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UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

AULA MAGNA 

CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Tema: O Tribunal de Contas e o Cidadão

RESUMO-ROTEIRO DE AULA: Não existe democracia sem controle.  Nesse sentido, a 

solidificação da democracia brasileira passa pela consolidação de um órgão essencial, 

o Tribunal de Contas. Partindo dessa afirmação, o conselheiro Antonio Joaquim (TCE-

MT) ministra Aula Magna com o tema O Tribunal de Contas e o Cidadão, aqui 

transcrita, abordando a ideia de que “chegou a hora e o tempo do controle”. Aponta  

a crise ético-política e econômica vivenciada pelo Brasil e o ambiente e a maturidade 

política  propícios  para o salto histórico.  Revela  o esforço existente no âmbito do 

controle  externo  para  a  concretização  do  ideal  de  Ruy  Barbosa,  de  erigir  uma 

instituição  modelar  criada  para  fiscalizar  a  gestão  dos  recursos  públicos.  São 

apresentados a ideia da prestação de contas,  a história do Tribunal de Contas, a sua 

estatura  constitucional,  a  multiplicidade  de  competências,  a  singularidade  do 

processo de contas, os pontos fortes e pontos fracos, e a resposta que se espera 

dessa instituição no Século 21. E destaca o papel do cidadão nesse processo.

Inspiração: “Nada é tão irresistível quanto a força de uma ideia cujo tempo chegou”. 

Vitor Hugo, escritor francês do século XIX

27 de Agosto de 2015
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1. AGRADECIMENTO

Senhores professores, senhores alunos, demais presentes, boa noite!

Que  as  minhas  primeiras  palavras  nesta  aula  inaugural  sejam  de  homenagem  à 

Universidade  Presbiteriana  Mackenzie,  que  é  um  dos  mais  conceituados  centros  de 

educação e formação superior no Brasil.  

Personalizo  esta  homenagem  nas  pessoas  do  Magnífico  Reitor  Dr.  Benedito 

Guimarães  Aguiar  Neto,  e  do  Dr.  Maurício  Melo  de  Menezes,  presidente  da  Diretoria 

Executiva do Instituto Presbiteriano Mackenzie, este último responsável pelo convite  para 

que, aqui, eu me apresentasse.

Estar na Mackenzie dignifica o aluno, o professor ou o visitante, pois nela se respira 

os ares da qualificação e  da assimilação de conhecimento. A Mackenzie é uma escola de 

excelência e sempre vanguarda na difusão do saber. 

...

Devemos sempre agradecer às escolas, pelo que elas representam para a sociedade. 

Da mesma forma, devemos agradecer aos professores pelo que eles significam de 

importância e de valor para a humanidade. Afinal,  o bom professor explica.  O professor 

superior  demonstra.  E  o  grande  professor  inspira.  Este  é  o  caso  dos  professores  da 

Mackenzie.

E,  também,  agradecer  aos  alunos,  pelo  que  eles  nos  engrandecem  com  a   sua 

ansiedade pelo conhecimento. O aluno,  com o seu desejo de aprender,  é a garantia da 

reinvenção permanente do ser humano.

...

Se  vocês  me  permitirem,  mesmo  à  distância,  também  quero  estender  este 

agradecimento  ao  Tribunal  de  Contas  de  Mato  Grosso.  Aos  meus  pares  Conselheiros 

titulares e substitutos de Contas e aos servidores que ali labutam. Não posso esquecer essa 

instituição  que me testa, lapida e me obriga a ser sempre melhor no desempenho da minha 

atividade. 

Espero honrá-los nesta ocasião.
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2. APRESENTAÇÃO

Falarei  rapidamente sobre a minha pessoa.  Tenho formação em Administração de 

Empresas e pós-graduação em Direito do Estado e Administração Pública. Já fui deputado 

estadual, deputado federal, secretário de Estado de Infraestrutura e de Educação. 

No Tribunal de Contas de Mato Grosso, já fui Presidente, Vice-Presidente, Corregedor 

e  agora  respondo pela  Ouvidoria-Geral.  Também presidi  a  Associação  dos  Membros  de 

Tribunais  de  Contas  do  Brasil  –  a  Atricon,  no  período  de  2012  a  2013.  E  retornarei  à  

Presidência do TCE-MT no próximo ano, para um mandato de dois anos.

...

Esta não é a primeira vez que fui chamado para o que considero ser um verdadeiro 

exercício com fogo, que é dar uma aula, ainda mais uma Aula Magna. Como não sou um 

acadêmico, nem um profundo estudioso, não escondo o temor de frustrar a expectativa, 

especialmente daqueles que esperam por erudição. 

Por isso, como ocorreu em outras oportunidades parecidas, ao receber o convite de 

uma Faculdade,  cheguei  a  suspeitar  se  não  iríamos  correr  o  risco,  juntos  -  aquele  que 

convida, aquele que aceita o convite e aqueles que assistem ao desenrolar -  de praticar  

uma aventura.  

Porém, se realmente ficar configurado esse tal “pecado”, juízo dele teremos ao final 

desta aula. 

Não sou de recusar convites e desafios. Alguns até assustam, mas não assombram. 

Principalmente  porque  me  pulsa  uma  motivação  mais  forte,  a  compreensão  de  que  o 

homem público tem a obrigação de prestar contas à sociedade, seja dos serviços dos quais 

foi incumbido, seja da experiência adquirida, seja das informações sob a sua tutela ou das 

correções que identificou necessárias e pretende fazer. Em suma, a causa é ser transparente 

e o dever de compartilhar os resultados alcançados.
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2.1 – Experiência com outras aulas inaugurais

Como disse, das outras oportunidades que tive de falar em escolas, registro a aula 

inaugural que fiz para o Curso de Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades da Universidade de São Paulo – a USP, em maio de 2009. Discorri sobre o 

tema  “Controle  Externo  como  instrumento  de  cidadania  e  indutor  do  controle  social”1, 

abordando a experiência do Tribunal de Contas de Mato Grosso, que avalia os resultados 

dos investimentos nas políticas públicas de educação e saúde e oferece esses indicadores 

para o crivo da sociedade, utilizando-os também em seus julgamentos.

Mais recentemente, neste ano, falei para professores e alunos da Faculdade La Salle, 

no município mato-grossense de Lucas do Rio Verde. Novamente, o tema foi extraído da 

minha vivência no Tribunal de Contas.

Como presidente da ATRICON, viajei o Brasil expondo as minhas ideias em eventos 

organizados no âmbito do Controle Externo. Em  todos  esses  momentos,  apontei  o 

Tribunal  de  Contas  como  uma  instituição  singular  e  de  suma  importância  no  mosaico 

republicano brasileiro. É um órgão diferenciado, vocês compreenderão ao longo desta aula.

Portanto,  esta  exposição  terá  vínculo  estreito  com  a  minha  experiência  e  com  a 

percepção das transformações já concretas no âmbito dessa instituição e com o vislumbre 

do horizonte que se descortina.

Assim, além dos mais de 30 anos de experiência na vida pública, dos quais 15 anos  

como conselheiro de contas, quero partilhar com vocês a minha insatisfação positiva, na 

melhor  definição  dada  pelo  professor  e  filósofo  Mário  Sérgio  Cortella,  que  diz  que  a 

satisfação  plena   leva  à  acomodação  e  ao  entorpecimento.  O  insatisfeito  positivo  quer 

sempre mais e melhor. 

É  essa insatisfação  positiva  que tenho oferecido em todos  os  cargos que ocupei. 

Assim,  tenho  ajudado  no  aperfeiçoamento  do  TCE  de  Mato  Grosso  e  contribuído  no 

crescimento político-institucional da nossa Associação Nacional dos Tribunais de Contas.

1 http://www.tce.mt.gov.br/uploads/flipbook/AulaMagnaAJ/index.html
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2.2 – A lição de Exupéry

Apresento-me, finalmente, com a humildade de quem deseja explicar um fenômeno; 

mas,  principalmente,  como alguém que busca apurar  a  sua própria compreensão desse 

fenômeno,  que  está  em  constante  movimento.  Espero,  pois,  que  esta  aula  seja  um 

aprendizado mútuo.

 Então, que a manifestação primeira desta aula magna venha com este signo, com 

esta representação, de que trocaremos ideias. Oferecerei as minhas e espero levar as de 

vocês, com o eventual debate ao final da minha exposição.  

Como ensina o escritor Antoine de Saint-Exupéry,  espero deixar um pouco de mim e 

levar um pouco de vocês.
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3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE TRIBUNAL DE CONTAS

Caros alunos e professores,

Minha intenção é lhes alcançar o coração e engajá-los em uma ideia: a de que o 

Tribunal de Contas é um instrumento da sociedade, pertence ao cidadão e, por ele e para 

ele, deve atuar na fiscalização da gestão dos recursos públicos. 

Vocês  verão  ao  longo  dessa  aula  que  se  trata  de  um órgão  constitucionalmente 

diferenciado. Mas que precisa sair de vez do papel e assumir o protagonismo imaginado 

pelo seu mentor intelectual, nosso patrono Ruy Barbosa.

O Tribunal de Contas não pertence ao Poder Legislativo, nem ao Poder Executivo e 

muito  menos  ao  Poder  Judiciário.  Não  faz  parte  da  intimidade  estrutural  e  nem  está 

subordinado a nenhum dos Três Poderes da União. Assim como o são os Três Poderes, o 

Tribunal  de  Contas  está  ligado  diretamente  à  União  enquanto  localização  na  estrutura 

administrativa e, como os Três Poderes,  presta contas diretamente à sociedade, ao cidadão. 

