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“Imune a controles externos, a burocracia pública é corrupta e ineficiente, 

enquanto os cidadãos continuam sem qualquer proteção contra as decisões 

arbitrárias” (CAMPOS, 1990) 



 

RESUMO 

O presente estudo visa à análise da relação entre as capacidades, conforme 

definidas por Brinkerhoff (2010), e a performance das Cortes de Contas brasileiras. 

As capacidades no atual estudo se referem à quantidade de funcionários de cada 

Tribunal de Contas, seu orçamento, percentual de servidores do seu quadro efetivo e 

cumprimento das normas constitucionais quanto a sua formação. A performance foi 

medida pelas variáveis: “Produtividade”, ou o número de processos julgados ou 

apreciados pelos Ministros ou Conselheiros; “Iniciativa”, ou seja, quantidade de 

fiscalizações in loco realizadas; “Valor das multas e débitos imputados”, entendidas 

como a propensão a punir das Cortes de Contas; e “Grau de rejeição das contas de 

governo”, que é definida como a razão do número de pareceres prévios rejeitando as 

contas de governo pelo total de pareceres emitidos. A atual pesquisa parte do estudo 

de Melo, Pereira e Figueiredo (2009) - que identifica diversas relações entre a 

estrutura dos Tribunais de Contas e sua atuação - propondo novas variáveis para uma 

análise mais ampla e real da performance das Cortes de Contas. As hipóteses do 

estudo foram testadas por meio de regressão estatística utilizando o método de 

mínimos quadrados. Os dados foram coletados diretamente dos Tribunais de Contas. 

Os testes realizados confirmaram que a quantidade de recursos humanos de cada 

Corte influencia positivamente todas as variáveis de performance referidas 

anteriormente, e que quanto maior o orçamento de cada Tribunal maior sua 

produtividade, sua iniciativa e o valor das multas e débitos imputados. O presente 

estudo também comprovou que quanto maior o percentual de servidores do quadro 

efetivo da Corte de Contas, maior é sua produtividade, o que corrobora as teorias de 

Evans (2004). A partir dos dados coletados na pesquisa, foi possível verificar que o 

percentual médio de servidores efetivos nas Corte de Contas é de 69% enquanto nas 

Cortes Judiciárias esse percentual é de 89%. Isso mostra que há bastante margem 

para aumento da produtividade dos órgãos de contas. Conclui-se que quanto mais 

recursos financeiros e humanos disponíveis, e quanto maior o percentual de 

servidores concursados, mais os Tribunais de Contas são produtivos, sancionadores 

e proativos.  

Palavras-chave: Administração Pública, Organizações, Tribunais de Contas 

 



 

ABSTRACT 

This study aims at analyzing the relationship between the capacity, as defined 

by Brinkerhoff (2010), and the performance of Brazilian Courts of Accounts (Cortes de 

Contas). Capacity, in the current study, refers to the number of employees of each 

Court (Tribunal de Contas, TC), their budget, percentage of servants from their active 

staff and compliance with the constitutional rules in terms of their training. Performance 

was measured by the following variables: "Productivity," or the number of cases tried 

or considered by the Justices or Councilmembers; "Initiative," or number of "in loco" 

audits carried out; "Amount of fines and debts charged," understood as the propensity 

to punish the Auditors Courts; and "Level of rejection of government accounts," which 

is defined as the reason for the number of previous opinions rejecting government 

accounts by the total number of opinions issued. The current study departs from that 

of Melo, Pereira and Figueiredo (2009), which identifies various relationships between 

the structure of the Court of Auditors/Public Finance Courts and its performance - 

offering new variables for a broader and more realistic analysis of the Auditors Courts' 

performance. The hypotheses of the study were tested through regression analysis 

using the minimum squares using statistical method. The data were collected directly 

from the Courts of Accounts. The tests confirmed that the number of staff in each Court 

positively influences all the performance variables referred to before, and that the 

larger the budget of each Court, the greater its productivity, its initiative and amount of 

fines and credits charged. This study also demonstrated that the larger the percentage 

of servants in the working staff of the Auditors Court, the greater its productivity, 

corroborating the theories of Evans (2004). Based on the data collected, we were able 

to verify that the average percentage of working servants in the Auditors' Court is 69%, 

whereas in the Judicial Courts the percentage is 89%. This shows that there is plenty 

of room for increasing the productivity of the auditing bodies. The resulting conclusion 

is that the greater the financial resources and personnel are, and the greater the 

percentage of civil servants is, the more productive, proactive and sanctioning the 

Court of Audits/Public Finance Courts are.  

