode ser demonstrado na Figura 5: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
21  O Tribunal Pleno é formado pelos sete Conselheiros Titulares e pelos Conselheiros Substitutos. 
22  Art. 97. O Relator presidirá a instrução processual, cabendo-lhe: 

I - indicar 3 (três) servidores para constituir comissão técnica; 
II - dar ciência imediata do início da instrução processual aos titulares dos Poderes e Órgãos do Estado 
referidos no art. 20, inciso II da Lei de Responsabilidade Fiscal, para que exerçam o direito de 
acompanhamento da instrução, assegurando-lhes a faculdade de prestar esclarecimentos; 
III - requisitar outros servidores para auxiliar os trabalhos da comissão, se necessário; 
IV - emitir proposta de Parecer Prévio. 
Parágrafo único. O Relator, quando for o caso, comunicará também aos ex-titulares dos Poderes e Órgãos a 
que se refere o inciso II, se os mesmos forem responsáveis pelas contas. 
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Figura 5 – Rito das contas do chefe do Poder Executivo 
 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

4.4 O rito de julgamento no Parlamento 

 

Após o tribunal de contas emitir o parecer prévio, este segue ao Poder Legislativo. 

Também, para fins de ilustração, descreveremos o rito procedimental estabelecido no 

Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (PARÁ, 2019), considerando 

que o rito varia muito pouco de uma assembleia para outra. 

Em geral, recebida a prestação de contas com o parecer prévio do Presidente do 

Tribunal de Contas, o Presidente do Poder Legislativo deverá publicar o balanço geral das 

contas junto com o parecer prévio. Em seguida, o processo será distribuído em avulso aos 

deputados e, feita a distribuição, ficará um prazo para requerimento de informações ao Poder 

Executivo e ao Tribunal de Contas que emitiu o parecer prévio. 

Após esse prazo, o processo é encaminhado para a Comissão de Fiscalização 

Financeira e Orçamentária, responsável por examinar e emitir parecer acerca das contas 

apresentadas pelo Governador do Estado. A comissão supracitada deverá concluir por projeto 

de decreto legislativo, o qual será publicado, a fim de oportunizar a apresentação de emendas 

para a própria comissão. Findo o prazo, o projeto será incluído em Ordem do Dia, a ser 

discutido e votado em turno único pelo Plenário do Poder Legislativo. O resultado será 

promulgado por meio de decreto legislativo pela Mesa Diretora. Na hipótese de não aprovação 
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das contas pelo Plenário, o processo será enviado à Comissão de Constituição e Justiça, a qual 

deverá indicar as providências23 a serem tomadas pelo Poder Legislativo em igual prazo. 

O rito explicitado ao norte pode ser demonstrado na Figura 6: 

Figura 6 – Rito do julgamento político das contas do chefe do Poder Executivo 
 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

                                                 
23  As providências indicadas pela CCJ incluem os comunicados e as representações às autoridades competentes 

dependendo das irregularidades e/ou crimes cometidos, bem como qual sanção aplicada ao caso pela própria 
Assembleia Legislativa. 



84 
 
5 ANÁLISE DOS PARECERES PRÉVIOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS 

 

O presente trabalho buscou analisar os pareceres prévios emitidos pelos tribunais 

de contas, no período de 2007 a 2014. Os tribunais de contas alvos da pesquisa foram 

selecionados segundo o critério de maior orçamento, escolhendo-se dois por cada região 

geográfica do Brasil, a fim de dar maior representatividade. 

A pesquisa utilizou o banco de dados relativo aos pareceres prévios e respectivos 

monitoramentos, disponíveis nos sites dos tribunais de contas selecionados, bem como do 

resultado dos julgamentos das contas de governo, disponíveis nos sites das Assembleias 

Legislativas dos Estados selecionados, no período de 2007 a 2014. 

A escolha desse período levou em consideração o fato de o governo já haver 

encerrado e o julgamento pelo Poder Legislativo já ter sido realizado, bem como da 

disponibilização digital dos pareceres prévios emitidos nos sítios dos tribunais de contas nesse 

período. Em um período anterior, haveria maiores dificuldades em levantar as informações. 

Após a coleta dos dados, foram elaboradas planilhas de Excel, em que os dados 

foram agregados e processados a partir dos seguintes marcadores: resultado das deliberações 

dos Tribunais de Contas por ano (se pela aprovação, desaprovação ou aprovação com ressalva 

das contas), quantitativo das recomendações/determinações apresentadas pelos Tribunais de 

Contas, percentual de atendimento das recomendações e/ou determinações dos Tribunais de 

Contas, resultado dos julgamentos das Assembleias Legislativas. 

As recomendações e determinações dos pareceres prévios foram catalogadas ano a 

ano e confrontadas com o monitoramento realizado na prestação de contas de governo do ano 

seguinte, a fim de observar o percentual de cumprimento das recomendações e/ou 

determinações. Importa esclarecer que a prestação de contas relativa a um determinado 

exercício financeiro só será apreciada pela Corte de Contas no exercício subsequente ao de 

sua competência, o que significa que as contas anuais de um exercício, com início em 01 de 

janeiro e término em 31 de dezembro do mesmo ano, será encaminhada à Corte de Contas no 

exercício seguinte e apreciada em até 60 dias do encaminhamento das contas pelo Poder 

Executivo, como já visto acima. Ademais, foram catalogados os resultados dos julgamentos 

realizados pelas Assembleias Legislativas a partir dos pareceres prévios emitidos pelos 

tribunais de contas nas contas de governos estaduais, a fim de observar a influência dos 

pareceres prévios nesses julgamentos, observando se os pareceres prévios são acatados pelo 

Legislativo, assim como suas recomendações e/ou determinações. 
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As recomendações não vinculam o governo, ao passo que as ressalvas, se 

reincidentes, podem acarretar um parecer pela desaprovação das contas. Assim, as ressalvas 

apresentam um peso maior em caso de descumprimento. Assim, tomando por base os dados 

apresentados nos pareceres prévios das contas anuais, referentes ao período citado acima, foi 

identificado o quantitativo de recomendações e determinações formuladas pelo tribunal de 

contas ao Poder Executivo, agrupados por quatro áreas temáticas: Demonstrativos da LRF; 

Gestão Orçamentária Financeira e Patrimonial; Limites e Vinculações Constitucionais; e 

Planejamento e Controle, a partir das classificações adotadas pelos Tribunais de Contas em 

suas análises e relatórios.  

A área Gestão Orçamentária Financeira e Patrimonial inclui as recomendações 

relacionadas à execução consolidada dos instrumentos legais do processo orçamentário: Plano 

Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. O exame visa avaliar o 

comportamento dessa execução em relação à previsão inicial do orçamento e suas alterações, 

juntamente com os respectivos valores empenhados, liquidados e pagos no exercício e a 

comprovação da aplicação dos recursos no atendimento ao interesse público, mediante a 

atuação do governo nas áreas de abrangência social e de infraestrutura. Também nessa área 

constam as recomendações referentes às demonstrações contábeis da administração direta, das 

autarquias e das fundações, com ênfase para os dados consolidados do Estado, em especial os 

ingressos e desembolsos de recursos, o acompanhamento da administração dos recursos do 

sistema de caixa, as ações de cobrança da dívida ativa, o levantamento do saldo efetivo de 

créditos de longo prazo, além da avaliação dos limites de endividamento, da dívida apurada 

com precatórios judiciais, da análise das contas de controle e demais aspectos relevantes. 

A área Limites e Vinculações Constitucionais soma as recomendações sobre o 

atendimento dos limites fixados para os gastos com as ações e serviços públicos de saúde e a 

educação, em especial a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino  

(MDE), com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), com o salário-educação, com a 

manutenção do ensino superior comunitário e a aplicação no fomento ao ensino e à pesquisa 

científica e tecnológica. 

Na área Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal relacionou-se as 

recomendações referentes às regras e limites da referida lei, notadamente sobre gastos com 

pessoal, restos a pagar, disponibilidades financeiras, endividamento, garantias concedidas, 

operações de crédito, alienação de ativos, resultado primário e nominal, receitas e despesas 
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previdenciárias e, incluiu-se também as recomendações sobre as situações previstas no Anexo 

de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

Por fim, na área Planejamento e Controle foram incluídas as recomendações sobre 

a elaboração dos instrumentos legais do processo orçamentário (PPA, LDO e LOA), assim 

como as atividades de controle interno e as avaliações de programas e ações governamentais 

analisados sobre o panorama econômico nacional e seus reflexos, bem como as circunstâncias 

internas de maior relevância, abrangendo as projeções das despesas de previdência, da dívida 

pública, dos reflexos da ação do governo e dos desafios que deverão ser enfrentados no futuro. 

Após o levantamento das recomendações e determinações formuladas e atendidas, 

definiu-se o índice de resolutividade, ou seja, a razão entre as recomendações e determinações 

atendidas e as formuladas. Considerou-se como atendidas também as recomendações 

atendidas parcialmente. As recomendações constituem-se em uma das formalidades essenciais 

na instrução dos processos do Tribunal de Contas. As recomendações e determinações são 

proposições do Tribunal de Contas aos gestores públicos, sendo que as recomendações têm 

por finalidade promover a correção de falhas e deficiências verificadas no exame das contas, e 

as determinações atender dispositivo constitucional ou legal. 

Após serem expedidas as recomendações e as determinações no parecer prévio das 

contas de governo, o Tribunal passa a fazer o monitoramento, objetivando acompanhar as 

providências adotadas pelo Governo do Estado. Outra consideração importante diz respeito ao 

não atendimento ou atendimento parcial das recomendações, quando isso ocorre o Tribunal de 

Contas reitera a recomendação para o ano seguinte, dando continuidade ao monitoramento. 

Algumas vezes, mesmo tendo sido atendida a recomendação, ela pode ser reiterada, a exemplo 

dos esforços à fim de reduzir os estoques da dívida ativa, considerando que a cada ano novos 

valores são inscritos em dívida ativa, aumentando o saldo existente, o que requer 

monitoramento quase que permanente. 

 

5.1 Região Centro-Oeste 

 

A região Centro-Oeste é composta por Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e 

Distrito Federal, sendo a segunda maior em extensão territorial atrás apenas do Norte, 

somando 1.606.371,505 km². 
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A região, de acordo com dados divulgados no ano de 2015 pelo IBGE (2019), tem 

uma população de aproximadamente 14,95 milhões de habitantes, sendo que a densidade 

demográfica é de aproximadamente 9,4 habitantes a cada km². 

Considerada como pouco habitada, a maior parte da população está localizada em 

Goiás – com mais de seis milhões de habitantes – e no Distrito Federal, que tem 

aproximadamente 2,7 milhões de pessoas – chegando a uma densidade demográfica de 444 

habitantes por quilômetro quadrado. 

A concentração da população em duas regiões principais – Brasília e Goiânia, 

sendo que aquela é classificada como metrópole nacional e esta metrópole regional – acaba 

afetando diretamente a economia. O Distrito Federal conta com o maior PIB per capita do 

Brasil, seguido de Goiás. 

A economia da região está baseada de uma forma geral na agricultura e na 

pecuária de bovinos, equinos e bufalinos. Existem na região ainda grandes indústrias de 

alimentos, mecânica, química e têxtil, principalmente em Campo Grande, Goiânia e Cuiabá. 

Segundo Miragaya (2019), o Centro-Oeste tem sido, nas últimas quatro décadas, a 

região com melhor desempenho econômico entre as macrorregiões brasileiras. Sua 

participação no PIB nacional, que em 1970 era de 3,8%, passou para os cerca de 10% atuais, o 

equivalente a R$ 480 bilhões. 

O TC/DF e o TCE/GO fiscalizam um orçamento em torno de R$ 28,90 e R$ 25,03 

bilhões, respectivamente, o que representa aproximadamente R$ 53,93 bilhões dos R$ 72,34 

bilhões do total do orçamento dos quatro Estados da região Centro-Oeste. 

 

5.1.1 Tribunal de Contas do Distrito Federal – TC/DF 

 

O TC/DF monitora as ressalvas, determinações e recomendações de exercícios 

anteriores, sem reiterá-las nos anos seguintes. Entretanto, percebe-se que mesmo não sendo 

reiteradas elas continuam sendo monitoradas até seu cumprimento. Assim, seguem as 

ressalvas, determinações e recomendações constantes nos pareces prévios sobre as contas do 

governo do Distrito Federal dos exercícios de 2007 a 2014 (Tabela 4).  
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Tabela 4 – Recomendações exaradas pelo TC/DF – Período de 2007 a 2014 

Exercícios Áreas Temáticas 

Ressalvas/Determinações/Recomendações do TC/DF 

Total  
(A) 

Não 
atendidas  

(B) 

Parcialmente 
atendidas 

( C ) 

Atendidas 
(D) 

% 
Resolutividade 

E=(C+D)/A 

2007 

Demonstrativos e Limites da LRF 0 0 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 7 6 1 0 14% 

Limites e Vinculações Constitucionais 0 0 0 0 0% 

Planejamento e Controle 3 1 2 0 67% 

Total em 2007 10 7 3 0 30% 

2008 

Demonstrativos e Limites da LRF 0 0 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 11 11 0 0 0% 

Limites e Vinculações Constitucionais 0 0 0 0 0% 

Planejamento e Controle 3 3 0 0 0% 

Total em 2008 14 14 0 0 0% 

2009 

Demonstrativos e Limites da LRF 1 0 0 1 100% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 15 12 3 0 20% 

Limites e Vinculações Constitucionais 1 1 0 0 0% 

Planejamento e Controle 8 6 1 1 25% 

Total em 2009 25 19 4 2 24% 

2010 

Demonstrativos e Limites da LRF 0 0 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 20 17 1 2 15% 

Limites e Vinculações Constitucionais 0 0 0 0 0% 

Planejamento e Controle 4 3 1 0 25% 

Total em 2010 24 20 2 2 17% 

2011 

Demonstrativos e Limites da LRF 0 0 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 9 9 0 0 0% 

Limites e Vinculações Constitucionais 0 0 0 0 0% 

Planejamento e Controle 4 4 0 0 0% 

Total em 2011 13 13 0 0 0% 

2012 

Demonstrativos e Limites da LRF 1 1 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 10 10 0 0 0% 

Limites e Vinculações Constitucionais 0 0 0 0 0% 

Planejamento e Controle 6 5 0 1 17% 

Total em 2012 17 16 0 1 6% 

2013 

Demonstrativos e Limites da LRF 2 2 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 15 15 0 0 0% 

Limites e Vinculações Constitucionais 0 0 0 0 0% 

Planejamento e Controle 6 6 0 0 0% 

Total em 2013 23 23 0 0 0% 

2014 

Demonstrativos e Limites da LRF 0 0 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 0 0 0 0 0% 

Limites e Vinculações Constitucionais 0 0 0 0 0% 

Planejamento e Controle 0 0 0 0 0% 

Total em 2014 0 0 0 0 0% 
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  Total Geral  126 112 9 5 11% 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Em todos os anos avaliados, o TC/DF emitiu parecer prévio pela aprovação das 

contas com ressalvas, com exceção do exercício de 2009, em que o parecer foi pela 

reprovação das contas. As contas de governo referente ao exercício financeiro de 2014 não 

foram prestadas no prazo regimental e, diante da ausência de prestação de contas não emitido 

o parecer prévio.  

Embora a Procuradoria-Geral do Distrito Federal tenha requerido prorrogação de 

prazo para apresentar a prestação de contas e esta ter sido protocolada em 14/01/2016, não 

consta informação de parecer prévio emitido nas contas do exercício de 2014. Tal fato 

inviabilizou a aferição do índice de cumprimento das recomendações exaradas em 2013, tendo 

em vista que, diante da ausência de parecer prévio em 2014, não houve monitoramento do que 

recomendado em 2013. 

As recomendações e determinações giraram, em sua grande maioria, em torno das 

questões que envolvem as áreas de gestão orçamentária, financeira e patrimonial, assim como 

a área de planejamento e controle. Apenas nos anos de 2009, 2012 e 2013 houve 

recomendação para atendimento dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial 

sobre a ausência de demonstrativos dos aumentos de despesa de pessoal. 

Também, somente em 2009, houve uma ressalva em relação à área de limitação e 

vinculação constitucional, que ressalvou que a não inclusão, no orçamento do DF, dos valores 

oriundos da União para as áreas de saúde e educação, provenientes do Fundo Constitucional 

do Distrito Federal, comprometeu a avaliação dos limites de gastos mínimos nessas áreas. 

Na área da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, as recomendações 

envolveram, dentre outras, questões para correções do descumprimento do percentual mínimo 

de ocupação dos cargos em comissão por servidores de carreira, não atendimento do limite 

mínimo de aplicação em cultura, ausência de metodologia para avaliar o custo/benefício das 

renúncias de receita e de outros incentivos fiscais, inconsistência do resultado previdenciário 

apresentado na Prestação de Contas e instituição de um sistema de apuração de custos. 

Na área de planejamento e controle, as recomendações e determinações 

envolveram a correção de inconsistências nos valores de precatórios e da dívida ativa, dos 

problemas identificados nas auditorias nos serviços ambulatoriais, nos programas de 

assistência farmacêutica, de transporte urbano e nas instalações físicas das escolas da rede 

pública e de maior estruturação do controle interno das unidades jurisdicionadas. 
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Entretanto, percebe-se, que as recomendações e determinações exaradas pelo 

TC/DF, no período avaliado, obtiveram média de atendimento de apenas 11%, sendo que no 

ano de 2008, nenhuma foi atendida. 