Mais  tarde  falaremos sobre  esse  assunto,  sobre  a  estatura  constitucional.  O  que 

importa agora é contextualizar que ao Tribunal de Contas compete a fiscalização vigilante e 

minuciosa relativa à obrigação de prestação de contas, que é inerente a todos aqueles que 

lidam com bens, valores e dinheiro públicos.  Em outras palavras, onde tiver dinheiro público 

tem que estar presente a lupa do órgão de controle chamado Tribunal de Contas. 

Essa fiscalização deve ser feita com a visão profunda e a audição apurada de um fiscal 

que tem que atuar,  principalmente,  na concomitância dos fatos.  Além de fiscalizar,  esse 

órgão tem a competência de julgar a legalidade, a legitimidade e a economicidade do gasto 

público, como prescreve o texto constitucional. 

O Tribunal de Contas também deve desempenhar os papéis educativo e orientativo, 

tanto para  os  gestores  quanto para  os  órgãos públicos.  Além disso,   deve atuar  como 

instrumentador do controle social,  pois nenhuma outra instituição tem sob a sua tutela, 

como as tem o Tribunal de Contas, informações de gestão de todos os órgãos e gestores 

brasileiros. 

Falaremos de uma instituição com função, competências e atribuições múltiplas.
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 4. DEMOCRACIA E CONTROLE

Para  falar  de  Tribunal  de  Contas  primeiro  temos  que  passar  pelos  conceitos  de 

democracia e controle. Até porque não existe democracia sem controle. O controle é uma 

consequência natural e imprescindível em um Estado Democrático de Direito. 

4.1 – Definição de democracia e controle 

O que é democracia ? 

Democracia é a forma de governo em que a soberania é exercida pelo povo e no qual 

se  governa  por  meio  de  representantes  eleitos  periodicamente.  É  o  que  vigora  na 

esmagadora maioria dos países.

O que é controle ? 

É  o  monitoramento,  a  fiscalização  ou  o  exame  minucioso,  que  obedece  a 

determinadas expectativas, normas e convenções. 

A  ideia  do  controle  se  aplica  na  própria  separação  horizontal  entre  os  Poderes, 

princípio básico de organização do Estado nos países democráticos.  É esse princípio que 

permite o funcionamento do sistema de freios e contrapesos, com o Legislativo elaborando 

leis, o Executivo administrando conforme as leis e o Judiciário julgando segundo as leis. 

Essa divisão funcional de competências tem por objetivo estabelecer o controle, e 

assim evitar o abuso de poder e alcançar a harmonia. Não existe democracia sem controle.

4.2 – Definição e características de controle externo

Luiz Henrique Lima2, em sua destacada obra Controle Externo, Teoria, Jurisprudência  

e mais de 500 Questões3, define controle externo da administração pública como aquele 

que:

2 Conselheiro Substituto do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Estudioso do controle externo e autor de diversas 
publicações e artigos sobre o tema

3 LIMA, Luiz Henrique. Controle Exteno: Teoria, Jurisprudência e mais de 500 Questões. Rio de 
Janeiro:Elsevier,2013
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“se realiza por órgão estranho à administração responsável pelo ato controlado e visa  
comprovar a probidade da administração e a regularidade da guarda e do emprego  
de bens, valores e dinheiros públicos, bem como a fiel execução do orçamento”

Na obra, o autor relaciona as características deste tipo de controle, citando:

“a) é externo porque é exercido pelo Parlamento sobre a administração pública direta  
e  indireta  e  sobre  as  atividades  de  particulares  que  venham  a  ocasionar  perda,  
extravio ou dano ao patrimônio público; 
b) é controle porque lhe compete examinar, da mais ampla possível, a correção e a  
regularidade e a consonância dos atos de Administração com a lei e com os planos e  
programas; 
c)  é  múltiplo,  pois  examina,  simultaneamente,  a  legalidade,  a  legitimidade  e  
economicidade dos atos que lhe compete controlar;
d) tem múltiplas incidências, pois são submetidos ao controle externo, os aspectos  
contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial; 
e) atua em momentos diversos. Embora a regra geral seja a do controle posterior,  
pode, também, ser prévio, concomitante ou misto;
f)  efetua-se por dois  órgãos distintos e autônomos:  o Parlamento e o Tribunal de  
Contas” 

Lima acrescenta,  ainda, que o controle externo é exigência e condição do regime 

democrático, devendo este capacitar-se tecnicamente e converter-se em eficaz instrumento 

da cidadania, contribuindo para o aprimoramento da gestão pública.
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5 . A FORÇA DE UM IDEIA

Em suas sempre brilhantes manifestações, o ministro emérito do Supremo Tribunal 

Federal Ayres Britto tem dito que “o Século 21 é o Século do Controle”4. Costuma conceituar 

o controle como a “quarta função elementar do Estado”.5 

O ministro diz que o controle tem como características a investigação, a verificação in  

loco das  coisas,  o  exame,  o  acompanhamento  diuturno e  permanente dos assuntos  do 

Estado e de interesse público. E observa que se se fiscaliza, se se examina, se se vê, o faz  

para controlar. O ministro sempre acrescenta que o controle implica em juízo de mérito, em 

juízo técnico.

 Logicamente,  nessas  manifestações,  o  ministro  Ayres  Britto   não  se  refere 

especificamente ao Tribunal de Contas, mas a todas as instituições que exercitam o controle 

público, seja a Imprensa, as organizações da sociedade civil,  ao aparato público como o 

Ministério Público, a Polícia Federal, as Controladorias da União e dos Estados, enfim, ao 

conjunto do que se pode chamar de rede do controle. 

Fala,  obviamente,  também do próprio Poder Judiciário que ele integrava, que em 

instância derradeira e conforme a lei dá a última palavra sobre todas as coisas.  

5.1 – A hora e o tempo do controle no Brasil

Eu estou inteiramente sintonizado e afinado com o posicionamento do ministro Ayres 

Britto. E me alicerço com o ensinamento contido na  frase do escritor francês Vitor Hugo, 

que diz  “nada é tão irresistível quanto a força de uma ideia cujo tempo chegou”. 

Utilizo-a para embasar minha convicção de que a hora e o tempo do controle no Brasil 

está ocorrendo efetivamente nesta década. A hora e o tempo certo para enfrentar de vez a 

corrupção, atacando-a na prática cotidiana da relação patrimonialista que historicamente se 

estabeleceu  entre  a  sociedade  (especialmente  daqueles  que  a  representam  nos  cargos 

públicos) e o Estado brasileiro.

4 idem
5 http://tvbrasil.ebc.com.br/observatorio/episodio/ayres-britto



12

Não se pode esquecer que esse traço cultural nacional está muito bem definido na 

obra “Os Donos do Poder” 6 do escritor Raimundo Faoro, onde ele diz que  a corrupção é um 

vício herdado dos nossos colonizadores portugueses, cuja gênese característica era a de um 

Estado absolutista que não possuía distinções entre os limites do público e do privado. 

Essa herança (ou vício de origem) também é tratada com consistência no artigo “A 

tolerância à corrupção no Brasil: uma antinomia entre normas morais e prática social” 7, de 

Fernando Filgueiras.

A prática de corrupção no Brasil tem ligação direta principalmente com o desvio de 

recursos públicos alocados nos orçamentos  da União, dos Estados e dos Municípios para a 

aplicação em políticas públicas e nos investimentos em infraestrutura. 

A  corrupção  ganhou  contornos  endêmicos  com  a  cultura  de  impunidade  que  se 

estabeleceu no país  e que estava vigente na cabeça de muita  gente,  pelo menos até o 

julgamento de autoridades pelo Supremo Tribunal  Federal,  no Caso Mensalão,  e  com o 

arrolamento em processos e as prisões de grandes empresários no processo em curso da 

Operação Lava Jato. 

Mudaram-se os tempos, inclusive no âmbito do Judiciário. É o que demonstra, por 

exemplo, em contraste com o que está ocorrendo em 2015, estudo8 que foi apresentado em 

2007 pela própria Associação dos Magistrados do Brasil (AMB). De 1988 a 2007, das 130 

ações por prática de crimes contra a administração pública que tramitavam contra agentes 

políticos na Corte Superior, não houve nenhuma condenação. 

A  demora  no  julgamento  gerou  devolução  de  processos  à  instância  inferior, 

prescrições ou muitos casos estavam parados à época. 

No caso do Superior  Tribunal  de Justiça (STJ),  das 483 ações no mesmo período, 

somente cinco condenações.

De 2007 para 2015, verificou-se maior celeridade do Judiciário e aumento do número 

de  condenações,  facilitadas  por  mudanças  na  legislação  e  incremento  normativo  que 

alcança os agentes políticos, como é o caso da Lei da Ficha Limpa, que impede condenados 

por órgão colegiado judicante de disputar eleições.

6 FAORO, R. Os donos do Poder. Formação do patronato político brasileiro. São Paulo: Globo, 2000
7 http://www.scielo.br/pdf/op/v15n2/05.pdf
8 http://www.amb.com.br/portal/docs/publicacoes/amb_info_ed95.pdf
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Esses fatos levam a crer que, apesar de o Brasil ter menos de 50 anos de vivência 

verdadeiramente democrática,   já coabitam no território nacional  o aparato institucional  

ideal, o ambiente e maturidade política suficientes para garantir e assegurar a instalação 

dessa nova realidade, a do amplo controle. Controle como alicerce da democracia. 

...

 Também deve ser aproveitado, principalmente, o atual momento político, em que o 

povo brasileiro  demonstra  estar  enfastiado com o descontrole  na administração pública 

brasileira e ansioso por essa nova ordem. Isso ficou plenamente evidenciado nas grandes 

manifestações populares que vêm ocorrendo no país deste 2013, contra a corrupção e pela 

efetividade dos serviços públicos. Essas manifestações da massa indicam que a tolerância à 

corrupção chegou ao limite, a ponto de permitir a amplitude do tempo do controle.