 

Keywords: Public Administration, Organizations, Court of Accounts 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O objetivo desse trabalho é entender a relação entre as diferentes 

capacidades dos Tribunais de Contas brasileiros e a performance dessas Cortes. 

Assim, busca-se responder a seguinte questão de pesquisa: a estrutura 

organizacional dos Tribunais de Contas brasileiros influencia a sua atividade de 

controle da administração pública? 

Conforme Campos (1990), sem controles externos os cidadãos ficam sem 

proteção contra decisões arbitrárias. 

Existe um amplo reconhecimento de que as instituições de fiscalização e 

auditoria são fracas na América Latina e que a consolidação da democracia é 

prejudicada pela falta de controle dos titulares dos Poderes nessa região (MELO, 

PEREIRA e FIGUEIREDO, 2009).  

Apesar da existência de diversas instituições de controle e fiscalização da 

administração pública, esse trabalho terá como foco a estrutura e a atuação dos 

Tribunais de Contas brasileiros. 

O Brasil possui trinta e quatro (34) Cortes de Contas assim distribuídas:  

a. Um Tribunal de Contas da União – TCU que cuida da fiscalização no 

âmbito da Administração Pública federal;  

b. 26 (vinte e seis) Tribunais de Contas do Estado – TCE que cuidam das 

contas do respectivo estado e dos municípios do seu território, com 

exceção das Cortes de Contas dos Estados da Bahia, Ceará, Goiás e 

Pará que fiscalizam apenas as contas do respectivo estado;  

c. quatro Tribunais de Contas dos Municípios – TCMs, órgãos estaduais, 

que cuidam das contas dos municípios do estado respectivo;  

d. um Tribunal de Contas do Distrito Federal, e; 

e. dois Tribunais de Contas do Município – TCM, no caso das capitais do 

Rio de Janeiro e de São Paulo. 

A atual Constituição da República, promulgada em 1988, trouxe uma 

ampliação da atuação das Cortes de Contas brasileiras, introduziu novos critérios 

de controle e alterou os critérios de indicação de Ministros do Tribunal de Contas 
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da União - TCU e de Conselheiros, no caso dos Tribunais de Contas dos Estados, 

Distrito Federal e Municípios1, entre outras relevantes mudanças (LIMA, 2015).   

Antes da Constituição de 1988, o Poder Executivo detinha a prerrogativa 

de escolher todos os Ministros do Tribunal de Contas. A atual Constituição 

estabeleceu, em seu artigo 732, que um terço dos Ministros do Tribunal de Contas 

da União deve ser escolhido pelo Presidente da República e dois terços pelo 

Poder Legislativo.  

Da parte que cabe ao Executivo indicar3(três membros de nove no TCU, 

e três membros de sete nas demais Cortes de Contas de acordo com a Súmula 

6534 do Supremo Tribunal Federal) dois devem ser escolhidos alternadamente 

dentre Auditores (Ministros-Substitutos no TCU, Conselheiros Substitutos ou 

Auditores Substitutos de Conselheiros nos demais Tribunais) e membros do 

Ministério Público junto aos Tribunais de Contas (Procuradores de Contas) a partir 

de uma lista tríplice elaborada pelo respectivo Tribunal de Contas. Portanto,  

apenas um membro será de livre escolha do Chefe do Poder Executivo. 

Ainda, de acordo com o inciso III5 do artigo 52 da Constituição, as 

indicações feitas pelo Executivo devem ser aprovadas pelo Senado Federal no 

                                                           
1 Apenas os Municípios do Rio de Janeiro e de São Paulo possuem Tribunais de Contas. Os 

Estados da Bahia, Ceará, Goiás e Pará possuem, além dos Tribunais de Contas estaduais que 

fiscalizam apenas os recursos do respectivo estado, Tribunais de Contas dos Municípios que são 

órgãos estaduais responsáveis pela fiscalização dos municípios. Todos os outros municípios estão sob 

a jurisdição das respectivas Cortes de Contas estaduais. 