 

5.1.2 Tribunal de Contas do Estado do Goiás – TCE/GO 

 

A análise das determinações e recomendações sobre as contas de governo do 

Estado de Goiás passaram a ser feitas de forma sistemática a partir das contas do exercício de 

2010, quando constou do relatório um item específico abordando o monitoramento das 

recomendações e determinações efetuadas. 

Antes desse período, o atendimento ou não das recomendações e determinações 

efetuadas constavam de modo esparso no relatório do parecer prévio. Assim, a aferição do 

atendimento foi feita a partir da leitura do relatório e contagem manual dos apontamentos ali 

constantes. 

A seguir, a Tabela 5, retrata a quantidade recomendações e determinações e o 

índice de resolutividade alcançado, no período. 

Tabela 5 – Recomendações exaradas pelo TCE/GO – Período de 2007 a 2014 

Exercícios Áreas Temáticas 

Ressalvas/Determinações/Recomendações do TCE/GO 

Total  
(A) 

Não 
atendidas  

(B) 

Parcialmente 
atendidas 

( C ) 

Atendidas 
(D) 

% 
Resolutividade 

E=(C+D)/A 

2007 

Demonstrativos e Limites da LRF 0 0 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 6 6 0 0 0% 

Limites e Vinculações Constitucionais 2 2 0 0 0% 

Planejamento e Controle 2 2 0 0 0% 

Total em 2007 10 10 0 0 0% 

2008 

Demonstrativos e Limites da LRF 0 0 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 9 6 0 3 33% 

Limites da LRF 0 0 0 0 0% 

Limites e Vinculações Constitucionais 3 1 0 0 0% 

Planejamento e Controle 2 2 0 0 0% 

Total em 2008 14 9 0 5 36% 

2009 

Demonstrativos e Limites da LRF 0 0 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 7 6 1 0 14% 

Limites da LRF 0 0 0 0 0% 

Limites e Vinculações Constitucionais 0 0 0 0 0% 

Planejamento e Controle 2 2 0 0 0% 

Total em 2009 9 8 1 0 11% 

2010 
Demonstrativos e Limites da LRF 0 0 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 4 2 2 0 50% 
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Limites e Vinculações Constitucionais 2 2 0 0 0% 

Planejamento e Controle 4 4 0 0 0% 

Total em 2010 10 8 2 0 20% 

2011 

Demonstrativos e Limites da LRF 0 0 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 10 3 5 2 70% 

Limites e Vinculações Constitucionais 2 0 0 2 100% 

Planejamento e Controle 10 4 4 2 60% 

Total em 2011 22 7 9 6 68% 

2012 

Demonstrativos e Limites da LRF 1 1 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 6 1 4 1 83% 

Limites e Vinculações Constitucionais 1 1 0 0 0% 

Planejamento e Controle 8 3 4 1 63% 

Total em 2012 16 6 8 2 63% 

2013 

Demonstrativos e Limites da LRF 2 2 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 5 1 3 1 80% 

Limites e Vinculações Constitucionais 0 0 0 0 0% 

Planejamento e Controle 4 4 0 0 0% 

Total em 2013 11 7 3 1 36% 

2014 

Demonstrativos e Limites da LRF 3 3 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 12 10 1 1 17% 

Limites e Vinculações Constitucionais 0 0 0 0 0% 

Planejamento e Controle 9 4 3 2 56% 

Total em 2014 24 17 4 3 29% 

  Total Geral  116 72 27 17 38% 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Em todo o período avaliado, o TCE/GO emitiu parecer prévio pela aprovação das 

contas, com exceção de 2010 em que o parecer foi pela reprovação e em 2007 e 2008, que foi 

pela aprovação com ressalvas.  

Em todos os pareceres prévios constaram recomendações, que abordaram, dentre 

outros, aspectos relacionados ao descumprimento das metas de despesa primária e de 

resultado primário previstas no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, 

ausência de registro contábil das dívidas provenientes de precatórios, a necessidade de 

assegurar o mínimo de recursos aplicados em saúde, educação e tecnologia, a necessidade de 

propiciar meios para a efetiva participação dos Conselhos na discussão da elaboração das 

peças orçamentárias e a necessidade de uniformidade da escrituração contábil a fim de 

eliminar inconsistências. 

Percebe-se, que as recomendações e determinações exaradas pelo TCE/GO 

giraram mais em torno das questões que envolvem a área de gestão orçamentária, financeira e 

patrimonial, assim como a área de planejamento e controle, sendo nessas áreas em que houve 
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maior resolutividade. Ainda houveram algumas recomendações voltadas ao atendimento dos 

demonstrativos e limites da LRF e dos limites e vinculações constitucionais em saúde e 

educação, porém, sem que nenhuma delas fossem atendidas. 

 A média de atendimento das recomendações e determinações foi de 38%, no período 

avaliado, sendo que no ano de 2007 nenhuma foi atendida e em 2011 e 2012 o índice de 

atendimento ultrapassou 60%. 

 

5.2 Região Norte 

 

A região Norte é composta por Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e 

Tocantins. Segundo dados do IBGE (2019), a Região Norte é a maior região brasileira, com 

uma área de 3.853.327,20 km2 correspondendo a 45% do total do todo território Nacional. 

Apesar de ocupar um vasto território é pouco povoado, somente 7,6% da população do país 

habita a região. 

Abriga a maior quantidade da população indígena do país, próximo de 163 mil 

índios. Ainda segundo o IBGE (2019), o somatório da população total dos estados da região e 

de 14.273.260 habitantes, o que equivale a uma densidade demográfica de 3,73 habitantes por 

quilometro quadrado, isso no ano de 2004. 

Essa região tem destaque em relação aos recursos e paisagens naturais, é 

caracterizada principalmente pela Floresta Amazônica, além de possuir um clima quente e 

úmido, relevo irregularmente plano e a concentração de uma grande quantidade de rios. 

Conforme dados do IBGE (2019), no ano de 2015, o PIB da região foi de R$ 

320,773 bilhões, sendo o PIB Per Capita de R$ 19.038 e a participação no PIB Nacional de 

5,4%. 

Em levantamento realizado pelo portal Governo do Brasil (BRASIL, 2019a), o 

Norte foi a região do País que mais cresceu em 2017. Com o dinamismo da economia nortista, 

a região cresceu a um ritmo oito vezes maior que o Produto Interno Bruto (PIB) nacional.  

Os dados indicam que enquanto o País cresceu 1% no ano passado, o PIB da 

região Norte avançou 8,23% – um crescimento a ritmo chinês. Isso é importante porque 

mostra que o Brasil conseguiu reduzir, mesmo que um pouco, a desigualdade regional.  

O Amazonas, que responde por 3% da indústria do País, apresentou números 

expressivos, principalmente em função do Polo Industrial de Manaus. O Pará também ajuda a 

impulsionar o PIB do Norte do Brasil. A produção industrial do estado cresceu 10,1% no ano 
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passado. Dois segmentos puxaram esse número: a indústria extrativa mineral, que cresceu 

13,2%; e a produção de produtos de madeira, com avanço de 3,2%. 

O TCE/AM e o TCE/PA fiscalizam um orçamento em torno de R$ 14,90 e R$ 

24,30 bilhões, respectivamente, o que representa aproximadamente R$ 39,20 bilhões dos R$ 

72,30 bilhões do total do orçamento dos sete Estados da região Norte. 

 

5.2.1 Tribunal de Contas do Estado Amazonas – TCE/AM 

 

A seguir, a Tabela 6, retrata a quantidade recomendações e determinações e o 

índice de resolutividade alcançado, no período, em relação ao TCE/AM. 

Tabela 6 – Recomendações exaradas pelo TCE/AM – Período de 2007 a 2014 

Exercícios Áreas Temáticas 

Ressalvas/Determinações/Recomendações do TCE/AM 

Total  
(A) 

Não 
atendidas  

(B) 

Parcialmente 
atendidas 

( C ) 

Atendidas 
(D) 

% 
Resolutividade 

E=(C+D)/A 

2007 

Demonstrativos e Limites da LRF 0 0 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 7 3 2 2 57% 

Limites e Vinculações Constitucionais 2 2 0 0 0% 

Planejamento e Controle 6 5 0 1 17% 

Total em 2007 15 10 2 3 33% 

2008 

Demonstrativos e Limites da LRF 1 1 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 5 4 1 0 20% 

Limites e Vinculações Constitucionais 1 1 0 0 0% 

Planejamento e Controle 0 0 0 0 0% 

Total em 2008 7 6 1 0 14% 

2009 

Demonstrativos e Limites da LRF 1 1 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 12 12 0 0 0% 

Limites e Vinculações Constitucionais 0 0 0 0 0% 

Planejamento e Controle 3 3 0 0 0% 

Total em 2009 16 16 0 0 0% 

2010 

Demonstrativos e Limites da LRF 0 0 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 0 0 0 0 0% 

Limites e Vinculações Constitucionais 0 0 0 0 0% 

Planejamento e Controle 0 0 0 0 0% 

Total em 2010 0 0 0 0 0% 

2011 

Demonstrativos e Limites da LRF 0 0 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 16 14 0 2 13% 

Limites e Vinculações Constitucionais 0 0 0 0 0% 

Planejamento e Controle 2 1 1 0 50% 

Total em 2011 18 15 1 2 17% 

2012 
Demonstrativos e Limites da LRF 0 0 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 6 6 0 0 0% 
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Limites e Vinculações Constitucionais 0 0 0 0 0% 

Planejamento e Controle 13 13 0 0 0% 

Total em 2012 19 19 0 0 0% 

2013 

Demonstrativos e Limites da LRF 0 0 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 18 11 4 3 39% 

Limites e Vinculações Constitucionais 0 0 0 0 0% 

Planejamento e Controle 8 8 0 0 0% 

Total em 2013 26 19 4 3 27% 

2014 

Demonstrativos e Limites da LRF 0 0 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 11 0 0 11 0% 

Limites e Vinculações Constitucionais 0 0 0 0 0% 

Planejamento e Controle 8 7 0 1 0% 

Total em 2014 19 7 0 12 63,16% 

  Total Geral  120 92 8 20 23,33% 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Em todo o período avaliado, o TCE/AM emitiu parecer prévio pela aprovação das 

contas. 

Em 2007, o TCE/AM emitiu parecer prévio pela aprovação das contas, sem 

nenhuma recomendação ou ressalva. Entretanto, as 15 ressalvas apontadas pelo Ministério 

Público de Contas, foram consideradas como restrições, mesmo não integrando o parecer 

prévio, e foram objeto de monitoramento. Dessas restrições, 10 foram monitoradas no 

exercícios de 2008 a 2011, em que apenas 5 foram atendidas. Em 2010, o parecer prévio foi 

pela aprovação das contas sem nenhuma recomendação.  

Ao se avaliar o parecer prévio de cada exercício, observa-se que não há o 

monitoramento sistemático das recomendações por parte do TCE/AM. Nos exercícios de 

2009, 2012 e 2013, por exemplo, das 16, 19 e 26 recomendações formuladas, somente 11, 12 

e 14 foram monitoradas, respectivamente. 

Inclusive, ressaltando a baixa aplicabilidade de programas no Plano Plurianual e, 

consequentemente, a incipiência e fragilidade da cultura de planejamento público e de gestão 

de projetos, o procurador de contas designado para manifestar-se sobre as contas do governo 

do Amazonas, exercício de 2011, observa a necessidade de se evoluir no controle desses 

programas: 

19. Nessa seara, é juridicamente possível que, no estrito cumprimento de sua missão 
constitucional, os órgãos de controle passem a subsidiar tecnicamente a avaliação da 
qualidade e da eficácia das políticas públicas e respectivos dispêndios; até mesmo 
com o fito de definir a omissão, a inconsistência ou a inconstitucionalidade destas, já 
que o controle determinado pelo Texto Político de 1988 é também de legitimidade 
operacional. 
[...] 
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23. [...] Com essa perspectiva, é preciso orientar e fazer amadurecer, no controle 
externo e interno, bem como, no campo próprio de atuação das Secretarias de 
Estado de Planejamento e de Fazenda, o desenvolvimento de mecanismos mais 
vigorosos de avaliação e revisão permanentes de qualidade executiva, não 
apenas dos gastos, mas igualmente das políticas públicas em função das quais os 
gastos se efetivam; assim especialmente sob o aspecto do impacto e eficácia sociais 
das medidas, tendo em perspectiva os compromissos qualificados 
constitucionalmente, de um lado, e o levantamento das demandas sociais regionais, 
de outro. É imprescindível cobrar estudos prévios de impacto socioeconômico e 
ambiental sobre os grandes projetos, ações e programas (AMAZONAS, 2018a, p. 
164, grifo nosso).  

Em 2014, o Ministério Público de Contas manifestou-se pela aprovação das contas 

do exercício de 2013 com ressalvas, em virtude de as recomendações terem sido reiteradas por 

diversos anos pela comissão de contas TCE/AM, sem que fossem atendidas pelo Governador. 

Entretanto, no Plenário do TCE/AM, o voto vencedor foi pela aprovação das contas, sem 

ressalvas, apenas recomendações. 

As manifestações da unidade técnica e do Ministério Público de Contas têm 

ressaltado, de forma reiterada, algumas fragilidades no planejamento e controle, assim como 

na gestão orçamentária, financeira e patrimonial.  

No Planejamento destaca-se a abertura de créditos suplementares, cujos 

percentuais autorizativos se dão de forma genérica, a insuficiência de indicadores que 

permitam avaliar os resultados das políticas públicas, uma vez que não há medição dos 

serviços prestados, portanto não há como mensurar a qualidade desses serviços.  

Além disso, o MPC tem se manifestado que o controle interno do executivo, que 

deveria atuar de forma integrada com o controle externo, tem tido uma participação insipiente:  

O controle interno do Governo do Estado do Amazonas é exercido pela 
Controladoria Geral do Estado a quem cabe o papel de fiscalizar os desvios, aferir as 
condutas, fazer o papel de “advocatus diaboli” (promotor fidei, canonização, 
Vaticano). Isso não vem ocorrendo, a atuação da CGE tem sido parca na prevenção e 
apuração dos casos de nepotismo, na aferição dos contratos, na cobrança dos 
convênios, na prevenção e apuração dos casos de acumulação indevida de cargos 
públicos, na exigência de uma transparência e acesso a informações públicas nos 
termos determinados pelas LC 131/2009 e Lei nº 12.527/2011. 
O Estado do Amazonas está defasado na apresentação de uma lei estadual que 
pormenorize os procedimentos de transparência e acesso. As ferramentas legais 
existentes, embora auto-aplicáveis, necessitam determinar formas de atuação, 
responsabilidades, prazos. Aqui a recomendação (AMAZONAS, 2018b, p. 7). 

No exercício de 2014, as manifestações da unidade técnica e MPC levaram à 

emissão do parecer prévio pela aprovação com ressalvas, em decorrência do descumprimento 

contumaz por parte do Poder Executivo das recomendações exaradas pelo TCE/AM. 

A partir dessa deliberação, das oito ressalvas exaradas em 2014, apenas uma foi 

atendida no exercício de 2015, porém todas as onze as recomendações do exercício de 2014 

foram atendidas.  
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Percebe-se, que as recomendações e determinações exaradas pelo TCE/AM 

giraram mais em torno das questões que envolvem a gestão orçamentária, financeira e 

patrimonial, assim como planejamento e controle. Ainda houveram algumas recomendações 

voltadas ao atendimento dos demonstrativos e limites da LRF e dos limites e vinculações 

constitucionais em saúde e educação, porém, sem que nenhuma delas fossem atendidas. 

 A média de atendimento das recomendações e determinações foi de apenas 23,33%, 

no período avaliado, sendo que no ano de 2009 e 2012 nenhuma foi atendida e, em 2014, o índice 

de atendimento ultrapassou 60%. 

 

5.2.2 Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCE/PA 

 

Abaixo está retratada a quantidade de recomendações e determinações e o índice 

de resolutividade alcançado, no período avaliado, em relação ao TCE/PA. A Lei nº 6.836, de 

13 de fevereiro de 2006, até 2014, tornava obrigatório constar no parecer prévio emitido pelo 

TCE/PA avaliação sobre o mapa de exclusão social do Estado, razão pela qual, essa área 

temática foi incluída na Tabela 7 que se segue. 