Ao corroborar com essa compreensão, de que chegou a hora e o tempo do controle 

no Brasil,  proponho que avancemos mais um passo.

 Defendo  a  tese  de  que   a  solidificação  da  democracia  brasileira  passa  pela   

consolidação de um órgão que lhe é essencial, o Tribunal de Contas.

O  Tribunal  de  Contas  contribui  decisivamente  nesse  processo  pela  sua  principal 

particularidade, a de ser uma instituição com atuação mais célere e com respostas mais 

sumárias  que  a  própria  Justiça.  Ele  foi  criado  para  atuar  exatamente  no  campo  da 

administração  pública,  realizando o  controle  em várias  frentes:  fiscaliza,  julga,  sanciona, 

determina e acompanha o cumprimento de medidas.

5.2 – Ideia central da aula magna

Essa é a ideia central desta aula magna: a tese de que o Tribunal de Contas tem que 

assumir a condição de destaque.  

Ser a instituição fundamental, necessária e útil para a sociedade.  

Ser o Tribunal do Cidadão, pois a sua atividade é essencialmente de interesse público. 

Ser  cobrado,  ser  reconhecido  e  ser  defendido  como  tal.  Como  instrumento  de 

cidadania.   Se justificar  pelas  suas  atitudes,  pela  coerência  entre  o  exercício  de  suas 
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atividades e a função para a qual foram criadas. 

...

Tenham a certeza de que existe  um enorme esforço no âmbito  dos Tribunais  de 

Contas pelo aperfeiçoamento, pela melhoria e pela modernização. Boa parte deles já se 

destaca,  como o TCU, o TCE-RS, TCE-MT, TCE-ES,  TCE-PE, TCE-SC,  TCE-RO, TCE-PB etc.  E 

outros caminham para nesse sentido, com apoio da Atricon, como será demonstrado na 

segunda parte desta aula.

Mas entendo que a sociedade, especialmente a sociedade organizada e formadora de 

opinião,  os  profissionais  que  atuam  ou  labutam  no  universo  do  controle,  como  os 

CONTABILISTAS, podem dar a contribuição fundamental  para a edificação do Tribunal de 

Contas que sonhamos e precisamos.

...

Como fazê-lo? 

Se  interessando  por  essas  instituições,  fiscalizando-as,  cobrando-lhes  presteza, 

coerência e  eficiência, e acima de tudo, acreditando e defendendo os Tribunais de Contas.

 É preciso consolidar a ideia de que o Tribunal de Contas pertence ao cidadão, está a  

serviço da sociedade, é instrumento da cidadania.

Da  mesma forma como hoje  a  sociedade acredita,  reconhece  e  se  mobiliza  em 

defesa do Ministério Público. O órgão ministerial tem personificado como nenhum outro 

ente público a ideia de controle. E se fortaleceu e se fortalece com o apoio da sociedade. 

Essas forças, resultado do esforço interno e do despertar externo, têm que se fundir. 

Daí  nascerá,  de  fato,  a  instituição  modelar  criada  para  fiscalizar  a  gestão  dos  recursos 

públicos.

 O Tribunal de Contas é o órgão de controle que tem condições de dar mais respostas 

concretas  para  a  sociedade.  Mais  que  quaisquer  outros  órgãos  que  orbitam  a  rede  de 

controle.  Por um aspecto exponencial  e assegurado na Constituição,  a multiplicidade de 

competências para exercer a função de controle externo: fiscalizadora, opinativa, julgadora,  

sancionadora, corretiva, consultiva, informativa, ouvidora e normativa.
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6  – A FORÇA E A EFICÁCIA DAS DECISÕES DOS TRIBUNAIS DE CONTAS

Vejam  a  força  deste  órgão  de  controle.  Lima,  ao  discorrer  sobre  a  eficácia  das 

decisões  dos  Tribunais  de  Contas,  ensina  que  a  Justiça  não  tem o  poder  de  revisar  as 

decisões dos Tribunais de Contas. 

“Compete-lhe apenas verificar  se  foi  observado o  devido processo  legal  e  se  não  
houve violação de direito individual. Em suma, o Judiciário não apreciará o mérito,  
mas a legalidade e a formalidade das decisões dos Tribunais de Contas”

Volto a Ayres Britto, também citado por Lima: 

“O Tribunal de Contas, tal como o Poder Judiciário, julga. E, naquela matéria de sua  
competência,  o  mérito  não  pode  ser  revisto  pelo  Poder  Judiciário.  A  Constituição  
aquinhoa o Tribunal de Contas com competências que não são do Congresso Nacional  
e com competências que não são do Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem a força  
da revisibilidade das decisões do Tribunal de Contas, porém, num plano meramente  
formal, para saber se o devido processo legal foi observado, se direitos e garantias  
individuais foram ou não respeitadas. Porém o mérito da decisão, o controle, que é  
próprio  do  Tribunal  de  Contas,  orçamentário,  contábil,  financeiro,  operacional  e  
patrimonial,  logo o mérito da decisão é insindicável  pelo  Poder Judiciário.  É  uma  
exceção  ao princípio  da  livre  apreciação do  Poder  Judiciário.  Pode  decidir  toda  e  
qualquer  questão,  salvo  aquelas  adjudicadas  com  exclusividade  a  outro  órgão  
igualmente constitucional”.

Percebe-se,  portanto, que em nosso ordenamento, não há outro órgão com igual 

poder. Dele deve-se servir a sociedade brasileira.
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7   –  DA CRISE ÉTICO-POLÍTICA E ECONÔMICA

Qualquer pesquisa sobre corrupção a indicará como a principal mazela que corrói o 

tecido nacional. No Brasil, a ideia de controle democrático tem associação direta e imediata 

com o enfrentamento da corrupção, tamanho é seu entranhamento na estrutura pública 

brasileira. 

Dados da ONG Transparência Internacional, que produz o Índice de Percepções de 

Corrupção no mundo, classificou o Brasil  em 20149 na posição de número 69 entre 175 

países. 

A Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp) apresentou números em 2011 que 

apontavam que o custo anual da corrupção no Brasil varia de 1.38% a 2.3% do PIB.

A corrupção domina a nossa agenda diária. Observem que nunca, em nosso país, 

tivemos uma situação em que estão sob suspeita de ter praticado atos ilícitos os chefes do 

Poder Executivo e das duas Casas do Poder Legislativo e partidos políticos - como o PT,  

PMDB e PP - vêm sendo associados a uma prática sistêmica de corrupção. 

Nunca  se  arrolou  tantas  figuras  importantes  da  República  em  tantos  casos  de 

corrupção. E, mais singular, nunca figuras tão proeminentes, a exemplo do ex-ministro chefe 

da Casa Civil, o sr. José Dirceu, foram parar numa prisão por prática de corrupção.

Para não ficar apenas nesses últimos e rumorosos casos do Mensalão e Petrolão e de 

todo o contexto da Operação Lava Jato, verifiquei que  chegamos ao absurdo de fazer listas 

de escândalos políticos. 

Pesquisas na internet indicam que os números vêm saltando de década para década. 

Nas década de 90 tínhamos passado de 20 casos rumorosos, daqueles que dominam as 

manchetes nacionais. Na década de 2000, esses números duplicaram. Na década de 2010, 

novo salto quântico. Não é por menos que atualmente o Brasil chama a atenção mundial 

nesse triste aspecto da corrupção.

9 http://www.transparency.org/cpi2014
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7.1 - Da vulnerabilidade do Estado brasileiro à corrupção

Um exemplo: recentemente, o escritório da Agência BBC divulgou uma análise10  feita 

por três  estudiosos  americanos em Administração Pública,  com experiência em diversos 

países, para entender o que torna o Estado brasileiro tão vulnerável à corrupção.

Esses cientistas políticos apontaram seis problemas principais e possíveis soluções: 

1) Financiamento político. Quem paga as campanhas eleitorais quer retorno. Em  
2014, as eleições teriam custado US$ 3 bilhões. É preciso repensar o nosso sistema de  
financiamento para as disputas eleitorais.
2) Impunidade. Ela cria um círculo vicioso. Como poucos são presos, muitos se  
aventuram na corrupção. Contribui para isso a lentidão da Justiça. A condenação de  
corruptos impacta na sensação de impunidade.
3) Transparência. O Brasil,  apesar de bem colocado, tem espaço para avançar  
nessa área. A Lei brasileira acabou com a regra do sigilo. Precisamos universalizar a  
transparência.
4) Política local. A história da política de base tem relação com a negociação de  
cargos  e  compra  de  apoios  e  votos.  A  solução  é  investir  em  transparência,  
condenação de atores regionais corruptos.
5)  Serviço público.  Sua ocupação é parte do processo de negociação política. É  
necessária redução drástica na quantidade de cargos públicos de livre nomeação pelo  
gestor.
6) Corrupção zero. Os  especialistas  recomendam  inteligência  e  articulação  no  
combate  à  corrupção.  Observam  o  risco  de  ineficiência  com  a  instituição  de  
mecanismos que possam mais gerar dificuldades que resultados.

Eu  acrescento  uma  solução,  embora  os  estudiosos  não  a  tenham  descartado. 

Controle, mais controle. Fortalecer a rede de controle. 

E a sociedade defender as instituições que realizam essa tarefa. O certo é que, em 

nenhum outro momento, os órgãos da rede de controle, especialmente a Polícia Federal e o 

Ministério Público, atuaram como vem ocorrendo. 

É para a mesma frente de ação que o Tribunal de Contas se apresenta. 

Para tornar mais válida a assertiva do ministro Ayres Britto, de que o Século 21 é o 

Século do controle. 