2 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; 

II - dois terços pelo Congresso Nacional. 
 

3 O TCU é formado por 9 Ministros de acordo com o artigo 73 da Constituição e os TCEs e 

TCMs são formados por 7 Conselheiros de acordo com o §1º do artigo 75 da Carta Política brasileira. 

4 Súmula 653 do STF: 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 

à sua livre escolha. 

5 Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: 
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caso da União e pelos respectivos Poderes Legislativos no caso das esferas 

estadual e municipal. Portanto, com o advento da atual Constituição, o Poder 

Executivo perdeu força em prol do fortalecimento do Legislativo. 

Ainda, de acordo com o artigo 75 da Constituição, as regras estabelecidas 

para a organização, composição e atuação do Tribunal de Contas da União se 

aplicam às demais Cortes de Contas nos estados e municípios.  

Um conceito importante para o atual estudo é o de capacidade. Segundo 

Brinkerhoff (2010), capacidade pode ser definida como o conjunto de recursos, 

atitudes, relacionamentos e condições facilitadoras necessárias a uma atuação 

efetiva objetivando o desenvolvimento. Para o autor, a capacidade diz respeito a 

três níveis: os indivíduos, as organizações e as instituições (regras, leis, políticas, 

práticas e etc.). 

Apesar de os Estados, Distrito Federal e Municípios serem obrigados a se 

adaptar ao modelo constitucional, regras ambíguas tornaram essa adaptação 

demasiadamente lenta (FERNANDES, 2003).  

Após mais de 27 anos da promulgação da Constituição, ainda há Tribunais 

de Contas que não se adaptaram ao modelo constitucional, seja pela falta de 

criação do cargo de Auditor Constitucional e de Procurador de Contas ou pelo 

não provimento dos respectivos cargos quando os mesmos existem. Sem o 

provimento desses cargos não há possibilidade de cumprimento do modelo 

constitucional que fixa em dois o número de Ministros/Conselheiros dos Tribunais 

                                                           
[...] 

III - aprovar previamente, por voto secreto, após argüição pública, a escolha de: 

a) Magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição; 

b) Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República; 

c) Governador de Território; 

d) Presidente e diretores do banco central; 

e) Procurador-Geral da República; 

f) titulares de outros cargos que a lei determinar; 
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de Contas advindos dos cargos de Ministro Substituto/Conselheiro Substituto 

(Auditor Constitucional) e de membro do Ministério Público junto ao Tribunal. Em 

muitos casos, a situação é mantida ativamente pelos governantes para que os 

Chefes do Executivo possam continuar indicando livremente mais do que um 

Ministro/Conselheiro (MELO, PEREIRA e FIGUEIREDO, 2009).  

De acordo com o artigo 736 combinado com o artigo 967 da Constituição, 

as Cortes de Contas têm a atribuição de organizar suas secretarias e serviços 

auxiliares e ainda prover por concurso público os cargos necessários. Assim, 

apesar de possuírem uma estrutura geral muito próxima, há diferenças quanto ao 

número de funcionários, percentual de servidores do quadro efetivo, recursos 

financeiros disponíveis e cumprimento das regras constitucionais. Ou seja, as 

Cortes de Contas possuem diferentes capacidades.  

                                                           
6 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. 

7Art. 96. Compete privativamente: 
I - aos tribunais: 
a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das 

normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o 
funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos; 

b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados, 
velando pelo exercício da atividade correicional respectiva; 

c) prover, na forma prevista nesta Constituição, os cargos de juiz de carreira da respectiva 
jurisdição; 

d) propor a criação de novas varas judiciárias; 
e) prover, por concurso público de provas, ou de provas e títulos, obedecido o disposto no art. 

169, parágrafo único, os cargos necessários à administração da Justiça, exceto os de confiança 
assim definidos em lei; 

f) conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juízes e servidores que 
lhes forem imediatamente vinculados; 

 
II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao 

Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169: 
a) a alteração do número de membros dos tribunais inferiores; 
b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos 

que lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive 
dos tribunais inferiores, onde houver; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

c) a criação ou extinção dos tribunais inferiores; 
d) a alteração da organização e da divisão judiciárias; 
III - aos Tribunais de Justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios, bem 

como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a 
competência da Justiça Eleitoral. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm#art1
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A partir das ideias apresentadas, a suposição geral do estudo é de que a 

performance das Cortes de Contas é diretamente afetada pelas suas 

capacidades. 