Tabela 7 – Recomendações exaradas pelo TCE/PA – Período de 2007 a 2014 

Exercícios Áreas Temáticas 

Ressalvas/Determinações/Recomendações do TCE/PA 

Total  
(A) 

Não 
atendidas  

(B) 

Parcialmente 
atendidas 

( C ) 

Atendidas 
(D) 

% 
Resolutividade 

E=(C+D)/A 

2007 

Demonstrativos e Limites da LRF 0 0 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 18 7 4 7 61% 

Limites e Vinculações Constitucionais 0 0 0 0 0% 

Mapa de Exclusão Social 4 3 0 1 25% 

Planejamento e Controle 7 2 1 4 71% 

Total em 2007 29 12 5 12 59% 

2008 

Demonstrativos e Limites da LRF 0 0 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 11 3 3 5 73% 

Limites e Vinculações Constitucionais 0 0 0 0 50% 

Mapa de Exclusão Social 3 2 1 0 33% 

Planejamento e Controle 2 1 0 1 50% 

Total em 2008 16 6 4 6 63% 

2009 

Demonstrativos e Limites da LRF 0 0 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 12 3 1 8 75% 

Limites e Vinculações Constitucionais 0 0 0 0 54% 

Mapa de Exclusão Social 4 3 0 1 25% 

Planejamento e Controle 13 6 1 6 54% 

Total em 2009 29 12 2 15 59% 
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2010 

Demonstrativos e Limites da LRF 0 0 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 18 0 3 15 100% 

Limites e Vinculações Constitucionais 0 0 0 0 67% 

Mapa de Exclusão Social 3 2 0 1 33% 

Planejamento e Controle 21 7 4 10 67% 

Total em 2010 42 9 7 26 79% 

2011 

Demonstrativos e Limites da LRF 0 0 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 9 1 0 8 89% 

Limites e Vinculações Constitucionais 0 0 0 0 38% 

Mapa de Exclusão Social 3 1 0 2 67% 

Planejamento e Controle 16 10 1 5 38% 

Total em 2011 28 12 1 15 57% 

2012 

Demonstrativos e Limites da LRF 0 0 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 2 1 1 0 50% 

Limites e Vinculações Constitucionais 0 0 0 0 47% 

Mapa de Exclusão Social 2 2 0 0 0% 

Planejamento e Controle 19 10 1 8 47% 

Total em 2012 23 13 2 8 43% 

2013 

Demonstrativos e Limites da LRF 0 0 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 7 1 0 6 86% 

Limites e Vinculações Constitucionais 0 0 0 0 47% 

Mapa de Exclusão Social 2 1 1 0 50% 

Planejamento e Controle 19 10 2 7 47% 

Total em 2013 28 12 3 13 57% 

2014 

Demonstrativos e Limites da LRF 0 0 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 7 0 0 7 100% 

Limites e Vinculações Constitucionais 1 0 0 1 13% 

Mapa de Exclusão Social 1 0 0 1 100% 

Planejamento e Controle 24 21 1 2 13% 

Total em 2014 33 21 1 11 36% 

  Total Geral  228 97 25 106 57% 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Em todo o período avaliado, o TCE/PA emitiu parecer prévio pela aprovação das 

contas. 

Verifica-se, com relação às contas anuais de 2007, que foram formuladas 29 

recomendações ao Poder Executivo, entretanto 10 delas já tinham sido formulados em 2005 e 

2006, o que mostra que os problemas identificados nas recomendações ocorreram em 

exercícios que antecederam o governo objeto da análise. 

As 10 recomendações relativas ao mandato anterior revelam falhas no controle e 

no planejamento das ações governamentais, especialmente com relação ao baixo 

comprometimento das unidades gestoras em alimentar, de forma completa e tempestiva, os 
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dados relativos às ações por elas desenvolvidas referentes aos resultados dos programas 

previstos no Plano Plurianual (PPA); ao estoque da dívida ativa, principalmente no que diz 

respeito às medidas adotadas para combater a evasão e a sonegação; ao Anexo de Metas 

Fiscais, disposto na LRF, para que dele conste as medidas que serão adotadas para compensar 

a renúncia da receita; e à inclusão no texto da LDO do conceito e do valor limite das despesas 

consideradas irrelevantes, conforme disposto na LRF;  

Dentre as dez recomendações formuladas nos exercícios que antecederam 2007 

(governo anterior) e foram reiteradas em 2007, 5 foram atendidas integralmente e 3 atendidas 

parcialmente até o final de mandato.  

Ainda em 2007, foi reiterada a recomendação, de exercícios anteriores, a fim de 

que o Governo do Estado promovesse debates, junto ao Poder Legislativo, com a 

interveniência da sociedade civil organizada, buscando promover o entendimento no sentido 

de adaptar os objetivos da Lei do Mapa da Exclusão Social aos meios de pesquisa e coleta 

disponíveis, o que demonstra a preocupação com o controle social, quanto à participação da 

sociedade na formulação de políticas públicas.  

Nesse sentido , outra recomendação, formulada em 2007, foi na direção de que o 

IDESP, órgão recém-criado pelo Governo do Estado, fizesse a coleta direta ou indireta dos 

dados e a elaboração dos indicadores, de forma a refletir tempestivamente o Quadro de 

Exclusão Social do Estado, adequando-se ao disposto pela Lei 6.836/06; e que o Governo do 

Estado não deixasse de inserir, no PPA 2008-2011, as disposições referentes ao Mapa da 

Exclusão Social, estipulando metas e descrevendo ações a serem desenvolvidas durante o 

período de vigência do referido instrumento de planejamento.  

Além disso, o Tribunal de Contas recomendou que a Prestação de Contas 

contivesse cópia do Anexo de Metas Sociais integrante da proposta de Lei Orçamentária 

Anual, apresentada ao Poder Legislativo. Todas essas recomendações foram monitoradas, 

sendo reiteradas em 2008 e 2009 e reformuladas em 2010. Entretanto, não foram atendidas. 

Ainda no que diz respeito a exclusão social, o TCE também recomendou, 

considerando os indicadores desagregados regionalmente no Mapa da Exclusão Social, que 

fossem implementadas políticas públicas urgentes no sentido de reduzir gradativamente os 

níveis de exclusão social da Região do Marajó, cujos índices, na maioria, destacaram-se pelo 

baixo desempenho. O TCE considerou tal recomendação como atendida no exercício de 2008, 

em virtude das políticas públicas voltadas para região do Marajó.  
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No Relatório das Contas Anuais do Governo do Estado do Pará, do exercício de 

2011, foi feito uma síntese das recomendações formuladas pelo Tribunal de Contas com 

relação ao Mapa de Exclusão Social, parcialmente transcrito abaixo: 

[...]  
Observa-se que, desde a edição inicial do Mapa da Exclusão Social, em 2006, as 
previsões legais não vêm sendo cumpridas em sua plenitude, uma vez que as 
informações fornecidas são intempestivas ou não são contempladas pela lei, 
dificultando dessa forma o alcance dos objetivos pretendidos pelo legislador, quais 
sejam, a demonstração da realidade atual, mediante análise fundamentada em dados 
atualizados.  
[...] 
Destacam-se da presente análise os números de alguns indicadores que apresentaram 
variação negativa no Estado, em geral, como: o índice estadual de leitos para cada 
mil habitantes corresponder à metade do recomendado pela OMS; redução no 
número de agentes comunitários por mil habitantes; redução no percentual de 
domicílios com esgotamento sanitário; aumento no percentual de domicílios com 
inadequação de infraestrutura; crescimento do número absoluto de ocorrências 
policiais e, principalmente, as altas taxas de pobreza e extrema pobreza por região 
no Pará.  
A Região do Marajó continua mantendo os piores índices sociais, revelando carência 
de bens e serviços públicos, principalmente quanto à concentração de renda, número 
de leitos por 1.000 habitantes e a maior taxa de pobreza do Estado, situação que 
necessita de maior atenção do Governo do Estado, no direcionamento das políticas 
públicas para essa região (PARÁ, 2018, p. 26-27). 

Diante do diagnóstico apresentado no Mapa da Exclusão Social, ratificou-se a 

necessidade de fomento do desenvolvimento do Estado, considerando-se as peculiaridades de 

cada região de integração, com a implementação de políticas públicas direcionadas à inclusão 

social das populações sem acesso aos direitos fundamentais básicos para uma sobrevivência 

digna, minimizando-se as desigualdades verificadas, em respeito às garantias sociais previstas 

na Constituição Federal Brasileira. 

Nas contas relacionadas ao exercício de 2014, as recomendações relativas ao 

Mapa de Exclusão Social relacionadas a exercícios anteriores, restaram prejudicadas, em 

razão da Lei nº 8.327, de 22 de dezembro de 2015, que alterou a Lei nº 6.836, de 13 de 

fevereiro de 2006, no sentido de não mais integrar o Mapa de Exclusão Social à Prestação de 

Contas Anual do Chefe do Poder Executivo.  

Diante da alteração legislativa, o diagnóstico da realidade social do Estado será 

encaminhado anualmente pelo Governador ao Poder Legislativo, juntamente com o Projeto de 

Lei Orçamentária Anual e, no mesmo prazo, será enviado ao Tribunal de Contas do Estado, 

mas não integrará mais avaliação no parecer prévio emitido por esse órgão.  

Percebe-se, que as recomendações e determinações exaradas pelo TCE/PA 

giraram mais em torno das questões que envolvem a gestão orçamentária, financeira e 

patrimonial, assim como planejamento e controle.  
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A partir de 2010, houveram muitas recomendações voltadas à melhoria do 

controle interno, em especial quanto ao controle dos registros contábeis, da aplicação de 

recursos que são vinculados à finalidade específica, como operações de crédito, do controle da 

execução orçamentária, do estoque da dívida ativa, do constante crescimento da dívida 

fundada interna, sem afetar o desenvolvimento do Estado, e do limite de gastos de pessoal, a 

fim de assegurar o equilíbrio fiscal do Estado. 

A média de atendimento das recomendações e determinações foi de 57%, no 

período avaliado, sendo que no ano de 2010 atingiu o índice de atendimento de 79%. Destaca-

se, ainda, que as recomendações formuladas em 2010, tiveram resolutividade em 2011, 

quando assumiu um novo governo, em razão das eleições estaduais realizadas em 2010. 

 

5.3 Região Nordeste 

 

A Região Nordeste é formada por nove estados litorâneos e ocupa uma área de 

1.554.291.607 km2, o equivalente a 18,27% do território brasileiro, a qual abriga cerca de 

53.081.950 habitantes, sendo a segunda mais populosa do território brasileiro. É composta por 

Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e 

Bahia. 

A região era formada por grande extensão de Mata Atlântica. Foi a primeira a ser 

explorada economicamente pelo colonizador português, que plantava além de outras culturas, 

a cana-de-açúcar e o cacau, o que contribuiu para o desmatamento da região. 

A economia da Região Nordeste do Brasil é a terceira maior do país, atrás da 

Região Sudeste e Sul, respectivamente. Conforme dados do IBGE (2019), no ano de 2015, o 

PIB da região foi de R$ 848.532 bilhões, sendo o PIB Per Capita de R$ 14.777 e a 

participação no PIB Nacional de 14,2%. Apesar de ser a terceira maior economia do Brasil 

entre as grandes regiões, o Nordeste é a região com o mais baixo PIB per capita.  

As maiores economias da Região Nordeste são, respectivamente, Bahia, 

Pernambuco e Ceará, estados que concentram, juntos, 8,5% do PIB nacional. 

O TCE/BA e o TCE/PE fiscalizam um orçamento em torno de R$ 44,50 e R$ 

33,20 bilhões, respectivamente, o que representa aproximadamente R$ 77,70 bilhões dos R$ 

175,03 bilhões do total do orçamento dos nove Estados do Nordeste. 
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5.3.1 Tribunal de Contas do Estado da Bahia – TCE/BA 

 

A seguir, a Tabela 8, retrata a quantidade de recomendações e de determinações e 

o índice de resolutividade alcançado, no período, em relação ao TCE/BA. 

Tabela 8 – Recomendações exaradas pelo TCE/BA – Período de 2007 a 2014 

Exercícios Áreas Temáticas 

Ressalvas/Determinações/Recomendações do TCE/BA 

Total  
(A) 

Não 
atendidas  

(B) 

Parcialmente 
atendidas 

( C ) 

Atendidas 
(D) 

% 
Resolutividade 

E=(C+D)/A 

2007 

Demonstrativos e Limites da LRF 0 0 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 13 7 6 0 46% 

Limites e Vinculações Constitucionais 0 0 0 0 0% 

Planejamento e Controle 0 0 0 0 0% 

Total em 2007 13 7 6 0 46% 

2008 

Demonstrativos e Limites da LRF 0 0 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 19 0 0 0 0% 

Limites e Vinculações Constitucionais 0 0 0 0 0% 

Planejamento e Controle 4 0 0 0 0% 

Total em 2008 23 0 0 0 0% 

2009 

Demonstrativos e Limites da LRF 1 1 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 21 13 6 2 38% 

Limites e Vinculações Constitucionais 0 0 0 0 0% 

Planejamento e Controle 10 7 2 1 30% 

Total em 2009 32 21 8 3 34% 

2010 

Demonstrativos e Limites da LRF 1 0 1 0 100% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 8 5 3 0 38% 

Limites e Vinculações Constitucionais 0 0 0 0 0% 

Planejamento e Controle 6 4 2 0 33% 

Total em 2010 15 9 6 0 40% 

2011 

Demonstrativos e Limites da LRF 0 0 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 12 10 2 0 17% 

Limites e Vinculações Constitucionais 1 1 0 0 0% 

Planejamento e Controle 6 4 2 0 33% 

Total em 2011 19 15 4 0 21% 

2012 

Demonstrativos e Limites da LRF 0 0 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 13 0 0 0 0% 

Limites e Vinculações Constitucionais 5 0 0 0 0% 

Planejamento e Controle 10 0 0 0 0% 

Total em 2012 28 0 0 0 0% 

2013 

Demonstrativos e Limites da LRF 1 1 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 21 8 10 3 62% 

Limites e Vinculações Constitucionais 5 1 4 0 80% 

Planejamento e Controle 7 3 4 0 57% 

Total em 2013 34 13 18 3 62% 
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2014 

Demonstrativos e Limites da LRF 0 0 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 32 19 12 1 41% 

Limites e Vinculações Constitucionais 6 4 2 0 33% 

Planejamento e Controle 32 18 12 2 44% 

Total em 2014 70 41 26 3 41% 

  Total Geral  234 106 68 9 33% 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Em todo o período avaliado, o TCE/BA emitiu parecer prévio pela aprovação das 

contas, salvo em 2007 e 2008, em que foi pela aprovação com ressalva. Nas contas 

relacionadas ao exercício de 2008, o relator das contas apresentou voto pela desaprovação das 

contas, por considerar que elas não representavam, adequadamente, em seus aspectos 

relevantes, a posição orçamentária, financeira e patrimonial do Poder Executivo do Estado da 

Bahia, em 31 de dezembro de 2008, e o resultado da execução orçamentária do exercício 

financeiro findo naquela data. Entretanto, o Pleno não acatou o voto do relator e emitiram 

parecer prévio pela aprovação das contas com ressalvas e recomendações.  

Parecido com o que ocorre na maioria dos estados brasileiros, os relatores das 

contas anuais do Poder Executivo da Bahia, vêm manifestando-se no sentido de que parte das 

falhas e irregularidades apontadas pelos técnicos dos Tribunais são recorrentes, tornando-se 

crônicas e requerendo tempo para modificá-las.  

No voto do parecer prévio das contas do exercício de 2007, foi dado destaque a 

como as recomendações formuladas no exercício em análise são afetadas em razão do modelo 

de gestão adotado pelos governos anteriores: 

Prova disso é que este Tribunal vem, a cada ano, apontando as reincidências 
e, ainda assim, no Relatório das Contas do exercício seguinte elas novamente 
aparecem, sem que, para o cenário em que tais falhas e irregularidades 
estiveram consubstanciadas, tenham sido apresentadas soluções  
[...] 
Nesse sentido, o modelo de gestão dos governos anteriores ainda tem reflexo 
na estrutura e operacionalização da administração estadual e pode ser 
verificado no presente Relatório quando se destaca (BAHIA, 2018a, p. 183). 

No voto do relator das contas foi sugerida a adoção, a partir de 2008, de uma série 

de iniciativas e medidas, materializadas em um “Plano de Ação” a ser pactuado com a 

Assembleia Legislativa e com o Tribunal de Contas, no sentido de corrigir as falhas e 

irregularidades apontadas reiteradamente. Não obstante o relator ter chamado tais medidas de 

ações, o pleno, quando da emissão do parecer prévio, as denominou de recomendações.  

Nas contas de 2009, a equipe técnica do TCE/BA destacou que a quase totalidade 

dos achados vem sendo tratada em exames de contas de exercícios anteriores, reiteradas desde 

1999, inclusive ultrapassando um mandato eletivo, pois, das 17 recomendações reiteradas, 14 
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delas (82%) foram monitoradas por períodos superiores a 4 anos, tendo algumas sido 

monitoradas por 10 longos anos, sem que houvesse solução definitiva do problema.  

Em razão disso, foi recomendado que o Executivo elaborasse um Plano de Ação, a 

ser apresentado ao TCE/BA, no prazo de 180 dias, com o objetivo de apresentar ações a serem 

implementadas, prazos e matriz de responsabilidades para fins de acompanhamento.  

Em atendimento à referida recomendação, o Governador do Estado da Bahia 

instituiu a Comissão Estadual de Ações Corretivas e Preventivas de Ressalvas Relativas às 

Contas Governamentais e encaminhou o Plano de Ação proposto pela Comissão para sanear 

os fatos que ensejaram as recomendações contidas no Relatório e Parecer Prévio das Contas 

Governamentais.  

Entretanto, em 2013, quando do monitoramento das recomendações constantes no 

parecer prévio do TCE/BA, sobre as contas do exercício de 2012, a equipe técnica voltou a 

observar que a Secretaria de Fazenda não apresentou informações quanto às providências 

relativas às recomendações formuladas nas contas de 2012:  

A ausência de tal posição dificulta a avaliação das possíveis medidas em 
curso quanto às recomendações proferidas, bem como quanto à sua solução. 
Cabe lembrar que no Relatório das Contas do exercício anterior, foram 
registradas 28 recomendações, das quais 13 eram reincidentes. 
Isso posto, torna-se necessário que o Estado da Bahia dê continuidade, de 
maneira mais efetiva, às ações da Comissão Estadual de Ações Corretivas 
formulando um Plano de Ações a serem adotadas, que conste unidade 
responsável e metas principalmente em relação àquelas reincidentes, de forma 
a contribuir para o seu monitoramento (BAHIA, 2018b, p. 167). 