10 http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/03/150319_brasil_corrupcao_vulneravel_ac   – 16 de março de 2015

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/03/150319_brasil_corrupcao_vulneravel_ac
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8  – TRIBUNAL DE CONTAS NO CONTEXTO HISTÓRICO

8.1 – Da origem da prestação de contas

No já mencionado livro Controle Externo, Luiz Henrique Lima faz um amplo histórico 

sobre prestação de contas. Mas a exemplo desse autor, costuma-se usar como marco de 

influência  mundial  o  que  ficou  pacificado  na  Declaração  dos  Direitos  do  Homem  e  do 

Cidadão,11 um dos principais legados da Revolução Francesa.

O artigo 15º desse histórico documento diz que:

“A sociedade tem o direito de pedir contas de sua administração a todos os agentes 
do poder público”. 

8.2 – Da origem do Tribunal de Contas no Brasil

 A dificuldade para criar o órgão de controle no Brasil  tem relação direta com os 

resquícios do regime absolutista e com nossa herança patrimonialista

Segundo Lima,  a  proposta de criação do Tribunal  de Contas,   juntamente com o 

debate acerca da abolição da escravatura,  “foi  uma das polêmicas de maior duração na 

história do Parlamento brasileiro, tendo atravessado todo o Império, só logrando êxito após 

a proclamação da República”. O primeiro projeto visando à criação de uma Corte de Contas  

no Brasil foi apresentado em 1826.

O grande inspirador e defensor da criação do Tribunal de Contas foi o célebre Ruy 

Barbosa, que era ministro da Fazenda do governo Provisório do então presidente Marechal  

Deodoro da Fonseca. 

Em 7 de novembro de 1890,  foi assinado o Decreto 966-A, instituindo o Tribunal de 

Contas como a incumbência do “exame, a revisão e o julgamento de todas as operações 

concernentes à receita e despesa da República”.

Em sua famosa exposição de motivos, Ruy Barbosa diz em um trecho do documento 

11 http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/declaracao-dos-direitos-do-homem-e-do-cidadao-integra-do-
documento-original.htm
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que:

(…) Convém levantar, entre o poder que autoriza periodicamente a despesa e o poder 
que quotidanamente a executa,  um mediador independente,  auxiliar  de um e de  
outro que, comunicando com a legislatura, e intervindo na administração, seja não só  
o vigia, como a mão forte da primeira sobre a segunda, obstando a perpetração das 
infrações orçamentárias, por um veto oportuno aos atos do executivo, que direta ou 
indireta, próxima ou remotamente, discrepem da linha rigorosa das leis de finanças”.

O Tribunal  de Contas  se  tornou matéria  constitucional  na Carta  Magna de 1891, 

novamente sob forte influência do nosso patrono Ruy Barbosa.  Em seu artigo 89,  ficou 

previsto que o Tribunal de Contas deveria liquidar as contas da receita e despesa e verificar a 

sua legalidade, antes de serem prestadas ao Congresso. 

A instalação definitiva da Corte de Contas, todavia, só ocorreu em 1893, na gestão do 

então ministro Serzedello Corrêa. 

8.3 – Da Constitucionalidade – Constituição de 1988

A  Constituição  de  1988  ampliou  o  âmbito  de  atuação  do  Tribunal  de  Contas, 

caracterizando,  segundo  Lima,  o  modelo  híbrido  e  único  do  mundo  em  que  combina 

atribuições judicantes com instrumentos típicos de auditorias gerais. 

Antes, nas Cartas de 1937 e 1967, o Tribunal de Contas tinha tido as suas atribuições  

reduzidas. 

Contraste com a Carta de 1946 e com a atual, o que reafirma a ideia de que controle 

combina com democracia.

O texto constitucional  de 1988 consagrou o Congresso Nacional  como instituição 

responsável pelo exercício da função de controle externo, que a  realiza compartilhando tal 

atividade com o Tribunal de Contas.  Diz o texto, no que importa para esta aula:

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da  
União  e  das  entidades  da  administração  direta  e  indireta,  quanto  à  legalidade,  
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será 
exercida  pelo  Congresso  Nacional,  mediante  controle  externo,  e  pelo  sistema  de  
controle interno de cada Poder.
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Parágrafo  único.  Prestará  contas  qualquer  pessoa  física  ou  jurídica,  pública  ou  
privada,  que  utilize,  arrecade,  guarde,  gerencie  ou  administre  dinheiros,  bens  e  
valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma 
obrigações de natureza pecuniária.

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;

8.4 – Órgão Auxiliar ou Independente

A  falta  de  compreensão  sobre  Tribunal  de  Contas  como  um  órgão 

constitucionalmente autônomo, independente, talvez seja um dos principais problemas de 

afirmação que enfrentam os Tribunais de Contas no Brasil – além do fato de ser um órgão 

relativamente desconhecido para a maioria da população.

Não  é  raro,  por  exemplo,  provas  de  concursos  públicos  que  apresentem 

erroneamente como certa a alternativa que aponta o Tribunal de Contas como órgão do 

Poder Legislativo. 

Esse  erro  costuma  ser  induzido  pela  leitura  equivocada  do  artigo  71  do  texto 

constitucional, que diz que o controle externo será exercido pelo Congresso Nacional com 

auxílio do Tribunal de Contas. 

O  texto  fala  de  compartilhamento  de  uma  função,  controle  externo,   e  não  de 

localização ou subordinação.

O ministro  emérito  Ayres  Britto,  em um brilhante  artigo  denominado “O Regime 

Constitucional dos Tribunais de Contas”12,  recorre à própria Constituição Federal, em seu 

12 http://www.direitopublico.com.br/pdf_9/DIALOGO-JURIDICO-09-DEZEMBRO-2001-CARLOS-AYRES-
BRITTO.pdf
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artigo  44,  para  acabar  com  essa  dúvida.  Nesse  artigo,  fica  esclarecido  que  o  Poder 

Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe de duas Casas, o Senado 

Federal e a Câmara dos Deputados. Não é feita nenhuma menção ou alusão ao Tribunal de 

Contas da União. 

Aliás, embora o Tribunal de Contas apareça na Constituição Federal na Seção  IX do 

Capítulo I, que trata da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária, Britto explica que 

“a referência organizativa-operacional que a Lei Maior erige para os Tribunais de Contas não 

reside no Poder Legislativo (ao qual se destina o Capítulo I), mas no Poder Judiciário”.

 Esta é a razão pela qual o texto constitucional confere ao TCE, no que couber, as 

mesmas atribuições que o artigo 96 outorga aos tribunais judiciários. Da mesma forma, a 

Constituição equipara os ministros aos membros do Superior Tribunal de Justiça e, as Cartas  

Constitucionais Estaduais, os conselheiros aos desembargadores de Tribunais de Justiça.    

Em  síntese,  temos  um  órgão  com  característica  híbrida,  pois  fiscaliza  e  realiza  o 

controle  externo,  função  também  típica  do  Legislativo,  e  também  atua  como  órgão 

judicante, cuja decisões não podem ser reformadas no mérito pelo Poder Judiciário. 

8.5 – Instituição não subordinada ao Congresso Nacional 

O  ministro  emérito,  nesse  mencionado  artigo,  faz  questão  de  desfazer  o 

entendimento muito comum de que o Tribunal de Contas da União, assim como os demais  

Tribunais  de  Contas,  sejam  subalternos,  respectivamente,  ao  Congresso  Nacional  ou 

Assembleias  Legislativas.  Ele  recomenda  usar  da  trena  da  Constituição  para  verificar  a 

estatura de alguns órgãos públicos. Com ela, se constatará o status normativo de autonomia 

do TCU.

Quando se diz que o controle externo será exercido pelo Congresso Nacional com 

auxílio do Tribunal  de Contas da União, está se dizendo que um realiza a função com a 

participação do outro, ou seja, a atividade é compartilhada. Da mesma forma como não se 

realiza a jurisdição no Judiciário senão com a obrigatória participação ou compulsório auxílio 

do Ministério Público. 
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O  Tribunal  de  Contas,  como  o  Ministério  Público,  são  órgãos  autônomos  e 

independentes. São órgãos de natureza jurídica da União ou dos respectivos Estados, sem 

pertencer a nenhum dos Três Poderes.

O  Tribunal  de  Contas  tem  ainda  uma  particularidade  que  não  foi  conferida  ao 

Ministério Público. Ele se autogoverna. 

No  caso  do  Ministério  Público  da  União,  a  nomeação  do  seu  dirigente  é  de 

competência do Presidente da República, após a aprovação do nome do futuro titular pelo 

Congresso Nacional. 

No  caso  do Tribunal  de Contas  da  União  e  dos demais  Tribunais  de Contas,  é  o 

próprio colegiado que elege e empossa os seus dirigentes.

8.6 – Da função, da competência e das atribuições

Recorro novamente aos ensinamentos sempre esclarecedores do ministro emérito 

Ayres Brito, em palestra abordando o tema “O Papel do novo Tribunal de Contas”13, para 

mostrar a amplitude dessa instituição.

Quanto à função14, Britto faz questão de esclarecer os papéis desempenhados pelo 

Congresso Nacional e pelo Tribunal de Contas da União, no exercício do Controle Externo:

(…)  O  Tribunal  de  Contas  desempenha  uma  função,  absolutamente  necessária  e  
imprescindível  (...)  da  mais  elevada  estatura  constitucional,  que  é  a  função  de  controle  
externo. Uma função que é partilhada. (...) Há uma só função, controle externo dos órgãos,  
entidades, agentes do poder público e pessoas que façam as vezes dos entes públicos. Há  
uma função, controle externo, a cargo de dois órgãos. No plano federal: Congresso Nacional  
e o TCU. Uma só função, dois órgãos distintos. Nome da função: controle externo. 

(…) O Congresso Nacional tem duas funções: uma função de controle externo, que em  
parte,  ele  divide com o TCU,  e  tem outra  função que não divide com o TCU,  a  função  
legislativa, a função que lhe empresta um nome. 