Dessa forma, o presente estudo apresenta uma análise da relação entre 

as capacidades das Cortes de Contas - recursos financeiros das Cortes, 

quantidade dos recursos humanos disponíveis, grau de contratação de 

profissionais por concurso, cumprimento das regras constitucionais quanto à 

formação de sua estrutura -  e suas performances (processos apreciados ou 

julgados, auditorias e inspeções “in loco” realizadas e as punições imputadas).  

A base de discussão para esta dissertação é o artigo de Melo, Pereira e 

Figueiredo (2009). As variáveis utilizadas no estudo referido serão revisitadas e 

discutidas. A partir da análise profunda da pesquisa dos autores citados, novas 

variáveis e bases de análise da estrutura e da performance das Cortes de Contas 

serão propostas e testadas.  

A classificação da pesquisa é baseada na taxinomia apresentada por 

Vergara (2014) que a qualifica em relação a dois aspectos: quanto aos fins e 

quanto aos meios. 

Quanto aos fins a pesquisa será descritiva porque expõe características 

da população dos Tribunais de Contas brasileiros e estabelece relações entre as 

variáveis definidas no estudo. Será também investigativa explicativa pois busca 

esclarecer que fatores contribuem, de alguma forma, para a ocorrência de 

determinado fato.  

Com relação aos meios, a pesquisa será bibliográfica e experimental. 

Bibliográfica pois para a fundamentação teórica do trabalho os seguintes 

assuntos serão investigados: métodos de pesquisa, organizações, estratégia, 

capacidades, desenvolvimento, administração pública, controle externo, 

estatística descritiva e inferencial e Tribunais de Contas. A pesquisa experimental 

se justifica pois foram manipuladas variáveis independentes e observadas quais 

os resultados nas variáveis dependentes. 

O método de abordagem adotado na pesquisa é o hipotético-dedutivo. 

Isso pois, conforme definição de Vergara (2014), os dados coletados serão 
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codificados em categorias numéricas e visualizados em gráficos e tabelas que 

revelarão a fotografia de um momento específico, ou de um período de tempo.  

Quanto à análise e à interpretação dos resultados, a pesquisa tem caráter 

quantitativo, na tentativa de oferecer uma apreciação global sobre as conclusões 

que a investigação possibilitou. 

O trabalho tem foco em uma área pouco explorada dentro dos estudos 

acadêmicos nacionais que é a análise da estrutura e da performance dos 

Tribunais de Contas. A melhor compreensão dos Tribunais de Contas auxilia 

discussões sobre instituições, desenvolvimento, accountability e democracia. 

 As instituições governamentais com incumbência de controlar a atuação do 

poder público têm atraído, nas últimas décadas, uma maior atenção da sociedade. 

Isso se deve à importância dessas organizações para o fortalecimento da 

democracia com combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos 

(MELO, PEREIRA e FIGUEIREDO, 2009).  

Um dos temas muito debatidos na academia é “accountability”, ou o dever 

de prestar contas e de responsabilização. O’Donnell (1999) estabelece distinção 

entre accountability horizontal e vertical. Entretanto, o autor afirma que as 

entidades de controle são a base do conceito de “accountability horizontal” e o 

define como o conjunto de instituições capazes de controlar o governo, seus 

órgãos e agentes, além de impor-lhes sanções ou até o “impeachment”. 

Dessas entidades de controle, os Tribunais de Contas, órgãos autônomos 

sem qualquer relação de subordinação com outro órgão ou poder, são incumbidos 

de apoiar o Poder Legislativo em sua função de fiscalizar a administração pública 

e o uso de recursos públicos. Apesar de a função de controle externo, de acordo 

com a Constituição Federal, ser de titularidade do Poder Legislativo, as Cortes de 

Contas têm suas funções totalmente voltadas para a análise técnica da gestão 

dos recursos públicos exercendo assim o controle externo. Essas instituições de 

auditoria e julgamento são uma das chaves para o fortalecimento da 

“accountability” e consequentemente da democracia. Entender melhor seu 

funcionamento e como as variações existentes em sua estruturação podem afetar 

sua atuação é fundamental para eventuais críticas ao modelo adotado pela 
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Constituição, ou mesmo para a verificação de que o modelo estabelecido pelo 

Constituinte originário realmente é o que se deve buscar. 