De igual modo, no relatório das contas do exercício de 2014, foi observado que a 

prestação de contas do governo não traz informações sobre a implementação de ações 

corretivas e preventivas recomendadas pelo TCE/BA, relativas ao exercício de 2013, o que, 

somente em 2015 foram informadas as providências tomadas em relação a essas 

recomendações: das 34 recomendações, 03 foram atendidas e 18 estavam em atendimento. 

Assim, a média de atendimento das recomendações e determinações foi de 33%, 

no período avaliado, sendo que no ano de 2013 atingiu o índice de atendimento de 62%.  

 

5.3.2 Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE 

 

A seguir, a Tabela 9, retrata a quantidade de recomendações e de determinações e 

o índice de resolutividade alcançado, no período, em relação ao TCE/PE. 
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Tabela 9 – Recomendações exaradas pelo TCE/PE – Período de 2007 a 2014 

Exercícios Áreas Temáticas 

Ressalvas/Determinações/Recomendações do TCE/PE 

Total  
(A) 

Não 
atendidas  

(B) 

Parcialmente 
atendidas 

( C ) 

Atendidas 
(D) 

% 
Resolutividade 

E=(C+D)/A 

2007 

Demonstrativos e Limites da LRF 0 0 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 6 0 0 0 0% 

Limites e Vinculações Constitucionais 3 0 0 0 0% 

Planejamento e Controle 7 0 0 0 0% 

Total em 2007 16 0 0 0 0% 

2008 

Demonstrativos e Limites da LRF 0 0 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 5 1 1 3 80% 

Limites e Vinculações Constitucionais 1 0 0 1 100% 

Planejamento e Controle 10 2 7 1 80% 

Total em 2008 16 3 8 5 81% 

2009 

Demonstrativos e Limites da LRF 0 0 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 4 2 2 0 50% 

Limites e Vinculações Constitucionais 0 0 0 0 0% 

Planejamento e Controle 4 1 3 0 75% 

Total em 2009 8 3 5 0 63% 

2010 

Demonstrativos e Limites da LRF 0 0 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 5 3 1 1 40% 

Limites e Vinculações Constitucionais 0 0 0 0 0% 

Planejamento e Controle 4 1 3 0 75% 

Total em 2010 9 4 4 1 56% 

2011 

Demonstrativos e Limites da LRF 2 1 0 1 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 6 5 1 0 17% 

Limites e Vinculações Constitucionais 0 0 0 0 0% 

Planejamento e Controle 5 1 3 1 80% 

Total em 2011 13 7 4 2 46% 

2012 

Demonstrativos e Limites da LRF 2 2 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 6 3 3 0 50% 

Limites e Vinculações Constitucionais 0 0 0 0 0% 

Planejamento e Controle 9 3 5 1 67% 

Total em 2012 17 8 8 1 53% 

2013 

Demonstrativos e Limites da LRF 1 1 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 12 0 4 8 100% 

Limites e Vinculações Constitucionais 0 0 0 0 0% 

Planejamento e Controle 3 1 2 0 67% 

Total em 2013 16 2 6 8 88% 

2014 

Demonstrativos e Limites da LRF 1 1 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 6 0 2 4 100% 

Limites e Vinculações Constitucionais 0 0 0 0 0% 

Planejamento e Controle 4 2 2 0 50% 

Total em 2014 11 3 4 4 73% 
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  Total Geral  106 30 39 21 57% 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Em todo o período avaliado, o TCE/PE emitiu parecer prévio pela aprovação das 

contas.  

Percebe-se, que as recomendações e determinações exaradas pelo TCE/PE 

giraram, em sua maioria, em torno das questões que envolvem a área de gestão orçamentária, 

financeira e patrimonial, assim como a área de planejamento e controle, voltadas, dentre 

outras, a aprimorar o monitoramento e a avaliação da ação governamental, mediante a adoção 

de indicadores nos instrumentos formais de planejamento que permitam o efetivo controle 

social24; a fortalecer o acompanhamento, por parte dos controles internos, dos valores 

repassados às instituições privadas e ao Terceiro Setor; e a verificar a repercussão e a 

necessária adequação das metas inicialmente acordadas no Plano Plurianual – PPA. 

Ainda houveram algumas recomendações voltadas ao atendimento dos 

demonstrativos e limites da LRF e dos limites e vinculações constitucionais em saúde e 

educação, a exemplo de continuar envidando esforços no sentido de fortalecer o quadro 

efetivo de servidores da educação; de elaborar o Relatório Anual de Gestão da Saúde, de 

forma tempestiva, a fim de possibilitar a avaliação e a proposição de medidas corretivas; e a 

promover a organização das ações de planejamento das ações de saúde. 

 O TCE/PE ao emitir o parecer prévio das contas do Governador, referente ao 

exercício de 2007, exarou 16 recomendações que não foram monitoradas sistematicamente, 

entretanto 7 delas foram reiteradas nos exercícios de 2008, 2009 e 2010.  

As recomendações relativas aos exercícios de 2008 a 2010 foram monitoradas 

sistematicamente a partir da análise da prestação de contas do exercício de 2012, quando 

foram apresentadas pelo Governo do Estado as ações e as justificativas relacionadas às 

recomendações proferidas naqueles anos.  

Nos levantamentos realizados percebe-se que, em geral, o TCE/PE expede a 

recomendação e faz o monitoramento até sua implementação, sem que seja necessário reiterá-

la nos anos seguintes. 

A média de atendimento das recomendações e determinações foi de 57%, no período 

avaliado, sendo que no ano de 2007, nenhuma foi atendida e, em 2008 e 2013, o índice de 

atendimento ultrapassou 80%. 

                                                 
24 Com a adoção de indicadores na LDO e na LOA é possível comparar o que foi planejado com o que foi 

executado, permitindo que tais informações possam ser acompanhadas pela população e pelos canais de 
comunicação. 
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5.4 Região Sudeste 

 

É formada por quatro estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas 

Gerais, tendo cerca de 924.510 km² e um IDH considerado elevado. O sudeste brasileiro é a 

região mais populosa do país, com aproximadamente 86 milhões de habitantes, com uma 

densidade demográfica de 84,21 hab./km².  

A região sudeste também é considerada a mais rica do nosso país. O Sudeste 

ocupa apenas 11% do território nacional, mas, segundo o IBGE (2019), possui um PIB de R$ 

3.237,1 trilhões, que corresponde a 54% do PIB Nacional, com o maior PIB per capita de R$ 

34.757,75 das regiões do Brasil e a maior parte da população vivendo em áreas urbanas das 

grandes metrópoles. 

O TCE/MG e o TCE/SP fiscalizam um orçamento em torno de R$ 87,30 e R$ 

206,40 bilhões, respectivamente, o que representa aproximadamente R$ 293,70 bilhões dos 

R$ 385,81 bilhões do total do orçamento dos quatro Estados da região Sudeste. 

 

5.4.1 Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE/MG 

 

A seguir, a Tabela 10, retrata a quantidade de recomendações e de determinações e 

o índice de resolutividade alcançado, no período, em relação ao TCE/MG. 

Tabela 10 – Recomendações exaradas pelo TCE/MG – Período de 2007 a 2014 

Exercícios Áreas Temáticas 

Ressalvas/Determinações/Recomendações do TCE/MG 

Total  
(A) 

Não 
atendidas  

(B) 

Parcialmente 
atendidas 

( C ) 

Atendidas 
(D) 

% 
Resolutividade 

E=(C+D)/A 

2007 

Demonstrativos e Limites da LRF 10 6 2 2 40% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 14 8 3 3 43% 

Limites e Vinculações Constitucionais 9 3 0 6 67% 

Parcerias do Estado 6 3 2 1 50% 

Planejamento e Controle 16 10 3 3 38% 

Total em 2007 55 30 10 15 45% 

2008 

Demonstrativos e Limites da LRF 2 1 0 1 50% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 31 11 3 17 65% 

Limites e Vinculações Constitucionais 4 4 0 0 0% 

Parcerias do Estado 1 0 0 1 100% 

Planejamento e Controle 15 9 3 3 40% 

Total em 2008 53 25 6 22 53% 

2009 
Demonstrativos e Limites da LRF 1 0 0 1 100% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 8 3 3 2 63% 
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Limites e Vinculações Constitucionais 3 2 0 1 42% 

Parcerias do Estado 2 1 0 1 50% 

Planejamento e Controle 24 14 4 6 42% 

Total em 2009 38 20 7 11 47% 

2010 

Demonstrativos e Limites da LRF 0 0 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 11 5 1 5 55% 

Limites e Vinculações Constitucionais 7 4 2 1 43% 

Planejamento e Controle 14 8 2 4 43% 

Total em 2010 32 17 5 10 47% 

2011 

Demonstrativos da LRF 3 1 1 1 67% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 9 4 0 5 56% 

Limites e Vinculações Constitucionais 4 2 1 1 50% 

Planejamento e Controle 24 7 14 3 71% 

Total em 2011 40 14 16 10 65% 

2012 

Demonstrativos e Limites da LRF 2 0 1 1 100% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 12 5 3 4 58% 

Limites e Vinculações Constitucionais 4 1 0 3 75% 

Planejamento e Controle 48 19 19 10 60% 

Total em 2012 66 25 23 18 62% 

2013 

Demonstrativos e Limites da LRF 3 1 2 0 67% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 14 9 3 2 36% 

Limites e Vinculações Constitucionais 1 1 0 0 0% 

Planejamento e Controle 29 8 16 5 72% 

Total em 2013 47 19 21 7 60% 

2014 

Demonstrativos e Limites da LRF 4 4 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 11 7 1 3 36% 

Limites e Vinculações Constitucionais 5 3 2 0 86% 

Planejamento e Controle 14 2 3 9 86% 

Total em 2014 34 16 6 12 53% 

  Total Geral  365 166 94 105 55% 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Em todo o período avaliado, o TCE/MG emitiu parecer prévio pela aprovação das 

contas.  

Nos levantamentos realizados percebe-se que, o TCE/MG expede as 

recomendações e determinações e faz o monitoramento até sua implementação, reiterando-as 

ano após ano, quando não cumpridas. 

Nas contas relacionadas ao exercício de 2013, o relator ressaltou o não 

cumprimento do §1º do art. 8º da Lei n. 15.011/04, que estabelece que “caso não tenham sido 

atingidas as metas dos Anexos Sociais, o Poder Executivo proporá, no Balanço Social do 

Estado, medidas corretivas a serem incorporadas à LDO”.  
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Contudo, o Executivo alegou que essa determinação não vinha sendo cumprida 

devido às dificuldades operacionais em aplicar a referida norma. Diante disso, o relator das 

contas reiterou a determinação, sugerindo que fosse alterado tal dispositivo, viabilizando a sua 

efetiva aplicação e ressaltou que a norma está em vigor desde 2004, sem que se observasse 

seu efetivo cumprimento, cuja importância estava em constituir em importante mecanismo de 

accountability, dirigido a diversos públicos: ao próprio Governo no gerenciamento dos 

programas, aos órgãos de controle interno e externo e à própria sociedade, servindo ao 

fortalecimento do controle social. 

Outro ponto interessante na análise dos pareceres prévios do TCE/MG diz respeito 

ao descumprimento dos limites mínimos de gasto em educação e saúde. O TCE/MG firmou 

Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) com o governo do Estado, a fim de dar um prazo 

para que esse promovesse as devidas aplicações de recursos nessas políticas públicas. Esse 

TAG foi muito criticado pelos especialistas de controle externo, que alegaram que esse 

instrumento não poderia ter sido utilizado como permissivo, ainda que com limite temporal, 

para que o governo do Estado descumprisse com um limite mínimo imposto pela CRFB. 

A média de atendimento das recomendações e determinações foi de 53%, no período 

avaliado, sendo que no ano de 2011 e 2012, o índice de atendimento ultrapassou 60%. 

 

5.4.2 Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP 

 

A seguir, a Tabela 11, retrata a quantidade de recomendações e de determinações e 

o índice de resolutividade alcançado, no período, em relação ao TCE/SP. 

Tabela 11 – Recomendações exaradas pelo TCE/SP – Período de 2007 a 2014 

Exercícios Áreas Temáticas 

Ressalvas/Determinações/Recomendações do TCE/SP 

Total  
(A) 

Não 
atendidas  

(B) 

Parcialmente 
atendidas 

( C ) 

Atendidas 
(D) 

% 
Resolutividade 

E=(C+D)/A 

2007 

Demonstrativos e Limites da LRF 0 0 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 3 2 0 1 33% 

Limites e Vinculações Constitucionais 1 0 0 1 100% 

Planejamento e Controle 10 7 0 3 30% 

Total em 2007 14 9 0 5 36% 

2008 

Demonstrativos e Limites da LRF 1 1 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 1 0 0 1 100% 

Limites e Vinculações Constitucionais 2 0 1 1 100% 

Planejamento e Controle 10 6 4 0 40% 

Total em 2008 14 7 5 2 50% 
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2009 

Demonstrativos e Limites da LRF 1 1 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 3 3 0 0 0% 

Limites e Vinculações Constitucionais 2 2 0 0 0% 

Planejamento e Controle 15 11 0 4 27% 

Total em 2009 21 17 0 4 19% 

2010 

Demonstrativos e Limites da LRF 1 0 0 1 100% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 4 3 0 1 25% 

Limites e Vinculações Constitucionais 2 1 0 1 50% 

Planejamento e Controle 12 11 0 1 8% 

Total em 2010 19 15 0 4 21% 

2011 

Demonstrativos e Limites da LRF 0 0 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 13 4 1 8 69% 

Limites e Vinculações Constitucionais 2 0 1 1 100% 

Planejamento e Controle 12 10 1 1 17% 

Total em 2011 27 14 3 10 48% 

2012 

Demonstrativos e Limites da LRF 0 0 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 7 4 1 2 43% 

Limites e Vinculações Constitucionais 1 0 1 0 100% 

Planejamento e Controle 16 12 0 4 25% 

Total em 2012 24 16 2 6 33% 

2013 

Demonstrativos e Limites da LRF 0 0 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 26 26 0 0 0% 

Limites e Vinculações Constitucionais 2 2 0 0 0% 

Planejamento e Controle 64 58 1 5 9% 

Total em 2013 92 86 1 5 7% 

2014 

Demonstrativos e Limites da LRF 0 0 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 22 6 1 15 73% 

Limites e Vinculações Constitucionais 1 0 0 1 100% 

Planejamento e Controle 14 4 0 10 71% 

Total em 2014 37 10 1 26 73% 

  Total Geral  248 174 12 62 30% 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Em todo o período avaliado, o TCE/SP emitiu parecer prévio pela aprovação das 

contas, salvo no ano de 2014 em que foi pela aprovação com ressalvas. 

Percebe-se, que as recomendações e determinações exaradas pelo TCE/SP 

giraram, em sua maioria, em torno das questões que envolvem a área de gestão orçamentária, 

financeira e patrimonial, assim como a área de planejamento e controle, voltadas, dentre 

outras, a aprimorar o monitoramento e a avaliação da ação governamental, mediante a adoção 

de indicadores nos instrumentos formais de planejamento de modo a especificar as metas, no 

Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, cuidando 

para que elas mantenham perfeita correlação entre si, a cobrar maior participação do Conselho 
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de Escola, no Programa Escola da Família; e a melhorar a estrutura e atuação do controle 

interno nas unidades administrativas.  

Ainda houveram algumas recomendações voltadas ao atendimento dos 

demonstrativos e limites da LRF e dos limites e vinculações constitucionais em saúde e 

educação, a exemplo de implementar estudos visando a possibilidade de uma reformulação do 

índice que representa a qualidade do ensino oferecido pelas escolas e a aprimorar a 

infraestrutura existente nas unidades hospitalares onde existem déficits. 

A média de atendimento das recomendações e determinações foi de 30%, no período 

avaliado, sendo que no ano de 2014 o índice de atendimento ultrapassou 70% 

 

5.5 Região Sul 

 

Formada por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a região sul do Brasil 

ocupa uma área de 576.774.310 km², o que corresponde a 6,76% do território brasileiro.  

É a menor das regiões do país e a única das regiões fora da Zona Intertropical, 

com uma população de mais de 29 milhões de habitantes, com uma densidade demográfica de 

50,31 hab./km², sendo a segunda mais povoada do Brasil. Faz fronteira com o Uruguai, 

Argentina e Paraguai. 

A economia da Região Sul do Brasil é distribuída nos setores de agropecuária, 

extrativismo, indústria, comércio e serviços, com um PIB de R$672.049 milhões, 

correspondente a 16,2% do PIB Nacional, segundo o IBGE (2019), e PIB per capta de 

R$24.382 

O TCE/PR e o TCE/RS fiscalizam um orçamento em torno de R$ 59,60 e R$ 

62,74 bilhões, respectivamente, o que representa aproximadamente R$ 122,34 bilhões dos R$ 

148,37 bilhões do total do orçamento dos três Estados da região Sul. 