(…) São duas funções finalísticas do Congresso Nacional: a de legislar - a legiferante,  
o  legislativo  -  e  a  função  de  controle  externo.  Esta  função,  em parte  é  dividida  com o  
Tribunal de Contas. Como por exemplo, julgar as Contas anuais do Presidente da República.  
Isso é uma função de controle externo, partilhada entre o TCU e o Congresso Nacional. Ou  

13 Palestra proferida no dia 21/5/2010, no I Encontro Técnico dos Tribunais de Contas – Norte e Nordeste do Brasil, 
em João Pessoa, PB

14 http://portal.tce.pb.gov.br/wp-content/uploads/2011/08/2_Palestra_CarlosBrito.doc.pdf
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apreciar os relatórios anuais de prestação de Contas. 
(…)  Esses  relatórios  também  correspondem  a  uma  atividade  partilhada  entre  o  

Tribunal de Contas da União e o Congresso Nacional. E uma parte dessa função de controle  
externo é subtraída do Poder Legislativo. Fica do lado de fora do Poder Legislativo. Só o TCU  
exerce, sozinho.  

(…)  Por  exemplo,  o  TCU  fiscaliza  as  unidades  administrativas  do  Judiciário,  do  
Executivo e do próprio Legislativo. Ele não partilha essa função com o Congresso Nacional  
(…).

Quanto às competências, na mesma ocasião, o ministro emérito ensina que:

(…) As competências são adjudicadas ao Congresso Nacional com exclusividade e ao  
TCU com exclusividade. Competências são poderes, são poderes instrumentais, são meios  
para a realização de um fim. Qual é o fim? Controle externo. O TCU e o Congresso Nacional,  
para  cumprimento  de  sua  função  de  controle  externo,  precisam  de  meios,  de  poderes  
chamados competências. A Constituição, no art. 71, arrola as competências do TCU e, nos  
artigos 48 e 49, arrola as competências do Congresso Nacional.  Não confundir função e  
competência. Função é uma atividade finalística, competência é uma atividade de meio. 

(…)  Quais  são  as  competências  do  TCU?  Competência  judicante,  competência  
opinativa, competência consultiva, competência informativa, competência sancionadora e  
competência corretiva. 

(…) A serviço de que, tantas competências? Da função controle externo. Então o TCU  
é aquinhoado de competências para o desempenho desembaraçado, altivo, a tempo e a  
hora, prestante, eficiente da sua função.

Já quanto às atribuições, o ministro Ayres Britto explana da seguinte forma:

(…)  A Constituição aquinhoou os  Tribunais  de Contas  com prerrogativas,  que são  
chamadas de atribuições. (...) O que são atribuições? São prerrogativas. Para que? Para o  
mais desembaraçado exercício das competências.  Por isso que o Tribunal de Contas tem  
iniciativa de Lei. Para o mais desembaraçado exercício das suas competências. Por isso que  
os  Ministros  de  Contas,  por  isso  que  os  Tribunais  de  Contas,  tem  autogoverno.  O  seu  
presidente,  o  seu  vice-presidente,  o  seu  corregedor,  são  eleitos  pelos  pares.  Esse  auto  
governo não é competência, esse auto governo não é função, esse alto governo é atribuição.  

(…) Atribuição é um invólucro das competências, para que estas, assim involucradas,  
assim  protegidas  especialmente  pelas  atribuições,  sejam  exercidas  com  altivez,  com  
desembaraço. Por que um Ministro de Contas tem prerrogativas de Ministro do Superior  
Tribunal  de  Justiça?  Para  que  os  Ministros  de  Contas  exerçam  as  suas  funções  e  suas  
competências, competências a serviço das funções, atribuições a serviço das competências,  
para que exerçam os seus cargos com altivez, com independência, com honestidade, com  
competência. 
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PRIMEIRA CONCLUSÃO: O Tribunal de Contas, órgão constitucional, e essencial à democracia 

brasileira

Concluo  esta  primeira  fase,  depois  de  tratar  de  democracia,  controle,  história, 

constitucionalidade, função, competência e atribuições, com a assertiva de que o Tribunal  

de Contas é um órgão essencial à democracia. 

O Tribunal  de Contas é um órgão de existência necessária para a solidificação da 

democracia brasileira. 

É  um  órgão  com  estatura  constitucional,  independente  e  autônomo,  com 

característica singular, pois é híbrido, fiscal e judicante.
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9 –  TRIBUNAL DE CONTAS, PRESENTE E DESCONHECIDO

O  Tribunal  de  Contas  é  um  órgão,  nas  palavras  do  nosso  mencionado  ministro, 

centralmente formatado na Constituição da República e complementarmente formatado na 

Lei. 

Por  esse  motivo,  é  um  órgão  político-administrativo.  Britto  ensina  que  o  que  é 

administrativo  está  para  a  lei  como  o  político  está  para  a  Constituição.  Tudo  que  tem 

politicidade, tudo que tem estatura de governo, está na Constituição.

Infelizmente, por equívocos cometidos pelos próprios Tribunais de Contas, que por 

muitos  anos  ficaram  empacados  e  fechados  para  a  sociedade  e  não  assumiram  essa 

centralidade  constitucional,  em pleno  Século  do  Controle  são  instituições  relativamente 

desconhecidas e/ou mal compreendidas. 

A boa nova é a de que atualmente existe um esforço nacional pela modernização, 

aperfeiçoamento e melhoria na atuação. Esse esforço começou na década passada, com um 

programa denominado Promoex e, nesta década,  vem sendo liderado pela nossa própria 

Associação de Membros dos Tribunais de Contas, Atricon – cuja ação será explicada mais 

tarde.

9.1 – Da jurisdição e estrutura dos Tribunais de Contas

A jurisdição do Tribunal de Contas tem vínculo com a origem dos bens, recursos e 

dinheiros públicos. Essa jurisdição é própria e privativa e se aplica a todos aqueles que têm a 

obrigação de prestação de  contas. Ou seja, pessoas físicas e jurídicas, órgãos dos Poderes  

constituídos ou entidades da administração indireta, incluídas as fundações e sociedades 

instituídas e mantidas pelo poder público, que utilizem, arrecadem, guardem, gerenciem ou 

administrem dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União/Estado/Municípios 

respondam, ou que, em nome destes, assumam obrigações de natureza pecuniária.

Por exemplo, se se está tratando de recursos federais, a jurisdição é de competência 

do Tribunal de Contas da União. Se se estiver tratando de recursos estaduais, a jurisdição é 
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do respectivo Tribunal de Contas estadual.

O  Brasil  conta  com  34  Tribunais  de  Contas,  cuja  existência  precede  a  Carta 

Constitucional de 1988.

No âmbito federal, funciona o Tribunal de Contas da União. 

No âmbito estadual, incluindo o Distrito Federal, existem 27 Tribunais de Contas. 

Nos Estados da Bahia,  Ceará,  Goiás e Pará,  a Constituição de 1988 reconheceu e 

manteve  a  existência  de  dois   Tribunais  de  Contas,  um  com  jurisdição  sobre  recursos 

estaduais (TCE) e outro com jurisdição sobre a gestão dos recursos dos municípios (TCM).

No âmbito dos municípios de São Paulo e do Rio de Janeiro,  Tribunal de Contas do 

Município, com jurisdição exclusiva para cada cidade.

9.2 – Da composição

 

A  composição  dos  Tribunais  de  Contas  é,  sem  dúvida  alguma,  o  aspecto  mais 

polêmico e, com certeza, decorrente do desconhecimento da maioria sobre como ela se  

processa. 

De plano, costumo dizer que não existe diferença alguma entre a escolha de ministro 

membro do Supremo Tribunal Federal (STF) e para os Tribunais de Contas. Os critérios e as  

exigências  são constitucionais. 

O erro,  certamente,  está na maneira  com que se desrespeitaram, no passado,  as 

exigências constitucionais, indicando pessoas não vocacionadas ou, o que é pior, que não se 

enquadravam no mandamento constitucional.

A indicação e escolha dos membros dos Tribunais  de Contas são de competência 

exclusiva do Poder Legislativo e do Poder Executivo, na proporção de dois e um terço. No 

TCU, cuja corte é composta de nove membros, o Poder Legislativo escolhe seis membros e o 

Poder executivo três membros. 

Nos  demais  Tribunais,  cuja  composição  é  de  sete membros,   o  Poder  Legislativo 

escolhe quatro e o Poder Executivo três membros. 

Somente o TCM do município de São Paulo tinha e manteve, pós constituição, uma 
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composição de cinco membros.

No caso da indicação e escolha de membros pelo Poder Executivo, duas vagas são 

reservadas aos integrantes das carreiras de ministro ou conselheiro substituto de contas e  

de procurador de contas.

Quanto à escolha de membros para o Tribunal de Contas, a Constituição estabelece 

cinco requisitos, relacionados à nacionalidade, idade, caráter, formação e experiência:

I – ser brasileiros

II – possuir mais de trinta e cinco anos e menos de sessenta anos de idade

III – idoneidade moral e reputação ilibada

IV – notórios conhecimentos jurídicos,  contábeis,  econômicos e financeiros ou de 

administração pública

V – mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que 

exija os conhecimentos supramencionados.

Dos cinco requisitos, três são objetivos: nacionalidade, idade e experiência. Já os de 

formação e, principalmente, idoneidade moral e reputação ilibada, são subjetivos e aqueles 

que mais têm suscitado polêmica quanto à indicação de membros. 

Observe que o Tribunal de Contas, em si, não concorre para a indicação, escolha e 

nomeação, porém, lhe é de competência a posse.  