O estudo aborda um tema importante para o atual cenário da 

administração e da economia que é a questão das capacidades das organizações 

e dos estados para o desenvolvimento. 

A exposição encontra-se estruturada em seis capítulos: a atual 

introdução, seguida de quatro capítulos centrais nos quais será desenvolvida a 

exposição da pesquisa, e, no sexto e último, a conclusão onde serão 

corroborados os objetivos e hipóteses da dissertação. 

O segundo capítulo aborda o atual cenário nacional com respeito aos 

Tribunais de Contas e expõe ao leitor o que esperar da leitura da dissertação.  

O terceiro capítulo trata da accountability e as atuais discussões sobre o 

conceito. É importante estabelecer com clareza o conceito que está intimamente 

ligado à atuação das Cortes de Contas.  

O quarto capítulo aborda primeiramente o tema das instituições e 

desenvolvimento com a exposição das ideias e pensamentos de diversos autores 

da área econômica e de administração.  

Na segunda parte do capítulo quatro é feito um diagnóstico do 

funcionalismo público nacional, com o quantitativo de funcionários das três 

esferas e ainda com o número de servidores do quadro efetivo. Além disso, é feita 

uma comparação do percentual de servidores do quadro efetivo das Cortes de 

Contas com o percentual médio desses servidores em âmbito nacional.  

O quinto capítulo trata da análise dos sistemas de controle da 

Administração Pública. Como surgiram, seus históricos e como funcionam no 

Brasil. Diferenças entre controle interno e externo e outras classificações 

importantes. Além disso, haverá uma comparação entre os sistemas de controle 

externo adotados no mundo. E, por fim, será analisada a evolução dos Tribunais 

de Contas no Brasil. 

O sexto capítulo versa sobre a análise dos dados referentes aos Tribunais 

de Contas brasileiros. Evidenciar-se-á a metodologia adotada e os resultados 

encontrados após análise estatística. As hipóteses serão testadas. 



20 
 

E, finalmente, no sétimo e último capítulo, são analisados os resultados 

dos testes realizados nas hipóteses da pesquisa, com a conclusão pela 

confirmação ou não das mesmas. 
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2 O QUE ESPERAR? 

 

O Tribunal de Contas da União - TCU, em um momento histórico, no dia 7 

de outubro de 2015, decidiu, por unanimidade, emitir Parecer Prévio pela 

reprovação das Contas da Presidente da República, Dilma Rousseff.  

Em 125 anos de existência da Corte, é a segunda vez que isso ocorre. A 

primeira vez ocorreu em 1937 com a reprovação das Contas de Getúlio Vargas 

de 1936.  

Apesar de a Constituição Federal de 1988 atribuir ao Congresso Nacional, 

no seu artigo 49, inciso IX, a competência para julgar as contas do Presidente da 

República, o parecer prévio emitido pelo TCU atestou de forma técnica um 

conjunto grave de irregularidades praticadas pelo governo federal no ano de 

2014.  

A reprovação teve como fundamento, principalmente, as chamadas 

“pedaladas fiscais”, arranjos que consistiam em atrasar repasses do caixa do 

Tesouro Nacional aos bancos públicos afrontando as disposições da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

O processo foi envolto por grandes discussões sobre recursos, prazos e 

competências do TCU. A mídia brasileira expôs de forma ativa o andamento do 

processo e o País passou a discutir as irregularidades apontadas pelo Tribunal 

de Contas da União. Mais ainda, as irregularidades descobertas são a base do 

processo de impeachment da Presidente Dilma Rousseff.  

Nesse momento de marcante popularização dos Tribunais de Contas, 

mostra-se oportuno estudo que avalie aspectos mais profundos dessas Cortes 

como sua formação e sua performance. Assim, a partir de dados coletados das 

próprias Cortes de Contas, busca-se controlar aspectos da estrutura das Cortes 

e descobrir quais afetam a sua performance. 