 

5.5.1 Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR 

 

A seguir, a Tabela 12, retrata a quantidade de recomendações e de determinações e 

o índice de resolutividade alcançado, no período, em relação ao TCE/PR. 
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Tabela 12 – Recomendações exaradas pelo TCE/PR – Período de 2007 a 2014 

Exercícios Áreas Temáticas 

Ressalvas/Determinações/Recomendações do TCE/PR 

Total  
(A) 

Não 
atendidas  

(B) 

Parcialmente 
atendidas 

( C ) 

Atendidas 
(D) 

% 
Resolutividade 

E=(C+D)/A 

2007 

Demonstrativos e Limites da LRF 0 0 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 6 5 1 0 17% 

Limites e Vinculações Constitucionais 0 0 0 0 0% 

Planejamento e Controle 5 5 0 0 0% 

Total em 2007 11 10 1 0 9% 

2008 

Demonstrativos e Limites da LRF 0 0 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 18 12 5 1 33% 

Limites e Vinculações Constitucionais 3 3 0 0 0% 

Planejamento e Controle 5 4 1 0 20% 

Total em 2008 26 19 6 1 27% 

2009 

Demonstrativos e Limites da LRF 13 11 1 1 15% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 67 33 28 6 51% 

Limites e Vinculações Constitucionais 10 3 2 5 70% 

Planejamento e Controle 95 43 44 8 55% 

Total em 2009 185 90 75 20 51% 

2010 

Demonstrativos e Limites da LRF 13 0 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 67 0 0 0 0% 

Limites e Vinculações Constitucionais 6 0 0 0 0% 

Planejamento e Controle 98 0 0 0 0% 

Total em 2010 184 0 0 0 0% 

2011 

Demonstrativos e Limites da LRF 31 28 0 3 10% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 129 32 14 83 75% 

Limites e Vinculações Constitucionais 12 10 1 1 17% 

Planejamento e Controle 98 53 13 32 46% 

Total em 2011 270 123 28 119 54% 

2012 

Demonstrativos e Limites da LRF 3 2 0 1 33% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 27 9 0 18 67% 

Limites e Vinculações Constitucionais 12 8 0 4 33% 

Planejamento e Controle 23 0 10 13 100% 

Total em 2012 65 19 10 36 71% 

2013 

Demonstrativos e Limites da LRF 3 3 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 26 17 0 9 35% 

Limites e Vinculações Constitucionais 10 7 0 3 30% 

Planejamento e Controle 18 6 0 12 67% 

Total em 2013 57 33 0 24 42% 

2014 

Demonstrativos e Limites da LRF 10 10 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 43 22 5 16 49% 

Limites e Vinculações Constitucionais 6 6 0 0 0% 

Planejamento e Controle 13 9 2 2 31% 

Total em 2014 72 47 7 18 35% 
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  Total Geral  870 341 127 218 40% 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Em todo o período avaliado, o TCE/PR emitiu parecer prévio pela aprovação das 

contas com ressalvas. 

O TCE/PR monitora sistematicamente as ressalvas, determinações e 

recomendações exaradas nos pareceres prévios das contas do governador, acompanhando 

aquelas que ficaram pendentes de atendimento por diversos anos, até seu atendimento, salvo 

as do exercício de 2010, que não foram monitoradas. Entretanto todas as 184 recomendações 

foram reiteradas em 2011 e monitoradas em 2012. 

As ressalvas apontadas nas contas apresentaram maior relação com o os déficits 

no fundo previdenciário e com a ausência de aplicação em parte dos gastos mínimos em 

educação. Já as determinações envolveram correções quanto aos impactos das renúncias 

fiscais; controle das dívidas ativas; ao aprimoramento dos mecanismos de precatórios; à 

gestão da dívida pública e ao limite constitucional de saúde; planejamento e execução das 

obras públicas, dentre outros. 

As recomendações em geral envolveram melhorias nas políticas públicas, a 

exemplo da segurança pública e sistema penitenciário; na elaboração de um planejamento 

orçamentário eficiente para evitar mudanças significativas durante o exercício financeiro; e a 

implantação de controles e indicadores aptos a avaliar os projetos e os pesquisadores, dentre 

outros. 

A média de atendimento das recomendações e determinações foi de 50%, no 

período avaliado, sendo que no ano de 2012 o índice de atendimento ultrapassou 70%. 

 

5.5.2 Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul – TCE/RS 

 

A seguir, a Tabela 13, retrata a quantidade de recomendações e de determinações e 

o índice de resolutividade alcançado, no período, em relação ao TCE/RS. 

Tabela 13 – Recomendações exaradas pelo TCE/RS – Período de 2007 a 2014 

Exercícios Áreas Temáticas 

Ressalvas/Determinações/Recomendações do TCE/RS 

Total  
(A) 

Não 
atendidas  

(B) 

Parcialmente 
atendidas 

( C ) 

Atendidas 
(D) 

% 
Resolutividade 

E=(C+D)/A 

2007 

Demonstrativos e Limites da LRF 0 0 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 20 15 0 5 25% 

Limites e Vinculações Constitucionais 4 3 0 1 25% 

Planejamento e Controle 0 0 0 0 0% 
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Total em 2007 24 18 0 6 25% 

2008 

Demonstrativos e Limites da LRF 0 0 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 20 13 0 7 35% 

Limites e Vinculações Constitucionais 4 3 0 1 25% 

Planejamento e Controle 0 0 0 0 0% 

Total em 2008 24 16 0 8 33% 

2009 

Demonstrativos e Limites da LRF 2 1 0 1 50% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 22 19 0 3 14% 

Limites e Vinculações Constitucionais 6 3 2 1 50% 

Planejamento e Controle 4 4 0 0 0% 

Total em 2009 34 27 2 5 21% 

2010 

Demonstrativos e Limites da LRF 1 1 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 21 19 0 2 10% 

Limites e Vinculações Constitucionais 6 5 0 1 17% 

Planejamento e Controle 0 0 0 0 0% 

Total em 2010 28 25 0 3 11% 

2011 

Demonstrativos e Limites da LRF 1 1 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 19 19 0 0 0% 

Limites e Vinculações Constitucionais 8 8 0 0 0% 

Planejamento e Controle 0 0 0 0 0% 

Total em 2011 28 28 0 0 0% 

2012 

Demonstrativos e Limites da LRF 1 1 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 18 15 0 3 17% 

Limites e Vinculações Constitucionais 10 10 0 0 0% 

Planejamento e Controle 1 0 0 1 100% 

Total em 2012 30 26 0 4 13% 

2013 

Demonstrativos e Limites da LRF 1 1 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 28 19 0 9 32% 

Limites e Vinculações Constitucionais 11 11 0 0 0% 

Planejamento e Controle 0 0 0 0 0% 

Total em 2013 40 31 0 9 23% 

2014 

Demonstrativos e Limites da LRF 2 2 0 0 0% 

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial 27 19 3 5 30% 

Limites e Vinculações Constitucionais 14 9 0 5 36% 

Planejamento e Controle 0 0 0 0 0% 

Total em 2014 43 30 3 10 30% 

  Total Geral  251 201 5 45 20% 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Em todo o período avaliado, o TCE/RS emitiu parecer prévio pela aprovação das 

contas. 

O TCE/RS monitora sistematicamente as ressalvas, determinações e 

recomendações exaradas nos pareceres prévios das contas do governador. Percebe-se, que as 

recomendações e determinações exaradas pelo TCE/SP giraram, em sua maioria, em torno das 
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questões que envolvem a área de gestão orçamentária, financeira e patrimonial, assim como a 

área de planejamento e controle, envolvendo questões contábeis, que impedem informações 

precisas sobre as contas do Estado, ou mesmo de fragilidade do controle interno, como é o 

caso das concessões de benefícios fiscais através da Lei de Incentivo à Cultura. 

A maioria das inconformidades apontadas são recorrentes, e o TCE/RS vem, a 

cada ano, apontando suas reincidências e, ainda assim, no Relatório das Contas do exercício 

seguinte, a situação permanece. 

Outra questão que chama atenção nos pareceres prévios diz respeito à despesa de 

pessoal, em especial em relação aos inativos. 

O número de servidores inativos e pensionistas e o respectivo gasto da folha 
de pagamento ultrapassam a dos servidores ativos, evidenciando a 
participação alta e crescente das despesas previdenciárias nos orçamentos do 
Estado. Para cada 100 servidores ativos existem 106 inativos e pensionistas; 
para cada R$ 100,00 pagos aos servidores ativos, R$ 112,80 são pagos aos 
inativos e pensionistas. Logo, aqui reside um dos principais limites da política 
de ajuste fiscal, em que as medidas adotadas surtem efeitos somente no longo 
prazo. 
[...] 
As notícias divulgadas na mídia estadual, nacional e mundial anunciam que a 
questão previdenciária é o maior problema das administrações públicas 
atualmente, e as previsões para o futuro não são tranquilizadoras. O aumento 
da perspectiva de vida, a diminuição da taxa de natalidade e de jovens 
contribuindo para o sistema e o consequente aumento do envelhecimento da 
população são fatores significativos que refletem a dificuldade na manutenção 
do equilíbrio financeiro e atuarial dos sistemas previdenciários (RIO 
GRANDE DO SUL, 2018, p. 295). 

O TCE/RS tem observado, ano a ano, o crescimento de servidores inativos em 

relação aos servidores ativos, com recomendação para que o governo não redirecione recursos 

vinculados para o pagamento dessas despesas, entretanto, sem que tenha obtido êxito.  

A média de atendimento das recomendações e de determinações foi de 20%, no 

período avaliado, sendo que no ano de 2011 nenhuma foi atendida. 

 

5.6 Resultado do julgamento pelo Poder Legislativo 

 

Como visto, os tribunais de contas (TC) encaminham ao Poder Legislativo (PL) 

parecer prévio pela aprovação (A), aprovação com ressalvas (AR) ou reprovação (R) das 

contas de governo, para que seja efetuado o julgamento político das contas do Chefe do Poder 

Executivo. 

Importante ressaltar, que em todos os pareceres prévios pela aprovação das contas 

houveram recomendações. 
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A Tabela 14, a seguir, apresenta a comparação entre o parecer prévio emitido 

pelos tribunais de contas e o julgamento efetuado pelo Poder Legislativo em relação às contas 

do Chefe do Poder Executivo. A sigla NJ significa que ainda não houve julgamento das contas 

pelo Poder Legislativo. 

Tabela 14 – Julgamento dos pareceres prévios pelo Poder Legislativo 

UF Deliberações 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

AM 
TC A A A A A A A AR 

PL A A A A A A NJ NJ 

DF 
TC AR AR R AR AR AR AR - 
PL AR AR NJ NJ A A A - 

BA 
TC AR AR A A A A A A 

PL A - - A A A A A 

GO 
TC AR AR A R A A A AR 
PL A A A A A A A A 

MG 
TC A A A A A A A A 

PL A A A A A A A A 

PA 
TC A A A A A A A A 
PL A A A A A A A A 

PE 
TC A A A A A A A A 

PL A  A  A  A  A  A  A  A  

PR 
TC AR  AR  AR  AR  AR  AR  AR  AR  
PL A A A A A A A A 

RS 
TC A A A A A A A A 

PL A A A A A A A A 

SP 
TC A A A A A A A AR 

PL A A A A A A A A 
Fonte: Elaborada pela autora.  

Não foi possível localizar informação sobre o julgamento das contas de governo 

pelo Poder Legislativo da Bahia, em relação aos exercícios de 2008 e 2009, por isso o campo 

está sem informação. 

Os exercícios de 2013 e 2014 do TCE/AM ainda não foram julgados pela 

Assembleia Legislativa do Amazonas. De igual modo, os exercícios de 2009 e 2010 também 

não foram julgados pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. O exercício de 2014 das 

contas de governo do Distrito Federal não foi apreciado pelo TC/DF, e, por consequente, 

também não foi julgado pela Câmara Distrital. 
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É de se ressaltar que ao contrário do que é determinado aos tribunais de contas, 

que têm sessenta dias para emitir parecer prévio, não é determinado prazo ao Poder 

Legislativo para julgar as contas de governo. 

Tal fato é um complicador, pois não havendo prazo para o órgão legislativo 

concluir o julgamento das contas do Chefe do Poder Executivo há um prejuízo ao controle e à 

própria finalidade desse mecanismo de accountability, que perde sua efetividade ligada à 

temporaneidade da responsividade, vez que o longo transcurso de tempo é prejudicial às 

medidas corretivas que deveriam ser implementadas, garantidoras de maior qualidade da 

representação do governante em face dos seus governados.  

Soma-se a isso, o fato de que, a despeito das recomendações, ressalvas, 

determinações ou mesmo opinativo pela reprovação das contas, as Assembleias Legislativas 

aprovaram todas as contas, ainda que a Câmara Distrital tenha acompanhado o parecer prévio 

do TC/DF em 2007 e 2008, e julgado as contas aprovadas com ressalvas. 

Ainda se observa que, no período avaliado, houveram apenas dois pareceres pela 

reprovação das contas: um no exercício de 2009 pelo TC/DF e outro em 2010 pelo TCE/GO. 

No caso do TC/DF, o parecer prévio foi pela reprovação das contas em face de 

várias irregularidades na área de gestão orçamentária, financeira e patrimonial e na área de 

planejamento e controle, em especial, por não haver inclusão, no orçamento do DF, dos 

valores oriundos da União para as áreas de saúde, educação e segurança, provenientes do 

Fundo Constitucional do Distrito Federal; da não escrituração da execução orçamentário-

financeira do Fundo Constitucional do Distrito Federal no sistema contábil do DF; da 

contabilização parcial de dívidas de unidades do governo distrital com concessionárias de 

serviço público e com o INSS; da inconsistência nos valores de precatórios e da dívida ativa; e 

da ausência de despesas que deveriam ter sido empenhadas e inscritas em Restos a Pagar. 

Ainda foram detectadas irregularidades na gestão e controle das contratações 

efetuadas pela administração, com a realização de despesas sem cobertura contratual; com a 

prática recorrente da celebração de contratos emergenciais, com sobrepreço e 

superfaturamento, com vantagem de contratação não comprovada, com contratação de 

produtos e serviços em excesso, com direcionamento de contratação, com pagamento por 

produtos e serviços não entregues ou prestados e com falha na fiscalização de contrato.  

Também houve irregularidade na área de demonstrativos e limites da LRF, tendo 

em vista que não foram adotadas ações visando prevenir riscos e corrigir desvios capazes de 

afetar o equilíbrio das contas públicas, contrariando o princípio da responsabilidade na gestão 
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fiscal e levando ao descumprimento das metas de resultado primário e nominal estabelecidas 

na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E por fim, houve descumprimento na área de limites e 

vinculações constitucionais, com o descumprimento do percentual mínimo de ocupação dos 

cargos em comissão por servidores de carreira; e dos limites mínimos de aplicação em 

educação. Até a presente data, as contas do exercício de 2009 do TC/DF não foram julgadas, 

embora há exercícios posteriores que já o tenha, o que demonstra que, diante do peso político 

do julgamento das contas referente ao exercício, a Câmara Distrital tem optado por adiar o 

julgamento.  

Já no TCE/GO o parecer prévio foi pela reprovação das contas em face de várias 

irregularidade, dentre as quais, destaca-se o fato do Poder Executivo não ter repassado os 

recursos financeiros para pagamento das despesas com pessoal e encargos sociais dos demais 

Poderes e órgãos; o descumprimento das regras constitucionais de repartição obrigatória das 

receitas tributárias com os municípios; ofensa ao conteúdo principiológico da LRF que trata do 

planejamento e da manutenção do equilíbrio das contas públicas, em face da situação de 

desequilíbrio financeiro e orçamentário; o quociente do resultado da execução financeira negativo 

em 2010, demonstrando elevadas despesas orçamentárias e extraorçamentárias sem os devidos 

recursos; acréscimo do resultado nominal, devido ao aumento significativo da dívida pública e 

insuficiência do resultado primário para cobrir o serviço da dívida. Ainda foram apontados o 

descumprimento do §5º do art. 100 da Constituição Federal (BRASIL, 2018a), pela ausência de 

controle dos precatórios pendentes de pagamento e o descumprimento do disposto no inciso IV, 

artigo 158, da Constituição Estadual (PARÁ, 2018a), que determina a aplicação de 0,25% da 

receita de impostos em pesquisa agropecuária e difusão tecnológica.  

Mesmo com o parecer prévio pela reprovação das contas referente ao exercício de 

2010 pelo TCE/GO, as contas foram aprovadas pela Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), 

em 2014. Importa ressaltar que a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento da Alego, 

acompanhando os argumentos trazidos no parecer prévio do TCE/GO, manifestou-se pela 

rejeição das contas e encaminhou ao Plenário, para votação, minuta de decreto legislativo pela 

reprovação das contas. Entretanto, o Plenário da Alego, sem apresentar qualquer contrarrazão, 

por unanimidade, concluiu pela aprovação das contas apresentadas25, sem qualquer 

recomendação para adoção de medidas corretivas, o que reforça o caráter eminentemente 

político do julgamento. 

                                                 
25  Decreto Legislativo n°448, de 19 de novembro De 2014 
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Também se observa que os tribunais de contas emitiram parecer pela aprovação 

das contas em sua esmagadora maioria. Mesmo nos casos em que os tribunais de contas 

emitiram parecer pela aprovação com ressalvas de forma reiterada, exemplos de TC/DF e 

TCE/PR, percebe-se que, ao contrário do que permitem as normas26, as ressalvas reiteradas 

não acarretaram o parecer pela reprovação das contas. 

Outro ponto que merece observação é que, em vários dos exercícios analisados, os 

Plenários dos tribunais de contas, ao decidir sobre o conteúdo do parecer prévio, 

desconsideraram os opinativos das unidades técnicas e do MPC, transformando as ressalvas 

ou as justificativas para a reprovação das contas em meras recomendações. 

Há, de um modo geral, uma postura benevolente em relação à análise das contas 

do Chefe do Poder Executivo, tanto por parte dos tribunais de contas quanto do Poder 

Legislativo. Enquanto o primeiro emitiu parecer prévio pela aprovação das contas, em sua 

esmagadora maioria, mesmo em situações em que análise técnica exigia reprovação, o 

segundo julgou aprovadas todas as contas, sem nenhuma ressalva ou recomendação, não tendo 

sido determinante para o julgamento das contas as recomendações, determinações ou ressalvas 

apontadas no parecer prévio pelos tribunais de contas. 