Tenho defendido que os Tribunais de Contas avoquem plenamente a condição de 

órgão independente e autônomo constitucionalmente para se recusar a dar posse àqueles 

escolhidos e nomeados que não se enquadram em todos os requisitos.  Inclusive, que se 

tenha a Lei da Ficha Limpa como parâmetro.

A propósito,  recentemente, o TCU fez isso,  ao anunciar que não daria posse se o 

então  senador  Gim  Argelo,  réu  em  processos,  fosse  indicado  para  aquela  Corte  pelo 

Congresso Nacional. 

No âmbito dos Tribunais de Contas oficia um Ministério Público Especial, chamado 

Ministério  Público  de  Contas.  Os  limites  de  sua  atuação  circunscreve  a  jurisdição  da 

respectiva Corte. Se pronuncia em todos os processos que nela tramitam.
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9.3 – Arquipélago ou continente

Uma das principais  lutas da Associação dos Membros dos Tribunais  de Contas do 

Brasil, entidade que liderei no período de 2012-2013, é contra a condição de arquipélago,  

ou seja, existem 34 Tribunais que funcionam como ilhas, pouco se comunicam, inclusive em 

Estados  onde  existem  dois  Tribunais  de  Contas.  Precisamos  superar  essa  realidade  e 

funcionar como um continente, unificado.

Concorrem para essa situação o fato de que cada Tribunal de Contas tem sua própria 

Lei  Orgânica  e  respectivo  regimento  interno.  Não  existe  uniformidade  nem  plena 

harmonização de procedimentos. Somos parecidos, porém não iguais. Existem diferenças de 

ritos e não há um planejamento nacional para as ações do controle externo. 

O  ministro  emérito  Ayres  Britto  ensina  que  a  Constituição  Federal   normatiza  o 

Tribunal de Contas, dando-lhe configuração própria e especial. Ele observa que a seção IX do 

Capítulo I, que trata da existência, função e competência do órgão, conta com seis artigos e  

40 dispositivos tratando do controle externo, especialmente do Tribunal de Contas. 

Porém,  sou  um  daqueles  que  também  defendem  a  complementariedade  da 

normatização infraconstitucional, com a aprovação de uma Lei Orgânica Nacional para os 

Tribunais  de  Contas,  a  exemplo  da  Lei  Orgânica  da  Magistratura  (Loman),  que  dá 

uniformidade e harmonização para o Judiciário.

9.4 – Da criação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas

A principal bandeira de luta da ATRICON no Congresso Nacional desde 2007 é pela 

criação  do  Conselho  Nacional  dos  Tribunais  de  Contas,  o  CNTC.  Nossa  entidade  vem 

suplicando ao Parlamento brasileiro sobre a essencialidade de um órgão governamental  

superior que seja responsável pela organização dos Tribunais de Contas, pela fiscalização da 

conduta dos seus membros e, principalmente, pelo planejamento das ações do controle,  

com definição de metas e respectivo monitoramento, como o realizam o Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ), no âmbito do Poder Judiciário, e o Conselho Nacional do Ministério Público  
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(CNMP), no âmbito do Ministério Público.

Nosso  espelho,  aliás,  é  o  próprio  Ministério  Público,  que  tem  características  de 

arquipélago como a que é própria dos Tribunais de Contas. Existe o Ministério Público da 

União, com sua atuação nos vários ramos da Justiça Federal,  e o Ministério Público nos 

Estados. Eles não são vinculados, não existe hierarquia entre o MPU e os MPE. Mas a sua 

integração  foi  assegurada  com  a  criação  do  CNMP,  de  maneira  a  fiscalizar  condutas  e 

orientar entendimentos.

Tramita no Congresso Nacional a PEC 28/2007, de autoria do ex-deputado federal, ex-

senador e atual membro do TCU Vital do Rego. A emenda  já está pronta para ser votada. 

Mas, infelizmente, os parlamentares não tratam esse assunto como prioridade. 

Minha impressão é a de que essa proposta vem sendo deixada de lado exatamente 

pelo impacto que provocará a organização imediata dos Tribunais e sua atuação articulada e 

conjugada no combate à corrupção e ao desperdício de recurso público. Mais uma razão 

para  a sociedade chamar para si a defesa e o fortalecimento dos Tribunais de Contas.

O certo é que perdem os Tribunais de Contas e a sociedade brasileira com a não 

criação do Conselho Nacional  dos  Tribunais  de Contas.   Já  se  perdeu,  literalmente,  um 

bonde da história, quando se aprovou a emenda constitucional que criou o CNJ e o CNMP. 

Não tenho dúvida de que, se naquela época, em dezembro de 2005, também fosse 

criado o CNTC, os Tribunais de Contas estariam vivenciando uma outra realidade.

SEGUNDA CONCLUSÃO: A democracia brasileira se solidifica com a criação de um sistema 

nacional de Tribunais de Contas

A construção de um sistema nacional  de controle passa pela criação do Conselho 

Nacional dos Tribunais de Contas. Além de fiscalizar condutas,  ser a instituição capaz de 

conduzir  os 34 órgãos de controle externo para um novo patamar de organização:  mais  

uniforme e harmônica. 

O CNTC deverá aproveitar, como parâmetros, trabalhos como aqueles desenvolvidos 

pela ATRICON, objetivando a Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas (QATC). 
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10 – O PROCESSO NO TRIBUNAL DE CONTAS 

10.1 – Multiplicidade de atividades

A fiscalização da gestão dos recursos públicos ocorre em duas frentes, a da auditoria,  

realizada  pelos  milhares  de  auditores  e  técnicos  de  controle  externo  concursados,  que 

instruem  os  processos  -  e  a  judicante,  realizada  nos  julgamentos  dos  processos  que 

tramitam no Tribunal de Contas. 

Tanto na auditoria quanto nos julgamentos os Tribunais de Contas se orientam pela 

observância  dos  princípios  da  legalidade,  legitimidade  e  economicidade  e  eficiência  da 

gestão dos recursos públicos. E, cada vez mais, atuam na concomitância dos atos de gestão,  

considerando que a fiscalização a posteriori produz poucos resultados.

Os processos mais conhecidos são aqueles relacionados às contas anuais. As contas 

anuais  do  Chefe  do  Poder  Executivo  (presidente,  governadores  e  prefeitos)  são 

denominadas contas de Governo e representam, em linhas gerais,  a  prestação de contas 

sobre  as  obrigações  de  cunho  constitucional,  legal,  orçamentário,  programático, 

demonstrando como foi a condução política no exercício. Já as contas daqueles que foram 

responsáveis pelo ordenamento das receitas e despesas são denominadas contas de gestão.

No primeiro  caso,  os  Tribunais  de  Contas  apreciam os  documentos  que lhes  são 

entregues pelos Chefes de Poder Executivo, analisam e, em plenário, emitem um parecer  

prévio circunstanciado recomendando aprovação ou rejeição, para o julgamento final pelo 

Poder Legislativo.

No segundo caso,  os Tribunais  de Contas  julgam em definitivo,  emitindo acórdão 

conclusivo,  podendo  decidir  pela  regularidade  ou  irregularidade,  aplicar  sanções 

pecuniárias, encaminhar o processo para o Ministério Público em caso de indício de crime, 

determinar providências e recomendações etc.

Além desses processos, existe uma diversidade de outros. Não vou me aprofundar 

neste tema, pela necessidade que teríamos de ingressar e esmiuçar os diversos processos  

(processos de contas, de fiscalização, de denúncias, de consulta, de representação externa e 
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interna, de admissão, aposentadoria, reformas e pensões). 

Porém,  concentrar-me-ei sobre um aspecto polêmico, que é a natureza do processo 

que tramita no Tribunal de Contas. Se é judicial, se é administrativo. 

Em suma, como no jargão popular, “que bicho é esse?”.

10.2 – Ontologia própria

Se nos valermos do dicionário, vamos verificar que podemos definir processo como a  

atividade por meio da qual  se exerce concretamente, em relação a determinado caso, a 

função jurisdicional,  e que é instrumento de composição das  lides.  Segue determinadas 

normas, métodos e técnicas.

Pode-se  dizer,  habitualmente,  na  área  da  doutrina,  que  o  termo  processo  está 

vinculado à função jurisdicional. Por isso, no âmbito do Tribunal de Contas, o processo que 

ali tramita tem relação com sua jurisdição.

O ministro  emérito Ayres  Britto diz  que o processo que tramita  nos Tribunais  de 

Contas tem ontologia própria, tem natureza, tem identidade inconfundível,  ou seja, não se  

enquadra  em  nenhuma  definição  dos  três  outros  conhecidos,  os  processos   judicial, 

administrativo e parlamentar, ou seja, respectivamente, aqueles que se situam no âmbito do 

Poder Judiciário, na interioridade dos órgãos públicos e na esfera das Casas Legislativas. 

É um processo com nome próprio: chama-se processo de contas.

A  Instrução  Normativa  do  TCU  nº  63/2010  buscou  dar  clareza  a  esse  conceito, 

definindo o processo de contas como o processo de trabalho do controle externo, destinado 

a  avaliar  e  julgar  o  desempenho  e  a  conformidade  (legalidade,  legitimidade  e 

economicidade) da gestão das pessoas abrangidas pela obrigatoriedade de prestação de 

contas, isto com base em documentos, informações e demonstrativos de natureza contábil, 

financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, obtidos direta ou indiretamente. Isso é 

importante:  o  Tribunal  de  Contas  pode  agir  de  ofício,  requisitando  novos  ou  outros 

documentos, condição esta não comum ao Judiciário.

Em  suma,  no  conceito  apropriado  do  TCU,  os  processos  de  contas  constituem 
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instrumentos  de  avaliação  de  gestão  e  de  responsabilização  de  pessoas.  Com  objetivo 

fundamental: aferir se houve a boa e regular aplicação dos recursos públicos15. 