O estudo toma como base para discussão o artigo intitulado “Political and 

Institutional Checks and Corruption: Explaining the Performance of Brazilian Audit 

Institutions”, publicado no Comparative Political Studies em 2009 e desenvolvido 

pelos pesquisadores Marcus André Melo, Carlos Pereira e Carlos Maurício 
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Figueiredo. A atual pesquisa busca ampliar a análise do referido artigo para todos 

os trinta e quatro Tribunais de Contas e ainda discutir as variáveis utilizadas 

naquele artigo propondo novas e diferentes variáveis que possam retratar mais 

fidedignamente as performances das Cortes.  

Além disso, a presente dissertação toma como base a teoria de 

capacidades para o desenvolvimento exposta no artigo do pesquisador 

Brinkerhoff intitulado “Developing Capacity in Fragile States” publicado em 2010 

na Public Administration and Development, em que o autor estabelece que a 

capacidade é o conjunto de recursos, atitudes, relacionamentos e condições 

necessárias a uma atuação efetiva objetivando o desenvolvimento de um país. 

Para o autor, a capacidade diz respeito a três níveis: os indivíduos, as 

organizações e as instituições (regras, leis, políticas, práticas e etc.).  

Aprofundando e restringindo a análise de capacidades ao seu aspecto 

relacionado aos recursos humanos, chega-se à discussão sobre a forma de 

ingresso de profissionais no funcionalismo público brasileiro. A fonte de 

inspiração desse tema veio do livro “Autonomia e Parceria: Estados e 

transformação industrial”, de 2004, do pesquisador Peter Evans que afirma ser 

fundamento para o desenvolvimento de um Estado ter estruturas organizacionais 

mais próximas ao modelo burocrático de Weber, principalmente no que se refere 

à forma de seleção de profissionais especializados. 

Diante de cada vez mais escândalos de corrupção, de nepotismo e de 

utilização de cargos públicos para barganha política e para possibilitar a 

governabilidade, é importante avaliar como os Tribunais de Contas, órgãos 

incumbidos constitucionalmente de avaliar a economicidade e a legitimidade das 

condutas na administração pública, se comportam internamente com relação a 

entrada de seus funcionários nos seus quadros e como esse comportamento afeta 

sua performance. 
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3 ACCOUNTABILITY 

 

 

3.1 Conceito e evolução 

 

O termo accountability tem sido bastante utilizado nos estudos não 

apenas de ciência política, mas também de direito, de administração pública e de 

economia. Assim, expõe-se nesse capítulo as atuais discussões sobre o conceito 

de fundamental entendimento para aprofundamento das análises sobre Tribunais 

de Contas. 

De acordo com Júnior (2015), o termo accountability tem origem na 

literatura inglesa e no universo político administrativo anglo-saxão. O autor afirma 

que as dificuldades encontradas para a apreensão de seu significado residem, 

em boa parte, na própria origem estrangeira da palavra. 

Estudo realizado por Pinho e Sacramento (2009), que investigou diversos 

dicionários, desde dicionários apenas de inglês até de inglês-português, mostrou 

que não existe um termo único em português que defina a palavra accountability. 

Segundo os autores é necessário utilizar formas compostas para tradução como 

responsabilidade, obrigação e responsabilização de quem ocupa um cargo em 

prestar contas segundo parâmetros da lei, estando envolvida a possibilidade de 

ônus, o que seria a pena para o não cumprimento das diretivas da lei. 

Segundo Pinho e Sacramento (2009), “accountability surge com a 

assunção por uma pessoa da responsabilidade delegada por outra, da qual se 

exige a prestação de contas, sendo que a análise dessas contas pode levar à 

responsabilização”. 

De acordo com Campos (1990), o interesse pela accountability é maior 

em democracias mais desenvolvidas, e, assim, a accountability governamental 

tende a se fortalecer com o desenvolvimento de valores democráticos, tais como 

igualdade, dignidade humana, participação, representatividade. Além disso, não 

parece razoável imaginar que haja accountability em regimes ditatoriais. 
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De acordo com Schedler (1999), a concepção de accountability coloca 

três questões como necessárias para que seja eficaz: informação, justificativa e 

punição. O autor chama a informação e a justificativa de answerability, que é a 

obrigação de quem detém o mandato público de informar, esclarecer, explicar, 

fundamentar seus atos e responder por eles. Já a punição ou enforcement, 

segundo o autor, seria a capacidade de as organizações imporem sanções e a 

perda de poder para os que violarem os deveres públicos. 