Tal situação talvez possa encontrar uma explicação na força e captura política do 

Chefe do Poder Executivo em relação ao Poder Legislativo. Figueiredo (2001), analisando os 

efeitos de um Executivo institucionalmente forte e de um processo decisório centralizado 

sobre o desempenho do Poder Legislativo em seu papel de agência horizontal de controle do 

Executivo, avaliou como as variáveis institucionais e políticas interagem levando o 

Parlamento a ativar os mecanismos de fiscalização existentes e, quais são as condições que 

permitem o sucesso de sua ação. A autora definiu como sucesso tanto a imposição de sanções 

em casos de omissão, comportamento impróprio e corrupção do Executivo, quanto a obtenção 

de mudanças no curso de políticas públicas (FIGUEIREDO, 2001). 

Ela definiu como foco empírico o Brasil, mas esclareceu que a concentração de 

poder institucional e a centralização do processo decisório não são peculiaridades deste país, 

ou dos sistemas presidencialistas. Outras democracias recentes da América Latina, bem como 

da Europa Central e do Sul, têm desenhos institucionais similares. Também nas democracias 

parlamentares da Europa no pós Segunda Guerra Mundial, tendências semelhantes — 

referidas como “racionalização dos parlamentos” — podem ser observadas. 

                                                 
26  As legislações dos tribunais de contas estabelecem que o descumprimento reiterado de determinações e 

ressalvas poderá acarretar a rejeição das contas. 
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Figueiredo (2001) afirma que este modelo centralizado de governo se baseia em 

prerrogativas institucionais atribuídas ao Executivo e aos líderes dos partidos. A Constituição 

brasileira (BRASIL, 2018a) dá ao Executivo fortes poderes legislativos e de agenda, enquanto 

os regulamentos do Congresso dão aos líderes dos partidos amplo controle sobre o processo 

legislativo. Em um sistema pluripartidário, em que a formação de governos de coalizão é o 

padrão dominante, a autoridade para definir a agenda e o poder legislativo facilitam a 

coordenação entre os membros da coalizão e aumentam a cooperação com o Executivo. Por 

outro lado, esses poderes diminuem a influência individual dos parlamentares e previnem 

conflitos institucionais decorrentes de diferenças nas bases eleitorais do Executivo e 

Legislativo, em um sistema de separação de poderes.  

A pesquisadora explica que os poderes de agenda e a capacidade de controlar o 

processo legislativo fazem com que a ação coordenada do Executivo e dos líderes da coalizão 

que o apoia seja, não só possível, como eficaz. O governo funciona como se houvesse uma 

fusão de poderes. Esses mecanismos institucionais aumentam a capacidade de o Chefe do 

Executivo impor coesão à coalizão governista, superando assim as dissensões decorrentes de 

diferenças ideológicas e desacordos políticos entre os partidos da aliança. Em consequência, a 

concentração de poder institucional aumenta o sucesso do Chefe do Poder Legislativo em 

aprovar suas propostas legislativas e seu predomínio na formulação de políticas públicas, ao 

mesmo tempo que enfraquece o papel do Poder Legislativo como Poder que contrabalança o 

Chefe do Poder Executivo. 

Figueiredo (2001) afirma ainda que analistas políticos parecem ter chegado a um 

consenso sobre as deficiências dos mecanismos de accountability horizontal nos sistemas 

presidencialistas da América Latina, oriundos da fraca fiscalização dos governos pelos 

Legislativos, tribunais de contas e outras agências criadas mais recentemente para este fim. 

Os sistemas presidencialistas têm mecanismos inerentes que asseguram a 

accountability horizontal. Assim, era de se esperar que as origens e a sobrevivência 

independentes do Executivo e do Legislativo produzissem interesses opostos que motivassem 

a mútua fiscalização e minimizassem os riscos de tirania da maioria. 

No entanto, a autora explica que os sistemas presidencialistas evoluíram de forma 

contrária aos desígnios de seus idealizadores. Hoje, na maioria dos países, faltam condições 

básicas para o funcionamento adequado de um sistema de fiscalização e equilíbrio (pesos e 

contrapesos). Os partidos políticos tornaram-se a principal base de governo e, no século XX, 

os governos representativos assumiram a forma de “democracia de partido”. Ainda, alterou-se 
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drasticamente o desenho constitucional dos sistemas presidencialistas existentes. A 

concentração de poder legislativo no Executivo tornou-se um traço comum nesses regimes.  

Essa realidade parece oferecer uma explicação do porquê, mesmo com as regras 

institucionais favoráveis, com ampla gama de mecanismos formais para o exercício de sua 

função de fiscalização e a existência de dispositivos legais adequados para impor sanções em 

caso de atividade ilegal ou mau comportamento de autoridade, ainda assim, o Poder 

Legislativo não realiza uma fiscalização direta e rotineira. 

Ainda é se observar que, embora a CF/88 tenha alterado a forma de indicação dos 

membros dos tribunais de contas, antes sob o domínio exclusivo do Chefe do Poder 

Executivo, também é perceptível a força do Poder Executivo nessas indicações, mesmo nas 

vagas de indicação exclusiva do Poder Legislativo, vez que as indicações têm recaído sobre os 

próprios parlamentares, normalmente ligados à base do governo. Tal situação parece oferecer 

uma explicação à benevolência dos pareceres prévios emitidos pelos tribunais de contas, em 

especial quando desconsideram as irregularidades dos opinativos técnicos e ministerial de 

contas, geradores de reprovação das contas, para transformá-las em meras recomendações. 

Nesse aspecto, importante o alerta trazido por Figueiredo (2001) de que o fato de 

o Poder Legislativo não funcionar como um contrapeso à ação do Executivo pode afetar a 

accountability vertical dos eleitores em face dos candidatos à eleição. O funcionamento 

apropriado da accountability horizontal depende da existência da accountability vertical. As 

condições que produzem ou melhoram a prestação vertical de contas, por sua vez, estão 

associadas aos sistemas eleitoral e partidário. Como os mecanismos de cobrança horizontal 

obrigam o Executivo a justificar e defender suas ações perante outros órgãos de governo, 

servem também para informar os cidadãos (PRZEWORSKI apud FIGUEIREDO, 2001). 

Portanto, enquanto se reconheça que a atividade fiscalizadora do Poder 

Legislativo seja útil e importante, é de se concluir, nesse aspecto que a baixa efetividade da 

fiscalização reduz a visibilidade das decisões públicas e priva os cidadãos da chance de obter 

informações sobre políticas, reduzindo assim sua capacidade de controlar as ações do 

governo. 

 

5.7 Análise do resultado consolidado 

 

A Tabela 15 a seguir apresenta um comparativo do índice de resolutividade geral 

de cada tribunal de contas avaliado no período. 



121 
 

Tabela 15 – Índice de resolutividade por Tribunal de Contas – Período de 2007 a 2014 

Exercícios TRIBUNAIS DE CONTAS 
 AM BA  DF GO MG PA PE PR RS SP 

2007 33% 46% 30% 0% 45% 59% 0% 9% 25% 36% 
2008 14% 0% 0% 36% 53% 63% 81% 27% 33% 50% 
2009 0% 34% 24% 11% 47% 59% 63% 51% 21% 19% 
2010 0% 40% 17% 20% 47% 79% 56% 0% 11% 21% 
2011 17% 21% 0% 68% 65% 57% 46% 54% 0% 48% 
2012 0% 0% 6% 63% 62% 43% 53% 71% 13% 33% 
2013 27% 62% 0% 36% 60% 57% 88% 42% 23% 7% 
2014 0% 41% 0% 29% 53% 36% 73% 35% 30% 73% 

Média Geral 16% 33% 11% 38% 55% 57% 57% 40% 20% 30% 
Fonte: Elaborada pela autora. 

Os governos do Estado do Pará, de Minas Gerais e do Pernambuco foram os que 

apresentaram as maiores médias de cumprimento das recomendações, determinações ou 

ressalvas exaradas pelos tribunais de contas, sendo os governos Distrito Federal, Amazonas e 

do Rio Grande do Sul os que apresentaram o menor índice de cumprimento. 

O médio índice de resolutividade das recomendações dos tribunais de contas em 

geral pode ser atribuído ao fato das recomendações não possuírem força cogente e também 

pelo fraco monitoramento efetuado pelos tribunais de contas em relação a elas. 

Ponto que também chama atenção na apreciação do parecer prévio é que há um 

exame, na grande maioria dos Tribunais, restrito à análise de dotações orçamentárias relativas 

a despesas e receitas, de modo que a resposta ao questionamento social de atendimento ou não 

do interesse comum, é ocultada por algarismos numéricos numa linguagem codificada. 

Não se percebe uma análise detida do resultado das políticas públicas, nem 

qualquer indicador que possa aferir a participação ou fomento do controle social. Também não 

há ampla transparência dos pareceres prévios dos em alguns tribunais de contas – no 

TCE/AM, por exemplo, foi preciso entrar em contato e solicitar formalmente.  

Outro ponto que se percebe frágil é a ausência de sistematização do conteúdo que 

é avaliado nos pareceres prévios. Cada tribunal de contas emite o parecer prévio a sua própria 

maneira e a forma de análise varia de ano para ano, o que até dificulta o monitoramento das 

recomendações que são efetuadas nos exercícios anteriores, em especial daquelas que são 

formuladas em exercícios anteriores ao governo de análise. Não se ignora o fato de que essas 

questões são importantes para assegurar a efetividade da accountabilitty, aumentando a 

responsividade, seja pela exigência e monitoramento do cumprimento dos programas de 

governo, pactuados mesmo no período eleitoral, seja pela divulgação clara, precisa e 



122 
 
tempestiva dos resultados do desempenho do governo, impulsionando os eleitores a cobrarem 

melhores resultados. 

Ainda assim, é perceptível um esforço por parte de alguns governos dos Estados 

em dar cumprimento a muitas dessas recomendações. Tal percepção é reforçada com o fato de 

que todas as contas de todos os Estados analisados foram aprovadas pelo Legislativo sem 

qualquer observação quanto às recomendações constantes dos pareceres prévios emitidos 

pelos Tribunais de Contas. Mesmo assim, tal fato não foi impedimento para que os governos 

dos Estados empreendessem esforços para dar atendimento a elas, o que demonstra um 

reconhecimento dos governos da necessidade de implementar as correções recomendadas 

pelos tribunais de contas. Isso é importante, pois os comandos contidos nessas recomendações 

vão desde sugestão de aprimoramento de sistemas de informação patrimonial, orçamentária e 

contábil, passando pela política de ajuste fiscal e de pessoal até a implementação de políticas 

públicas, o que busca assegurar mais eficiência e eficácia nas ações e gestão governamental. 

Ainda, é de se observar que o esforço dos governos dos Estados em dar 

cumprimento aos apontamentos dos pareceres prévios se deve muito em virtude da faculdade 

dos tribunais de contas em abrir processo de fiscalização em separado, a fim de apurar com 

maior profundidade uma irregularidade e/ou inconsistência nas contas de governo. A partir 

desse processo de fiscalização pode-se responsabilizar pessoalmente o agente que tenha dado 

causa à irregularidade. 

Como exemplo, podemos citar o TCE/MG que, em decorrência das inúmeras 

recomendações exaradas nos pareceres prévios das contas dos anos anteriores, em 2012, 

firmou um Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) com o governo do Estado em que este se 

comprometeu a alcançar os índices mínimos constitucionais, de 25%, da receita corrente 

líquida, na aplicação na manutenção do ensino e de 12% em ações e serviços públicos da 

saúde, até o exercício de 2014. O TAG é um instrumento que permite ao Tribunal de Contas 

ajustar com o seus jurisdicionados medidas para sanar irregularidades e suspender a punição 

nos casos em que não foi comprovada a má-fé e em que não houve desvio de recursos 

públicos. O órgão poderá solicitar informações periódicas e determinar a realização de 

diligências a fim de apurar o cumprimento das metas pactuadas e, em caso de 

descumprimento, aplicar sanção. 

Outro ponto que convém ressaltar é que, como dito acima, recomendações 

reiteradas podem vir a caracterizar ressalvas, que não cumpridas podem acarretar a 

desaprovação das contas do ano seguinte, o que certamente provoca um custo político 
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desagradável ao gestor. Percebe-se que o TC/DF e TCE/PR têm como prática a emissão de 

parecer prévio com ressalva, o que foi feito ano a ano, porém sem que a reincidência na 

ressalva acarretasse um parecer pela reprovação das contas, o que, a despeito da ressalva, 

demonstra um parecer benevolente diante das irregularidades apontadas. Tal benevolência é 

confirmada pelas recomendações, determinações e ressalvas que são reiteradas ano a ano, sem 

que nenhuma providência efetiva seja adotada. 

As recomendações, determinações ou ressalvas exaradas pelos tribunais de contas 

nos pareceres prévios são muito importantes para assegurar a responsividade envolvida na 

accountability horizontal, pois permite ao governo informações para a correta tomada de 

decisão quanto à aplicação dos recursos públicos, bem como para assegurar o equilíbrio das 

contas públicas. Não se pode olvidar que a efetiva concretização das mais diversas políticas 

públicas requer o equilíbrio das contas públicas, sendo esse um indicador importante para se 

aferir o desempenho de um governante em face dos seus governados, para que esses possam 

realizar o controle das decisões daquele, ampliando assim a responsividade do governante. O 

orçamento público é o espelho da vida do Estado, devendo servir como um balanço das 

escolhas por programas públicos em um universo limitado de recursos. E os tribunais de 

contas possuem o dever de prevenir e de corrigir as práticas que menosprezam os deveres de 

responsabilidade na gestão do patrimônio do Estado. 

No ano de 2018, um estudo realizado pela Tendências Consultorias Integrada 

demonstrou que somente seis dos 26 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, vão começar 

o ano de 2019 com as contas públicas em uma situação fiscal considerada boa ou muito boa. 

Para fazer o levantamento, a Tendências Consultorias Integrada utilizou dados do Tesouro 

Nacional em seis quesitos: endividamento; poupança corrente, liquidez, resultado primário, 

despesa com pessoal e encargos sociais e investimentos (BRASIL ECONÔMICO, 2019). 

A situação fiscal dos Estados brasileiros a muito já despertava preocupação. Em 

2018, vários Estados em crise27 decretaram estado de calamidade financeira para se 

beneficiarem do programa de recuperação fiscal. A lei que criou o programa de recuperação 

fiscal28 estabelece que só podem ser beneficiadas as unidades federativas que tenham a soma 

das despesas com funcionalismo e de serviço da dívida ultrapassando 70% da Receita 

Corrente Líquida (RCL). A situação em que esses Estados se encontram representa nada mais 

                                                 
27 Os Estados que decretaram calamidade financeira até o mês de janeiro/2019 foram Mato Grosso, Roraima, Rio 

de Janeiro, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás. 
28 Lei Complementar nº 159, de 19 de maio de 2017. 
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que a exaustão orçamentária do ente, que reconhece a impossibilidade de assumir 

compromissos básicos e o risco iminente de colapso dos serviços públicos. Nesse aspecto, em 

2017, o governo federal realizou, via Tesouro Nacional, uma avaliação quanto ao equilíbrio 

das contas públicas, em que foi feito o exame combinado do nível de endividamento, a 

poupança corrente e liquidez, resultando no chamado índice de Capacidade de Pagamento 

(Capag). Os ratings vão de A a D. Os conceitos A e B indicam “boa situação fiscal” e os 

conceitos C e D sinalizam o contrário. Apenas, o Estado do Pará e do Espírito Santo 

obtiveram nota A em 2017, e, em 2018, somente o Espírito Santo manteve a nota A, enquanto 

o Estado do Pará caiu para nota B (NEVES, 2018). 

Segundo Tomazelli e Rodrigues (2019), os Estados em crise e que decretaram 

calamidade financeira estão entre os que apresentam as maiores disparidades entre os dados 

declarados ao Tesouro Nacional e as informações levantadas pela própria União, um indício 

forte da maquiagem nas contas avalizada pelos próprios tribunais de contas. Na contabilidade 

de alguns Estados, algumas vantagens como auxílios, bônus pagos aos servidores, imposto de 

renda retido na fonte não entram na conta de gastos com pessoal, maquiando, portanto, uma 

exigência da LRF, que determina desembolso máximo de 60% da receita com esses 

pagamentos. Em levantamento realizado em 2016, Trevizan (2019) mostra que de acordo com 

os relatórios de gestão fiscal elaborados pelos próprios governos estaduais, apenas dois 

Estados estouraram essa cota em 2015: Tocantins e Paraíba. No entanto, o levantamento feito 

pelo Tesouro Nacional mostrava que na verdade sete deles estavam com gastos acima do 

limite - Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro e Rio 

Grande do Sul, mais o Distrito Federal. 