Na análise da prestação de contas é obrigatória a fiel observância do devido processo 

legal,  com  o  cumprimento  das  etapas  da  instrução,  parecer  do  Ministério  Público  e 

julgamento ou apreciação. 

Em  linhas  geais,  durante  todo  o  trabalho  de  fiscalização,  auditoria,  apuração  de 

denúncias (fases de produção dos relatórios), apresentação de parecer e julgamento etc é 

assegurado e garantido o direito ao contraditório,  manifestação das  partes interessadas, 

defesa.

Os processos de contas são gratuitos, não sendo exigida a cobrança de custas ou 

preparo, conforme bem registra Lima em sua obra Controle Externo. 

A grande dificuldade, entretanto, é a ausência de uma norma nacional instruindo   e 

detalhando esse agir, o que faz com que se verifique a existência de ritos e procedimentos 

diferenciados entre os 34 Tribunais de Contas.

TERCEIRA CONCLUSÃO: É fundamental a aprovação de uma Lei Geral de Processos para os 

Tribunais de Contas

Defendida  há  tempos  no  âmbito  dos  Tribunais  de  Contas,  especialmente  nos 

inúmeros fóruns organizados pela Associação dos Membros de TCs do Brasil (Atricon), essa 

Lei Geral de Processos é providência essencial para o fortalecimento do sistema nacional  

dos Tribunais de Contas.

A propósito, a Atricon elaborou e distribuiu aos Tribunais de Contas, em 2013, um 

manual de práticas processuais visando exatamente preencher essa lacuna.

15 Em alguns Tribunais de Contas, como o TCE-MT, também já se observam os resultados dos investimentos em 
políticas públicas.
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11  –  SAINDO DA ZONA DE CONFORTO

Não é errado afirmar que os próprios Tribunais de Contas contribuíram para o estágio 

de desconhecimento,  indiferença e até desconfiança da sociedade,  de sorte que muitos 

deles são, em algum momento,  associados ao estigma de “Tribunal de Faz de Contas”. 

De fato, por anos a fio, antes e depois da Constituição de 1988, muitos dos nossos 

Tribunais de Contas pouco contribuíram para o exercício da função de controle externo.

De  um  lado,  não  se  modernizando  e  ficando  aquém  no  cumprimento  das 

competências  constitucionais.  De  outro  lado,  de  maneira  silente,  recepcionando  e 

empossando membros indicados pelos Poderes Executivo e Legislativo que, muitas vezes, 

não atendiam aos requisitos constitucionais ou não tinham vocação ou compromisso com a 

nobreza da função do controle.  

Isso criou, inclusive, uma disparidade, com alguns Tribunais de Contas despontando 

pela atuação, e outros despencando, pela omissão ou desgaste de imagem.

Reconstruir  uma  imagem  de  desgaste  é  difícil,  mas  existe  um  enorme  esforço 

conjugado em âmbito nacional, que alcança todos os 34 Tribunais de Contas. A luta, aliás, é  

para acabar com o fosso e a diferença entre eles próprios. 

Nisto, vêm contribuindo decisivamente as entidades associativas, como a ATRICON, a 

Audicon,  que  reúne  ministros  e  conselheiros  substitutos,  a  Ampcon,  que  reúne  os 

procuradores de contas, as entidades dos servidores, o Instituto de Estudos Rui Barbosa.

Não vou renunciar  ao orgulho e à satisfação de ter  liderado parte desse esforço, 

durante o período de 2012 a 2013, quando presidente da Associação dos Membros dos 

Tribunais de Contas do Brasil - Atricon. 

A grande conquista nesse período foi atrair os membros para as lutas da associação, 

que ganharam um cunho institucional,  de defesa do aperfeiçoamento da instituição,  na 

concepção de que beneficia a todos a existência de um Tribunal forte e tributário à função. 

De  novo  recorro  às  palavras  do  ministro  Ayres  Brito,  “a  função  põe o  órgão  em 

movimento; é a razão de ser do órgão”.   
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11.1 – Esforço pela modernização

É certo que o aperfeiçoamento na normatização das finanças públicas, cujo ápice, em 

minha opinião, ocorreu no ano 2000, com a promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal  

(LRF), ampliou as competências infraconstitucionais dos Tribunais de Contas e, ao mesmo 

tempo, lhes impingiu maiores responsabilidades, obrigando-os a buscar a modernização e o 

aperfeiçoamento. 

Em suma, digo sempre que a LRF é um marco zero. Temos Tribunais de Contas antes  

da LRF e depois da LRF.

O  esforço  nacional  e  coordenado  para  a  modernização  dos  Tribunais  de  Contas 

começou em meados da década passada, com o Programa de Modernização do Sistema de  

Controle  Externo  dos  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios  Brasileiros  (PROMOEX),  em 

parceria como o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) e financiamento 

do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

O PROMOEX teve por  objetivo geral fortalecer o sistema de controle externo como 

instrumento de cidadania, incluindo o aperfeiçoamento das relações intergovernamentais e 

interinstitucionais,  com  vistas,  inclusive,  ao  controle  do  cumprimento  da  Lei  de 

Responsabilidade Fiscal (LRF). Objetivou a modernização do conjunto de Tribunais de Contas 

que  atuam  nos  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios,  principalmente  por  meio  da 

capacitação de pessoal,  introdução de novos procedimentos e sistemas organizacionais e 

investimentos em informática. 

A  execução  do  PROMOEX teve início  no segundo semestre  de 2006.  O convênio 

MPOG e  BID  viabilizou  o  repasse  de  recursos   aos  Tribunais  de  Contas  brasileiros,  que 

também investem por contrapartidas. 

Em  diversos  outros  Tribunais  também  ocorreram  ações  internas  visando  o 

aperfeiçoamento, como realizado a partir de 2005 no Tribunal de Contas de Mato Grosso, 

que  passou  a  adotar  o  planejamento  estratégico  como  processo  gerencial  e  pelo  qual 

conseguiu, rapidamente, dar um salto evolutivo.
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11.2 – A atuação da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil - Atricon

Nos  últimos  anos,  especialmente  a  partir  de  2010,  nas  gestões  dos  conselheiros 

Salomão Ribas (TCE-SC), da minha, Antonio Joaquim (TCE-MT) e Valdecir Pascoal (TCE-PE),  

orientados  pelas  decisões  das  Assembleias  Gerais  que  ocorrem  a  cada  dois  anos,  

consignadas nas respectivas Cartas de Compromissos, a Atricon passou a coordenar uma 

ampla  ação  visando  ao  sistema  nacional  de  controle  externo  e  o  aperfeiçoamento  das 

instituições.

Observem que quem vem bancando esse processo é uma entidade classista,  com 

recursos próprios, o que demonstra que os membros integrantes dos Tribunais de Contas  

estão na busca da melhoria. Vêm dando os passos decisivos para o aperfeiçoamento.

É  verdade  que  estamos  encontrando  pouco  eco,  por  exemplo,  no  Congresso 

Nacional, que não encaminha a votação da PEC que cria o Conselho Nacional dos Tribunais 

de Contas (CNTC). 

Por outro lado, cada vez mais os próprios Tribunais de Contas, por meio da Atricon,  

têm se insurgido contra iniciativas, tomadas longe de sua governabilidade, como indicação e 

escolha de pessoas para cargos de ministros ou conselheiros que não se enquadram nos 

requisitos definidos pela Constituição. Essa unidade de posição revela a disposição interna.

11.3 – Diretrizes de Qualidade e Agilidade

Em 2013,  a  Atricon  conseguiu  uma grande vitória  na  luta  pelo  aperfeiçoamento. 

Primeiro,  28  dos  34  Tribunais  de  Contas  aderiram a  um procedimento  de  avaliação  de 

qualidade e agilidade, submetendo-se a um questionário com 20 indicadores e cerca de 50 

itens de verificação, aplicado por agentes externos,  ou seja,  conselheiros e técnicos que 

realizaram visitas técnicas para apurar a realidade de cada um dos Tribunais adesos. 

A preocupação foi a de não produzir nenhum ranqueamento. 

Os  resultados  em  forma  de  diagnóstico16 podem  ser  encontrados  na  página  da 

Atricon, no endereço www.atricon.org.br, quanto a marco legal, desempenho, estratégia e 

16 http://www.atricon.org.br/wp-content/uploads/2013/07/ATRICON-_-Diagnostico-Digital.pdf

http://www.atricon.org.br/
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desenvolvimento organizacional, administração e estrutura de apoio, recursos humanos e 

liderança, comunicação e transparência.

Esta  etapa  viabilizou  a  seguinte,  iniciada  em  2014,  com  a  análise  dos  principais 

gargalos e a aprovação de 11 Diretrizes para o Aprimoramento dos Tribunais de Contas:

RESOLUÇÃO  ATRICON  nº  1/2014:   Agilidade  no  julgamento  de  processos  e 

gerenciamento de prazos pelos Tribunais de Contas do Brasil. 

RESOLUÇÃO ATRICON nº 2/2014:  Controle  externo  concomitante:  instrumento de 

efetividade dos Tribunais de Contas do Brasil. 

RESOLUÇÃO  ATRICON  nº  3/2014:  Composição,  organização  e  funcionamento  dos 

Tribunais de Contas do Brasil: adequação ao modelo constitucional. 

RESOLUÇÃO ATRICON nº  4/2014:  Controle  interno:  instrumento  de  eficiência  dos 

Tribunais de Contas do Brasil. 

RESOLUÇÃO ATRICON nº  5/2014:  Controle  interno:  instrumento  de  eficiência  dos 

jurisdicionados. 

RESOLUÇÃO ATRICON nº 6/2014: Divulgação de decisões e de pautas de julgamento 

como instrumento de comunicação dos Tribunais de Contas do Brasil com o público externo 

de interesse e com a sociedade. 