De acordo com Pinho e Sacramento (2009), o caráter de duas dimensões 

da accountability apresentado por Schedler (1999) ajuda a visualizar o 

desenvolvimento da accountability no tempo. Os autores afirmam que esse 

período pode ser dividido em dois - o momento da answerability e o momento do 

enforcement - que se complementam e devem se juntar para que o ciclo se 

complete.  

Um estudo importante sobre accountability que merece menção é o do 

pesquisador O’Donnell (1999) que a percebe sobre dois enfoques: o vertical e o 

horizontal. De acordo com o autor, a accountability vertical é o controle exercido 

pela sociedade sobre os governantes e os burocratas principalmente por meio do 

processo eleitoral, mas também por plebiscito, consulta pública, ações de 

organizações da sociedade civil e a mídia. Já a accountability horizontal seria a 

existência de instituições estatais legalmente capazes de tomar atitudes que vão 

desde a supervisão de rotina até sanções em relação às ações ou omissões dos 

agentes, órgãos ou entidades que ajam de forma ilegal ou irregular.  

Estudo de O’Donnell (1999) afirma que quase todos os países da América 

Latina8, inclusive o Brasil, apresentam uma fraca accountability horizontal e 

vertical. Segundo o autor esses países possuem eleições, reivindicações sociais 

que podem ser normalmente proferidas sem que se corra o risco de coerção, e 

ainda cobertura regular da mídia das mais visíveis dessas reivindicações e de 

atos supostamente ilícitos de autoridades públicas que são dimensões do que o 

autor chama de accountability vertical.  

                                                           
8 O autor inclui em sua pesquisa apenas os países democráticos que satisfazem os requisitos de Robert 

Dahl. 
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Segundo O’Donnell (1999), a existência da accountability vertical 

assegura que esses países sejam democráticos, entretanto, avalia os 

mecanismos de accountability vertical existentes na América Latina como frágeis. 

Como exemplo da dimensão horizontal da accountability O’Donnell (1999) 

cita o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, as agências de supervisão e as 

instâncias responsáveis pela fiscalização das prestações de contas como os 

Tribunais de Contas. 

Diferentemente de O’Donnel (1999), o pesquisador Moreno (2003) 

entende que accountability é apenas uma relação vertical, ou seja, é o direito, de 

alguém que detém o poder, de retirar completamente a autoridade que foi 

delegada de forma condicional. Como exemplo, tem-se que os eleitores podem 

exercer accountability sobre os políticos eleitos em época de eleição.  

Segundo Moreno (2003), a delegação ocorre dentro de hierarquias 

quando uma pessoa ou entidade recebe uma autoridade condicionada de outra 

entidade ou pessoa hierarquicamente superior. Assim, as relações de delegação 

de poder andam em uma direção, dos superiores aos subordinados, enquanto as 

relações de accountability correm no sentido contrário. 

Segundo Castro (2015), é importante salientar que a adoção da forma 

republicana de Estado aponta também para a necessidade de um sistema de 

controle das ações governamentais, ou seja, o dever de prestar contas, ou, de 

forma mais ampla, accountability. O autor afirma que desincumbir-se do dever de 

prestar contas não esgota o conceito de accountability, na medida em que este 

abarca também o enforcement, ou seja, o sancionamento das condutas que 

violem as regras estabelecidas. 

O termo tem evoluído junto com o desenvolvimento das sociedades em 

direção à democracia e sempre tendo como principal foco o cuidado com a coisa 

pública. Assim, nesta seção discutiu-se as várias acepções desse vocábulo e as 

diferentes visões entre vários pesquisadores. 

 

 

 



26 
 

3.2 Accountability no Brasil 

 

Apesar da pesquisa de Pinho e Sacramento (2009) ter constatado que a 

palavra accountability já existia em dicionário inglês em 1794, o termo não aparecia 

na realidade brasileira do final do século XX. 