A explicação para isso está na diferença de interpretação das regras da LRF em o 

que deve ser considerado como despesa de pessoal. Os Estados passaram a não incluir 

inativos e pensionistas na despesa com pessoal, assim como tem Estado que não coloca, por 

exemplo, vale-alimentação nessa despesa. Essas diferenças de interpretação são feitas pelos 

respectivos tribunais de contas dos Estados. Entretanto, quem dá o aval para empréstimos do 

Tesouro é o próprio órgão (TREVIZAN, 2019). Alguns críticos têm afirmado que a crise 

fiscal que boa parte dos Estados brasileiros atravessa reflete um retrato claro da leniência dos 

organismos com a missão institucional de controlar. A Conselheira Dóris Coutinho (2019), do 

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, observa que os tribunais de contas brasileiros não 

têm cumprido a contento essa missão: 
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A Constituição de 1988 colocou as cortes de controle externo nessa proeminente 
posição, delegando-lhe uma série de relevantes atribuições que refletem, na verdade, 
duas condições da época: a necessidade de aprimorar a fiscalização da realidade 
financeira do Estado, fragilizada sobremaneira pela inflação escaldante e o avanço 
intransigível da dívida pública nos Estados, e, o desejo de concentrar as expectativas 
de exercício deste controle em uma instituição que fosse, a um só tempo, autônoma, 
técnica e especializada. 
A expectativa era alta, pois, que as cortes de contas pudessem representar o dique 
capaz de obstruir o ímpeto incansável dos mandatários políticos de fazer do 
orçamento público uma plataforma de promessas destinadas à desilusão, ou que, nas 
palavras daquele que foi diretamente responsável pela sua criação, Rui Barbosa, que 
fossem ‘capazes de capturar a confiança do país pelo valor nacional de seus nomes e 
fundarem a tradição sobre aresto de inexpugnável solidez’. 
Não se esperava, no entanto, que mais de um século depois de pronunciadas estas 
palavras, a realidade se mostrasse tão dissonante. 

De fato, verifica-se alguma benevolência na atuação de muitos tribunais de contas, 

o que se confirma nas interpretações favoráveis da LRF, que culmina nas aprovações dos 

pareceres prévios, sempre com recomendações ou ressalvas em substituição às determinações 

ou reprovações que as contas requereriam. Não se ignora o fato de que um parecer pela 

reprovação das contas provoca um alto custo político ao governo, notadamente se o Chefe do 

Poder Executivo não contar com uma boa base parlamentar para afastar a reprovação das 

contas, podendo acarretar, além de diminuição da governabilidade, processo em separado para 

aplicação de multa e devolução de valores (se for o caso) e, inclusive, refletir em pedido de 

impeachment do governante. Entretanto, não se pode desconsiderar o fato de que a 

complacência reiterada com as reincidentes irregularidades das contas prestadas compromete 

a credibilidade do controle e sua própria finalidade, que é justamente assegurar que o 

governante promova as ações de seu governo sem se desviar do pacto social firmado por meio 

das leis e normas, de modo a não comprometer as bases da democracia e da república. 

Nesse sentido, a Secretaria do Tesouro Nacional pretende interromper a prática de 

promover interpretações criativas para acomodar questões pontuais, cobrando uma 

contabilidade mais minuciosa das despesas. Com isso, busca-se conseguir o compromisso dos 

tribunais de contas em por fim à maquiagem das contas, a partir de interlocução com a 

ATRICON e o Instituto Rui Barbosa - a escola de contas dos tribunais de contas 

(TOMAZELLI; RODRIGUES, 2019).  

É de se asseverar que as recomendações, determinações e ressalvas exaradas nas 

contas de governo, por buscarem uma correção e uma otimização e eficácia da atuação estatal, 

contribuem para melhorar as deficiências do desempenho do governo, possuindo uma estrita 

relação da qualidade desse em face da democracia. Mas, para isso, é preciso que o controle 

seja exercido com maior rigor, fazendo pleno uso das competências e instrumentos legais, 



126 
 
empreendendo maior esforço no monitoramento das ações e programas do governo, e 

emitindo informações claras e precisas sobre as contas de governo.  

Nesse sentido, é importante que os tribunais de contas brasileiros busquem aplicar 

os princípios e diretrizes internacionais do controle externo29, de modo a aprimorar, 

uniformizar e assegurar a efetividade da sua atuação. A ISSAI 11, uma das normas 

internacionais das Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), ressalta a autonomia dos 

organismos de controle e estabelece que os relatórios de auditoria30 devem ser tempestivos e 

divulgados, contendo observações e recomendações claras e precisas do desempenho do que 

se opina. A norma reforça ainda a importância dos mecanismos de monitoramentos para a 

própria credibilidade do controle.  

Princípio 6 
A liberdade de decidir o conteúdo e a tempestividade dos relatórios de auditoria e de 
publicá-los e divulgá-los. 
Diretrizes 
As EFS têm a liberdade de fazer observações e recomendações em seus relatórios de 
auditoria, levando em consideração, conforme o caso, os pontos de vista da entidade 
auditada. 
A legislação especifica os requisitos mínimos de relatórios de auditoria das EFS e, 
quando apropriado, questões específicas que devem ser objeto de opinião formal de 
auditoria ou certificado. 
As EFS têm a liberdade de decidir sobre a tempestividade de seus relatórios de 
auditoria, salvo quando houver exigências específicas sobre relatórios prescritas em 
lei. 
As EFS podem atender pedidos específicos de investigações ou auditorias 
encaminhadas pelo Legislativo, como um todo, ou por uma de suas comissões, ou 
pelo governo. 
As EFS têm a liberdade de publicar e divulgar seus relatórios, desde que sejam 
formalmente apresentados ou encaminhados à autoridade adequada – em 
conformidade com a lei. 
Princípio 7 
A existência de mecanismos efetivos de monitoramento das recomendações das EFS 
Diretrizes 
As EFS apresentam os seus relatórios ao Legislativo, a uma de suas comissões, ou ao 
conselho diretivo do auditado, conforme o caso, para revisão e monitoramento de 
recomendações específicas para ações corretivas. 
As EFS têm o seu próprio sistema de monitoramento interno para assegurar que as 
entidades auditadas adotam adequadamente suas observações e recomendações, bem 
como aquelas feitas pelo Legislativo, por uma de suas comissões, ou pelo conselho 
diretivo do auditado, conforme o caso. 
As EFS apresentam os seus relatórios de monitoramento ao Legislativo, a uma de 
suas comissões, ou ao conselho diretivo do auditado, conforme o caso, para 
consideração e ação, mesmo quando as EFS têm seu próprio poder legal para 
realizar monitoramento e sanções (INTOSAI, 2018a, p. 5-6a). 

                                                 
29 As Normas Internacionais das Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) são emitidas pela International 

Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), a Organização Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores. 

30 Os pareceres prévios emitidos pelos tribunais de contas nas contas de governo guardam estrita semelhança com 
os relatórios de auditorias, por expressarem uma manifestação técnica sobre os pontos que são colocados sob 
análise e que subsidiarão uma posterior tomada de decisão. 
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Essas normas constituem marco essencial para a credibilidade, a qualidade e o 

profissionalismo do controle das ações do setor público. Como visto, na seção 4.3, ao receber 

as contas de governo, uma comissão técnica do tribunal de contas é formada para planejar o 

pré-estudo das contas, executar a coleta de dados e de informações e emitir o relatório com os 

resultados encontrados. Entretanto, não há uma padronização nos procedimentos que a 

comissão técnica irá observar. Cada tribunal de contas define o seu procedimento, o que, 

também, costuma variar de ano para ano, a depender do relator designado para relatar as 

contas de governo. Também não há uniformidade quanto ao conteúdo do parecer prévio. 

Dessa forma, importante a orientação trazida na ISSAI 300, da INTOSAI, que 

estabelece diretrizes e regras para a emissão dos relatórios, de modo a ampliarem sua 

efetividade: 

Os auditores devem se esforçar para fornecer relatórios de auditoria que sejam 
abrangentes, convincentes, tempestivos, de fácil leitura e equilibrados. 
Para ser abrangente, um relatório deve incluir toda a informação necessária para 
abordar o objetivo e as questões de auditoria, sendo suficientemente detalhado para 
oferecer uma compreensão do objeto, dos achados e das conclusões da auditoria. 
Para ser convincente, deve ser logicamente estruturado e apresentar uma clara 
relação entre o objetivo, os critérios, os achados, as conclusões e as recomendações 
da auditoria. Todos os argumentos relevantes devem ser abordados. 
O relatório deve explicar porque e como os problemas mencionados nos achados 
prejudicam o desempenho, a fim de encorajar a entidade auditada ou o usuário do 
relatório a iniciar as ações corretivas. Deve, quando apropriado, incluir 
recomendações para melhorar o desempenho (INTOSAI, 2018b, p. 15b). 

Outra questão tratada como relevante pela INTOSAI diz respeito ao 

monitoramento, isto é, verificar se as ações adotadas em resposta aos achados e 

recomendações resolveram os problemas e/ou deficiências subjacentes. Novamente, a ISSAI 

300 traz orientação nesse sentido: 

Os auditores devem monitorar achados e recomendações de auditorias 
anteriores sempre que apropriado. O monitoramento deve ser relatado 
adequadamente para dar um retorno ao legislativo, se possível, juntamente com 
as conclusões e os impactos de todas as ações corretivas relevantes. 
O monitoramento também encoraja as entidades auditadas e outros usuários dos 
relatórios a levar isso a sério e fornece aos auditores lições úteis e indicadores de 
desempenho. O monitoramento não se restringe à implantação das recomendações; 
concentra-se também em verificar se a entidade auditada tratou de forma adequada 
os problemas e se remediou a situação subjacente após um período razoável de 
tempo (INTOSAI, 2018b, p. 16b). 

A Corte de Contas francesa é um bom exemplo de órgão de controle externo que 

se preocupa com o monitoramento das suas recomendações para a melhoria de desempenho 

do governo francês. Interessante observar que a França dá especial importância à divulgação 

das contas públicas. O suíço Jacques Necker (1820), nomeado pelo rei Luís XVI para cuidar 

das finanças nacionais da França, em 1776, já afirmava que é do mistério que se nutre a 
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desconfiança. Necker foi um dos precursores dos ideais de transparência financeira. Publicou 

o Compte rendu au Roi (Informação ao Rei), em 1781, em meio aos rumores das grandes 

despesas com a guerra, reunindo, de modo claro e pela primeira vez, todos os dados que 

permitiam avaliar os pressupostos do Estado e da situação da dívida pública. 

Ele estava convencido dos benefícios sociais e políticos para a França com a 

divulgação das contas públicas. Igualmente demonstrava preocupação quanto à forma de 

colocá-las sob o olhar da opinião pública, de modo a torná-las mais acessível. 

As ideias de Necker criaram raízes na França, como se observa nos dias atuais. 

No Le Rapport Public Annuel 2018 (Relatório Público Anual de 2018) (FRANÇA, 2019), há 

uma preocupação em especificar o resultado do acompanhamento das recomendações 

efetuadas, inclusive com a evolução dos indicadores de monitoramento em comparação aos 

exercícios anteriores. Veja tabela 16 abaixo: 

Tabela 16 – Evolução do indicador das recomendações pelos últimos três anos 

 

 
2015 

(monitoramento 
das 

recomendações 
formuladas em 

2012, 2013 e 
2014) 

 
2016 

(monitoramento 
das 

recomendações 
formuladas em 

2013, 2014 e 
2015) 

 
2017 

(monitoramento 
das 

recomendações 
formuladas em 

2014, 2015 e 
2016) 

 
Número total das recomendações  

 
1792 

 

 
1623 

 
1647 

 
Recomendações parcialmente 
ou totalmente implementadas 

1256 
 

1168 1197 
 

ou seja 
 

70% 

 
72% 72,7% 

 
Fonte: FRANÇA, 2019 (tradução nossa). 

No monitoramento realizado pela Corte de Contas da França, há uma criteriosa 

análise e demonstração das recomendações que foram totalmente implementadas, as que estão 

em andamento, as que estão incompletas, as não implementadas e mesmo as que tiveram 

recusa de execução por parte do governo francês, conforme tabela 17.  
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Tabela 17 – Cotação das recomendações feitas em 2017  

Cotação 

 
2015 

(monitoramento 
das 

recomendações 
formuladas em 

2012, 2013 e 
2014) 

2016 
(monitoramento 

das 
recomendações 
formuladas em 

2013, 2014 e 
2015) 

2017 
(monitoramento das 

recomendações 
formuladas em 

2014, 2015 e 2016) 

 Número 
 

% 
 

Número 
 

% 
 

Número 
 

% 
 

Totalmente implementado 491           27,4% 405           25,0% 399               24,2% 

Colocadas em implementação nos Tribunais 461          25,7% 513            31,6% 512              31,1% 

Implementação incompleta 304          17,0% 250            15,4% 286              17,4% 

Não implementado 367           20,5% 316            19,5% 341              20,7% 

Perdeu o objeto 27            1,5% 21              1,3%     16                 1% 

Recusa de implementação 142          7,9% 118            7,3%    93               5,6% 

 1792           100% 1623          100% 1647             100%  
Fonte: FRANÇA, 2019 (tradução nossa). 

Importante, ainda, verificar que a Corte de Contas francesa classifica as 

recomendações, as diferenciando entre aquelas relacionadas à regularidade fiscal e aquelas 

relacionadas à performance de resultados. As primeiras informam aspectos orçamentários, 

contábeis e gestão de recursos humanos. As segundas trazem recomendações sobre os planos 

plurianuais para investimento ou desenvolvimento de procedimentos no domínio da ordem 

pública. Veja tabela 18. 

Tabela 18 – Classificação das recomendações por natureza 

Fonte: FRANÇA, 2019 (tradução nossa). 

Classificação Número de recomendações Em % do número de recomendações 

Regularidade 888 52,1% 

Atuação 815 47,9% 

Total 1705 100% 

 

É de se reconhecer que essa metodologia de demonstração dos resultados permite 

um acompanhamento mais efetivo das ações do governo francês, sendo uma boa referência 

para aprimoramento da metodologia brasileira. O exercício democrático pressupõe a ampla 

visibilidade dos resultados obtidos pelas ações e programas de governo à sociedade, função 

reservada primordialmente aos Tribunais de Contas. Essa é, inclusive, uma advertência 

apontada por Oliveira (2012, p. 148), que acentua que:  
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[...] o que vale é o olhar social sobre as situações da vida para que se afiram as 
condições de execução das políticas públicas. Daí a relevância dos Tribunais de 
Contas, que devem deixar de lado o mero exame de papéis e voltar sua atenção para 
as situações da vida vivida, da vida real, da vida empírica, da vida do ser humano 
comum, para garanti-lo e ampará-lo. 

Dessa forma, embora se reconheça a importância do papel desempenhado pelos 

tribunais de contas para a democracia e a accountability, também é preciso reconhecer a 

necessidade de ajustes em sua estrutura e aperfeiçoamento em sua missão, para sua plena 

efetividade. Veja que um dos pontos observados na análise dos pareceres prévios é a ausência 

de metodologia de análise: inexiste uma uniformidade em relação ao seu conteúdo, assim 

como, em regra, se dá pouca relevância ao exame das políticas públicas.  

Em sua pesquisa, Iocken (2018) apontou que, embora incipientes e muito 

pontuais, os resultados de algumas avaliações das políticas públicas começam a ser 

contemplados na emissão do parecer prévio. Para examinar melhor essa questão, a autora 

levantou os dados relativos às contas de governo estaduais, no exercício de 2015, em todos os 

27 Tribunais de Contas do Estado e do Distrito Federal (IOCKEN, 2018). O resultado da 

pesquisa é muito similar ao encontrado neste trabalho: i) a inexistência de uma uniformidade 

em relação ao conteúdo do parecer prévio; ii) a pouca relevância que é conferida ao exame das 

políticas públicas; iii) a inexistência de qualquer indicador relacionado à participação cidadã; 

iv) a falta de transparência dos pareceres em alguns Tribunais de Contas; e v) a ausência de 

mecanismos direcionados à avaliação de como a sociedade percebe o resultado do parecer 

prévio. 

Essas questões tem sido objeto de atenção por parte do Tribunal de Contas do 

Estado de Santa Catarina. Desde de 2017, esse tribunal de contas tem adotado uma nova 

metodologia de análise e conteúdo do parecer prévio nas contas de governo de pelo menos 

trinta municípios daquele Estado (SANTA CATARINA, 2019). Nesses pareceres prévios têm 

se buscado tratar dois aspectos prioritariamente: a necessidade de integração das redes de 

políticas públicas, que envolvem o plano nacional de educação, plano nacional de saúde e o 

plano internacional - agenda 2030 da ONU; e a responsabilidade de governo através do 

compromisso político assumido e registrado no plano de governo, buscando abordar temas 

centrais das contas governamentais, a exemplo do que faz o Tribunal de Contas da União.31 

Nesse sentido, os pareceres prévios emitidos pelo TCE/SC têm buscado abordar três eixos. 

                                                 
31 A cada ano, o Tribunal de Contas da União define um tema central para as contas de governo do Presidente da 

República, conforme exemplo a seguir:  
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No primeiro, busca-se observar o cumprimento das normas constitucionais, legais 

e regulamentares na execução dos orçamentos públicos municipais. Assim, a análise no 

parecer prévio visa avaliar a situação patrimonial, financeira, a execução orçamentária e o 

cumprimento dos limites constitucionais e legais. No segundo eixo, verifica-se o cumprimento 

dos programas previstos na Lei Orçamentária Anual quanto à legalidade, legitimidade, 

economicidade e atingimento de metas, assim como a consonância dos mesmos com a Lei do 

Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Neste aspecto, o exame busca dar 

visibilidade aos compromissos políticos assumidos por ocasião do registro do plano de 

governo junto ao Tribunal Regional Eleitoral, de modo a demonstrar se esses compromissos 

estão norteando a elaboração do planejamento orçamentário, através do PPA. Já o terceiro 

eixo, visa observar o reflexo da administração financeira e orçamentária municipal no 

desenvolvimento econômico e social do Município. Nesse eixo, a análise se centra na 

execução das políticas públicas: saúde; educação, desenvolvimento sustentável e 

demonstração de boas práticas.  