RESOLUÇÃO ATRICON nº 7/2014: Gestão de Informações Estratégicas pelos Tribunais 

de Contas do Brasil: instrumento de efetividade do controle externo. 

RESOLUÇÃO ATRICON nº 8/2014 Os Tribunais de Contas do Brasil  e o controle do 

cumprimento do artigo 5º da Lei 8.666/93: ordem nos pagamentos públicos. 

RESOLUÇÃO ATRICON nº 9/2014 Os Tribunais de Contas e o desenvolvimento local: 

Controle  do  tratamento  diferenciado  e  favorecido  às  microempresas  e  empresas  de 

pequeno porte nas contratações públicas. 

RESOLUÇÃO CONJUNTA ATRICON-CCOR nº 1/2014 Corregedorias:  instrumentos de 

eficiência, eficácia e efetividade dos Tribunais de Contas do Brasil. 

RESOLUÇÃO  CONJUNTA  ATRICON-CCOR  nº  2/2014  Ouvidorias:  instrumentos  de 

interação dos Tribunais de Contas do Brasil com a sociedade.  
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É evidente que a simples edição de Diretrizes de Aperfeiçoamento não provoca a 

transformação. Porém, a maioria dos Tribunais de Contas despertou para esse processo.

Tanto que a Atricon, como consequência da primeira ação, aprovou, em 2014, um 

mecanismo mais rigoroso e aprofundado de avaliação, denominado Marco de Medição de 

Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC), para verificação de quase 600 itens.

Novamente em processo de adesão, a aplicação do MMD-TC ocorreu em 33 dos 34 

Tribunais de Contas (infelizmente, o único que não aderiu foi o TCM-SP), em procedimento 

de autoavaliação. 

Neste  segundo  semestre,  15  equipes  compostas  por  conselheiros  e  técnicos  de 

Tribunais  de  Contas  farão  as  inspeções  para  certificar  as  informações   contidas  nos 

relatórios.

11.4 – Tribunal de Contas do Futuro

Encaminho a conclusão desta aula magna falando do que eu defino como Tribunal de 

Contas do Futuro e tomando como exemplo a experiência do TCE-MT. Preciso fazer um justo 

elogio  para  a  instituição  a  qual  pertenço  e  que  tem  assentado,  na  sua  identidade 

institucional, como visão, a determinação de buscar o reconhecimento da sociedade como 

instituição essencial e de referência em controle externo no Brasil.

O TCE-MT decidiu sair  de vez da zona de conforto,  no entendimento de que não 

poderia  ficar  tão-somente  no  cumprimento  das  obrigações  constitucionais  de  auditar, 

fiscalizar  e  julgar.  É  evidente  que  a  observância  da  legalidade,  da  legitimidade,  da 

economicidade e da eficiência norteia a ação do Tribunal de Contas. Porém, queríamos mais 

e lutamos por isso.

Por isso, destaco três iniciativas:

1) A definição de metas e prazos para julgamento de processos e a realização 

periódica  de  reuniões  abertas  para  apresentação  de  resultados.  Esse 

compromisso  nos  leva  a  estar  em  constante  movimento,  inclusive,  para 

apontar os setores e responsáveis que não estão cumprindo a determinação.
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2) O julgamento de 100% dos processos de contas do exercício anterior. Desde 

2008 esse compromisso vem sendo cumprido e, a cada ano, preocupa-nos o 

preceito  da  qualidade.  O  senso  crítico  nos  mostra  que devemos melhorar  

neste quesito.

3) A avaliação de resultados dos investimentos em políticas públicas nas áreas de 

saúde e educação, realizada desde 2009, com a observância de 10 indicadores 

cada. 

4) Realização de auditorias operacionais – a exemplo da que foi realizada na área 

de saúde, com a assinatura de um Termo de Ajustamento de Gestão com o 

Governo do Estado e a Secretaria Estadual de Saúde. Ou das que estão em 

andamento para apurar o cumprimento da Lei de Acesso à Informação (LAI) 

pelas 141 Prefeituras e Câmaras Municipais e Poderes e órgãos Estaduais e 

para apontar problemas na área de educação. 

O Tribunal de Contas de Mato Grosso também é um órgão com forte atuação na 

capacitação e orientação, com os seguintes programas:

1) Programa  Gestão  Eficaz,  voltado  para  gestores  e  servidores  públicos. 

Anualmente, com a realização de 8 a 10 reuniões regionais, oferecemos cursos 

com foco nas irregularidades mais frequentes verificadas nas contas públicas

2) Educação à Distância  (EAD),  realizado mensalmente pela  Escola de Contas, 

com palestras abertas voltadas para gestores públicos e sociedade

3) Programa  de  Desenvolvimento  Institucional  Integrado  (PDI),  objetivando  a 

melhoria  da  eficiência  dos  serviços  públicos.  Foco  na  transferência  de 

conhecimento em planejamento estratégico, tecnologia. Atualmente abrange 

40 municípios 

4) Realização de cursos e treinamentos específicos, como o Escola Transparente. 

O TCE desenvolveu ferramenta para portal transparência, visando atender a 

totalidade das Escolas e Creches do Município de Cuiabá.
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5) Programa Democracia Ativa, com cursos presenciais para todos os vereadores 

municipais, versando sobre leis orçamentárias, contas de governo e de gestão 

e legislação da transparência

6) Programa voltado ao Desenvolvimento Local, cursos e ação de orientação aos 

municípios  sobre  a  necessidade  de  observância  da  Lei  Complementar 

123/2006 (Lei Geral da MPE) nas compras governamentais .

7) Cursos  e  seminários  em  parcerias  com  o  Tribunal  Regional  Eleitoral  e 

Ministério  Público,  em anos eleitorais,  voltados para membros de partidos 

políticos  e  candidatos  e,  posteriormente,  para  eleitos,  com  foco  em 

administração pública.

O Tribunal de Contas também é um órgão que atua no estímulo ao controle social:

1) Programa  Consciência  Cidadã,  com  realização  de  palestras  e  audiências 

públicas diversas

2) TCEstudantil,  programa de visitas semanais  para alunos do ensino médio e 

superior  na  sede  do  Tribunal  de  Contas.  As  turmas  são  recepcionadas  no 

plenário e, durante a sessão de julgamentos, um conselheiro ou procurador de 

contas é designado para falar em recepção aos visitantes.

3)  Cursos de capacitação com 80 horas/aula para membros de Conselhos de 

políticas públicas, em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso.

Os  Tribunais  de  Contas,  atuando  como  uma  instituição  modelar  e  especial,  têm 

condições de contribuir decisivamente para o que outro dia, em entrevista para o Jornal 

Folha de S.  Paulo17,  o atual  ministro da Educação Renato Janine Ribeiro chamou de  “a 

quarta agenda democrática”, a de melhoria dos serviços públicos.

Janine  Ribeiro  observou  que  mesmo  não  estando  100%  completada  a  terceira 

agenda, da inclusão social, a sociedade brasileira está por identificar e reconhecer a quarta 

agenda. 

17 Entrevista publicada no dia 6 de abril de 2015
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Daí a revolta da classe média, contra a corrupção, mas também por oferta e entrega 

de serviços públicos de qualidade  

Os Tribunais de Contas são órgãos essenciais para a efetividade da quarta agenda 

democrática, pois lhes é de competência a fiscalização da eficiência na oferta, na entrega e 

na qualidade do serviço público.

 

QUARTA CONCLUSÃO: Os Tribunais de Contas precisam superar a atuação tradicional com 

foco na legalidade e formalidade e responder às expectativas da sociedade do século 21

Esta é a complexa tarefa do Tribunal de Contas, que precisa sair do anonimato, não 

apenas como uma instituição que fiscaliza e julga, mas como um órgão que audita, fiscaliza e 

julga a gestão dos recursos públicos,   capacita gestores e servidores públicos,  orienta as 

instituições e estimula o controle social. 

 Pois é uma instituição que pertence à sociedade.
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12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As considerações finais desta aula remetem para os principais aspectos abordados e 

para as conclusões apresentadas ao longo da explanação:

Primeiro, a de que o século 21 é o século do controle e, o controle, é a quarta função 

essencial do Estado.

Segundo, que não existe democracia sem controle.

Terceiro,  que o  Tribunal  de  Contas  é  essencial  para  a  democracia  e,  como tal,  a 

solidificação da democracia passa pela consolidação dos Tribunais de Contas.

Quarto,  a  de  que,  assim sendo,  o  Tribunal  de  Contas  pertence  à  sociedade,  é  o 

Tribunal do cidadão, que precisa fiscalizá-lo e fortalecê-lo. 

Em  quinto,  que  para  fortalecer  a  democracia  no  contexto  nacional,  devemos 

trabalhar  pela  edificação  de  um sistema  nacional  de  Tribunais  de  Contas,  que  dê  mais 

uniformidade e organicidade a essas instituições.

Em sexto, que essas instituições precisam da criação de um Conselho Nacional de 

Tribunais de Contas, para fiscalizar condutas e atuar no aperfeiçoamento, com a criação de 

uma Lei Geral de Processos, Ritos e Procedimentos.

Em  sétimo,  que  os  Tribunais  de  Contas  têm  que  responder  às  expectativas  da 

sociedade do século 21, auditando, fiscalizando e julgando bem, capacitando e orientando e 

sendo uma instituição de proa no estímulo ao controle social.

Tudo isso depende de todos. 

Com dizia  o saudoso sociológico Hebert  de Souza,  o Betinho:  “A democracia  é  o 

futuro que se constrói hoje através da ação de todos e de cada um”. 

Betinho acreditava que “só a participação cidadã é capaz de mudar o país”. 

E  eu  acrescento,  mudar  o  país  com  a  transformação  de  nossas  instituições  em 

instrumentos de cidadania.

Muito obrigado