Veja-se que essa abordagem dá um novo relevo à função do parecer prévio. Parte-

se do princípio de que ao Poder Legislativo não cabe apenas manifestar-se pela aprovação ou 

rejeição das contas, mas, sobretudo, adotar medidas pertinentes às irregularidades reportadas 

no parecer prévio. Significa dizer que os parlamentares devem utilizar as informações 

constantes do parecer prévio para o exercício de suas funções de fiscalizadores da 

Administração Pública, assim como para adotar, tempestivamente, as medidas legais e 

providências na sua esfera de competência, em especial no que se refere a implementação das 

políticas públicas, fazendo constar em suas decisões as informações que a fundamentam, 

como as principais ações executadas ou não realizadas pelo governo, as boas práticas, os 

problemas detectados e o volume de recursos aplicados. 

Nessa linha, privilegia a transparência e amplia o alcance da informação, na 

medida em que se deve buscar mais do que quantidade, e sim qualidade, pois, por certo, 

                                                                                                                                                         
2011: “Sustentabilidade do Crescimento”: buscou um panorama de como a ação governamental pode 
propiciar um crescimento nacional consistente e estruturado, que possa ir se delineando ao longo dos anos, de 
forma a garantir melhores condições de vida a gerações futuras; 
2012: “Crescimento Inclusivo”: foco na verificação se as políticas públicas previstas no PPA nas áreas de 
educação, saúde, desenvolvimento regional, infraestrutura e previdência estão sendo implementadas de forma 
adequada, de maneira a garantir o alcance dos objetivos traçados pelo Governo Federal; 
2013: “Governança Pública para o desenvolvimento”: buscou-se maior convergência do relatório com os 
padrões e boas práticas internacionais de fiscalização governamental; e 
2014: “Governança Pública para a competitividade nacional”: foi elaborado um amplo diagnóstico da 
governança no setor público. Dois aspectos foram prioritariamente tratados: os programas voltados para o 
aperfeiçoamento da gestão pública federal e as características dos planos e orçamentos públicos.  
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ofende o princípio da transparência informações em linguagem hermética, confusa, 

tecnicizada além do necessário para sua correta compreensão. Dentro desse contexto, é 

possível avaliar a responsabilidade de governo, medida pela coerência da gestão com as 

propostas apresentadas pelo candidato. O plano de governo não pode ser tido como uma peça 

de ficção, pois aponta para a responsabilidade de futuro, ou seja, o compromisso assumido 

perante os eleitores. 

 

 

 

 



133 
 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer dessa pesquisa foi trabalhada a ideia de que o controle externo é uma 

dimensão da accountability horizontal, influindo diretamente para a qualidade da democracia 

representativa, na medida em que envolve o potencial de responsabilização política, o que 

promove uma maior identificabilidade de futuros governos e clareza de responsabilidade; 

portanto, mais responsabilização no sentido de capacidade de sanção ou recompensa por 

desempenho. 

Ao longo do tempo, o modelo de democracia clássica foi incorporando outros 

elementos, que alteraram a interação entre os cidadãos e aqueles responsáveis por gerir as 

questões das cidades. A complexidade dos arranjos sociais levou à necessidade de definir um 

contrato social, levando os indivíduos a abrir mão de certos direitos e a transferir para um 

governo o dever de manter a ordem social, fazendo surgir a ideia de Estado. O liberalismo 

político passou a ser entendido como uma engenharia institucional que limita tanto os poderes 

quanto as funções do Estado. Os governantes teriam os poderes públicos regulados por 

normas gerais e seriam subordinados às leis. A partir desse contexto, foi-se afirmando no 

pensamento político moderno a ideia de que a única forma de democracia possível seria era 

um governo representativo, sob o domínio da lei.  

Na concepção moderna de democracia, o ato de governar e legislar é delegado a 

um grupo restrito de representantes eleitos por períodos limitados, direta ou indiretamente, 

pelos cidadãos. Por isso, Schumpeter, Dows e Dahl partem da ideia de que é uma minoria que 

exerce efetivamente o poder (os eleitos) e, assim, para limitar a dominação, a democracia é 

um produto das engenharias institucionais estabelecidas em cada sociedade particular, com o 

fim de possibilitar a competição entre elites. Dahl ao analisar o sistema político dos países sob 

duas dimensões, quais sejam os mecanismos de contestação pública à conduta do governo e o 

direito de participar em eleições e cargos públicos, acredita que nenhum grande sistema no 

mundo real é plenamente democratizado. Ele emprega o termo “poliarquia” aos sistemas 

mundiais que estão mais perto da combinação que envolve alta capacidade de contestação 

com alta participação eleitoral. Em sua concepção o termo “democracia” deve ser reservado 

para um sistema político que tenha, como uma de suas características, a qualidade de ser 

inteiramente, ou quase inteiramente, responsivo a todos os seus cidadãos. 

Na concepção de Dahl, as poliarquias podem ser pensadas como regimes 

relativamente (mas incompletamente) democratizados, ou, em outros termos, as poliarquias 
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são regimes que foram substancialmente popularizados e liberalizados, isto é, fortemente 

inclusivos e amplamente abertos à contestação pública. Nesse aspecto, um ponto importante 

dentro de um sistema poliárquico diz respeito à existência de um sistema de controle voltado a 

inibir, a frear, a corrigir e a punir os agentes públicos, a fim de garantir maior responsividade e 

prestação de contas adequada das ações dos representantes em face dos representados. O 

termo responsividade é usado no sentido do comportamento voltado a dar resposta, de 

solucionar, de tomar a responsabilidade para si, de recepcionar questões e dúvidas no intuito 

de respondê-las. A melhora da democracia a partir de mecanismos de accountability nos 

revela uma convergência entre sociedade e Estado. Ao exercer o controle da atividade política, 

os instrumentos da accountability tem por base a necessidade de equilíbrio entre os Poderes 

estruturais da República, em consonância com o sistema de freios e contrapesos (checks and 

balances), que se materializa no estabelecimento de mecanismos que possibilitem o exercício 

da legitimidade por aproximação, um verdadeiro conjunto de práticas de controle, obstrução e 

juízo através dos quais a sociedade exerce o poder de correção e pressão. 

Nesse contexto, os tribunais de contas brasileiros possuem um plexo de 

competências que visam desde à fiscalização ao julgamento da aplicação de recursos públicos, 

podendo recomendar otimizações operacionais, determinar ações corretivas e aplicar sanções 

diante de irregularidades detectadas, possuindo um papel de destaque na accountability 

horizontal. Os pareceres prévios emitidos pelos tribunais de contas nas contas de governo 

apresentam um retrato do desempenho do Chefe do Poder Executivo, sendo um instrumento 

relevante para apurar a sua capacidade de implementar os programas governamentais e 

realizar as políticas públicas em favor da sociedade. As recomendações, ressalvas e 

determinações exaradas nos pareceres prévios das contas de governo pelos tribunais de contas 

permitem a prevenção e correção de irregularidades no exercício da função de governar. 

Assim, o parecer prévio constitui um relevante instrumento contramajoritário de 

proximidade e comunicação, que deve ter por atribuição também a de oferecer uma resposta 

aos governados sobre as decisões políticas adotadas pelo governo durante o exercício 

financeiro. Cabe, assim, ao parecer prévio emitido pelos tribunais de contas tornar inteligível 

e visível, ou seja, legível para os governantes eleitos, assim como para os cidadãos, como foi 

o desempenho do mandato num determinado intervalo temporal. É certo que não se questiona 

a relevância desse instrumento para a accountability horizontal e, consequentemente, para 

uma ampliação da qualidade da democracia, vista aqui como a capacidade dos representantes 

de adotarem uma postura responsiva, proba e voltada para o atendimento do interesse público, 
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pactuado nas normas. Isso porque, não só o Poder Legislativo, mas também os cidadãos 

podem fazer uso das informações contidas nos pareceres prévios para avaliar a qualidade da 

representação, não só em face do Chefe do Executivo, mas também em face dos integrantes 

do próprio Poder Legislativo, notadamente como meio de pressão para levar os parlamentares 

a julgarem de modo mais coerente com os resultados apurados. Assim sendo, accountability 

constitui um mecanismo valioso para decodificar e dar transparência ao significado político 

conferido aos problemas sociais, de modo a manter a ação governamental legitimamente 

próxima da noção coletiva, compartilhada do interesse público, e é um elemento relevante 

para se avaliar a qualidade da democracia, já que tende a acompanhar o avanço de valores 

democráticos, tais como igualdade, dignidade humana, participação e representatividade. 

Nessa seara, é inquestionável que, no plano normativo e ideológico, o desenho 

institucional do controle externo, em especial da função desempenhada pelos tribunais de 

contas, atende os atributos necessários à accountability, tendo em vista que dispõem dos 

mecanismos e instrumentos de controle, podendo exigir informações, realizar procedimentos 

fiscalizatórios a pedido ou de ofício, realizar monitoramento e aplicar sanções, oferecendo o 

registro normativo para lidar com as exigências de legitimidade nas experiências de 

representação. Entretanto, no plano concreto tem se observado uma baixa efetividade, ainda 

que se perceba um crescente esforço de aprimoramento e modernização por parte dos 

tribunais de contas, capitaneado pelas suas entidades representativas, os resultados do seu 

desempenho não são muitos expressivos, como se observa dos baixos índices de 

resolutividades das recomendações, determinações e ressalvas dos pareceres prévios avaliados 

no período. Verificou-se, ainda, que muitas delas foram reiteradas ano após ano, muitas vezes 

sem que tivessem sequer sido monitoradas e sem que nenhuma medida de responsabilização 

fosse adotada pelos tribunais de contas. 

Percebe-se que, a despeito dos pareceres prévios não obrigarem observância no 

julgamento do Poder Legislativo, não se pode olvidar para o fato de que o descumprimento 

reiterado das recomendações ou ressalvas poderia acarretar o parecer prévio pela reprovação 

das contas, o que provocaria um custo político ao Chefe do Poder Executivo, seja pela mídia 

negativa ao seu governo, seja pela articulação com os parlamentares. No entanto, no período 

avaliado, não se observou, na esmagadora maioria dos tribunais de contas, o cumprimento de 

tal faculdade, ainda que presente todos os requisitos para o seu exercício. Em regra, os 

tribunais de contas aprovam as contas de governo, mesmo quando há opinativo do órgão 

técnico ou do ministério público de contas pela reprovação das contas, transformando as 
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irregularidades ensejadoras de reprovação em meras recomendações ou ressalvas, sem 

apresentar maiores esforços argumentativos. 

De igual modo, o Poder Legislativo, no exercício de sua competência para julgar 

as contas de governo aprova todas as contas, independente do conteúdo do parecer prévio dos 

tribunais de contas. A força do Poder Executivo, em especial com as coalizões que formam a 

base do governo parecem oferecer uma explicação à complacência do julgamento levado a 

efeito pelo Parlamento. Nesse aspecto, a omissão do Poder Legislativo em não funcionar 

como um contrapeso à ação do Executivo pode afetar a própria accountability vertical dos 

eleitores em face dos candidatos à eleição. Não passa desapercebido que a benevolência no 

controle compromete a efetividade da accountability horizontal, e por consequente, traz 

prejuízos a própria qualidade da democracia, entendida enquanto seus atributos assecuratórios 

dos interesses gerais e dos direitos fundamentais. Essa percepção se confirma no fraco 

desempenho de muitos governos na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, para a 

consecução das políticas públicas e no desequilíbrio fiscal da maioria dos Estados brasileiros, 

o que faz aumentar ainda mais a crise de legitimidade da representação, que poderia ser 

resgatada com uma atuação mais rigorosa do controle, com a aplicação plena das faculdades 

fiscalizatórias e decisórias dos tribunais de contas. 

Há uma estrita relação da efetividade da accountability horizontal com o desenho 

institucional dos órgãos de controle, sendo fator de efetividade a credibilidade de uma 

possível punição, solidificada na habilidade e capacidade em aplicar as normas e as regras 

para todos. Aí parece residir a baixo desempenho dos tribunais de contas, pois, embora o 

desenho institucional dos tribunais de contas brasileiros possua os atributos normativos e 

ideológicos para uma efetiva accountability horizontal, no mundo da vida, na materialização 

do agir e fazer, do colocar em prática normas, princípios e valores parece haver uma 

dicotomia entre a expectativa do exercício do poder-dever e a manifestação concreta desse 

poder-dever. Não por outra razão tem florescido inúmeros debates e críticas à atuação dos 

tribunais de contas. A composição e a forma de ingresso nos tribunais de contas têm sofrido 

duras críticas, principalmente após escândalos de corrupção envolvendo conselheiros, que 

acabaram afastados judicialmente. As indicações de conselheiros que não preenchem 

plenamente os requisitos de idoneidade moral, reputação ilibada e notórios conhecimentos 

para o cargo, muitos sem formação acadêmica nas áreas exigidas, com indicações recaindo 

sobre agentes que saem da posição de controlados para controladores, contribuem em muito 

para aumentar a captura política do órgão, provocando um certo descrédito de sua atuação. 
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Somem-se a isso as barreiras criadas ao exercício das funções dos agentes 

ingressos via concurso público - ao limitarem a autonomia dos membros do MPC, ao 

restringirem as atribuições dos conselheiros-substitutos e ao comprometerem a autonomia dos 

servidores técnicos – e um componente cultural em que remanesce o patrimonialismo, o 

burocratismo e o formalismo excessivos e irracionais; e tem-se os elementos que contribuem 

para a baixa eficiência dos tribunais de contas. Certamente, que a questão não pode ser 

generalizada, havendo práticas de excelências em muitos tribunais. Todavia, as assimetrias e 

algumas disfunções que ainda permanecem gritam alto e embaçam a visibilidade das ações 

efetivas, importantes para consolidar a imagem positiva da instituição. Nessa seara, a questão 

da composição do colegiado não pode ser omitida nem negligenciada e deve ser levada em 

consideração como elemento complementar, por exemplo, aos esforços de aprimorar a 

expertise técnica dos tribunais de contas, do seu corpo funcional, de agilizar os 

procedimentos, inclusive com reformas processuais e de intensificar a utilização de recursos 

tecnológicos. Nesse aspecto, merece destaque as iniciativas das entidades representativas dos 

membros dos tribunais de contas que visam modernizar e aprimorar sua atuação, de modo a 

corrigir essas disfunções. O Programa de Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas, 

criado pela ATRICON, é uma dessas iniciativas e tem a finalidade de elaborar diretrizes de 

aperfeiçoamento e aumento de qualidade dos tribunais de contas. As duas avaliações 

realizadas em 2015 e 2017, no âmbito da ferramenta do Marco de Medição de Desempenho 

(MMD-TC), mostram uma gradativa melhoria no desempenho dos tribunais de contas, em 

especial nos procedimentos e instrumentos de fiscalização. 

Para além disso, os tribunais de contas precisam formar uma rede de instituições 

de accountability horizontal, em interação uns com os outros, alinhado aos padrões de 

qualidade internacional, de modo a aumentar a capacidade e a efetividade do controle, 

colaborando para o bom funcionamento desta dimensão no regime democrático. Nesse 

aspecto, o exemplo do modelo de parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Santa 

Catarina e do monitoramento das recomendações ao governo, realizado pela Corte de Contas 

da França, são um bom referencial e podem servir de inspiração para aprimorar os pareceres 

prévios e os procedimentos de monitoramento das recomendações, determinações e ressalvas 

exaradas, ampliando a efetividade da accountability. 

Para que os pareceres prévios sejam instrumentos efetivos de accountability 

horizontal, informando a responsabilidade de governo e contribuindo para aumentar a 

legitimidade da representação, é importante que sejam ajustados para garantir: i) uniformidade 
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em relação ao conteúdo do parecer prévio; ii) maior ênfase no exame das políticas públicas; 

iii) a existência de indicador relacionado à participação cidadã; iv) a transparência dos 

pareceres, com ampla divulgação em linguagem fácil e acessível; v) mecanismos direcionados 

à avaliação de como a sociedade percebe o resultado do parecer prévio; e vi) divulgação do 

resultado do monitoramento realizado, com os índices de atendimento das correções das 

irregularidades detectadas. 

Na linha do que realizado pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina, além de 

retratar a situação patrimonial, financeira, a execução orçamentária e o cumprimento dos 

limites constitucionais e legais, importante que também se dê realce ao cumprimento dos 

compromissos políticos assumidos por ocasião do registro do plano de governo junto ao 

Tribunal Regional Eleitoral, de modo a demonstrar se esses compromissos estão norteando a 

elaboração do planejamento orçamentário, através do PPA e de que modo estão refletindo no 

desenvolvimento econômico e social do ente, por meio da execução das políticas públicas. 

Mas não é só. Sua análise deve ir além para transparecer as opções no que se refere às 

políticas públicas, estimulando um vínculo de participação cidadã na definição da vida 

pública. 

Portanto, os tribunais de contas, no exercício institucional da competência 

contramajoritária, mesmo que se reconheça que a prática ainda caminha para atender a um 

modelo ideal de apuração da responsabilidade política no sentido de uma responsabilidade 

pelo bom governo, assume significativa importância, pois corresponde à avaliação 

orçamentária do governo sob os parâmetros de eficácia, eficiência e economicidade. Nesse 

cenário, a função de fiscalizar, não apenas as contas públicas, mas a qualidade das políticas 

públicas aplicadas pelos governantes, é fundamental para assegurar a responsividade dos 

políticos eleitos e, por consequência, apresenta influência na qualidade da democracia. Em 

especial com o advento de uma sociedade da desconfiança, marcada pelas transformações da 

democracia contemporânea, em que o poder de controle assume especial relevo como 

instrumento de emancipação de uma cidadania diretamente ativa no controle da disputa 

orçamentária das políticas públicas. 
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