A Constituição da República de 1988 trouxe grandes avanços no sentido do 

fortalecimento do controle pelos cidadãos das ações governamentais. Vários 

mecanismos de participação popular foram criados com o advento da Carta Política 

como a ação popular, os conselhos de políticas públicas, o orçamento participativo, o 

plebiscito, a iniciativa popular das leis dentre outros. Esses instrumentos fortalecem a 

accountability.  

De acordo com Pinho e Sacramento (2009), a sociedade civil brasileira9, nos 

últimos 20 anos, tem participado mais ativamente do controle das ações 

governamentais e tem caminhado em direção a accountability. Cita como exemplo o 

impeachment de Fernando Collor de Mello e explicita que esse fato é importante pois 

pela primeira vez os cidadãos puderam exercer algum controle sobre os governantes. 

Um fato marcante no desenvolvimento da ideia de accountability no Brasil foi 

a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000 (Lei Complementar nº 101/2000) 

impondo limites e condições para a administração das receitas, despesas, gastos com 

pessoal, dívidas, planejamento e transparência, além de responsabilização dos que a 

descumprirem. 

Os autores Pinho e Sacramento (2009) afirmam que muitos passos 

importantes têm sido dados em direção a accountability, como a criação de novas 

instituições e o fortalecimento institucional em geral. Ainda, segundo os autores, 

alguns termos contrários a accountability ainda permeiam a realidade brasileira como 

nepotismo, favoritismo, privilégios para alguns/poucos, falta de participação da 

sociedade civil, autoritarismo, populismo, crise de credibilidade das instituições, 

principalmente o Congresso, o padrão casuístico dos partidos políticos, troca de votos 

por cargos públicos e etc.  

                                                           
9Compreendendo sociedade civil como a forma por meio da qual a sociedade se organiza politicamente 

para influenciar a ação do Estado. 
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A accountability no Brasil caminha pari passu com o desenvolvimento do povo 

brasileiro enquanto nação.  

Neste capítulo buscou-se aprofundar o entendimento do termo accountability 

e demonstrar sua relação direta com o controle da administração pública. O capítulo 

a seguir retrata a importância das organizações e de estratégias para desenvolver 

capacidades principalmente em estados e organizações fracos. Ainda, abordará a 

questão das contratações na administração pública brasileira e a importância de 

seleções racionais para o desenvolvimento de capacidades. 
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4 INSTITUIÇÕES E DESENVOLVIMENTO 

 

 

4.1 Estratégia e desenvolvimento de capacidades 

 

 

4.1.1 Teoria das Organizações 

 

O objetivo desta subseção é analisar como estratégia, organizações e 

desenvolvimento de capacidades se relacionam e podem ser discutidos dentro do 

contexto da administração pública. Para discussão dessa questão serão apresentadas 

teorias construídas por autores como Mintzberg, Brinkerhoff, Porter e Matheson. Após 

a discussão de cada teoria, a mesma será apresentada dentro de um contexto público. 

Ao final, o debate versará sobre a utilização da estratégia para o desenvolvimento de 

capacidades nas organizações públicas. 

Segundo Daft (1997), organizações são entidades sociais dirigidas por metas, 

projetadas como sistemas de atividades deliberadamente estruturados e 

coordenados, e são interligadas ao ambiente externo. Ainda segundo o referido autor, 

elas reúnem recursos para cumprir metas específicas e produzem mercadorias e 

serviços que os clientes desejam a preços competitivos. As organizações modelam 

nossas vidas e os administradores capazes podem modelar as organizações. 

Mintzberg define organização como sendo a presença de uma divisão do 

trabalho e de mecanismos de coordenação e não como a presença de estruturas de 

autoridade e claras fronteiras organizacionais definidas. A partir dessas definições, 

“sistemas políticos” podem ser considerados “organizações”. Portanto, a um conjunto 

ligado de organizações poderiam ser aplicados os princípios da teoria das 

organizações (MATHESON, 2009). 

Ao criar sua teoria das organizações para explicar unidades limitadas como 

agências de governo e empresas, Mintzberg não imaginou que pudesse aplica-la a 

sistemas políticos. Entretanto, essa possibilidade ocorre, pois, duas dimensões 
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básicas daquela teoria são também dimensões chave presentes nos sistemas 

políticos: centralização e padronização. Esses fatores são a base de diferentes 

estruturas e estilos de políticas (MATHESON, 2009). 

A teoria das organizações é uma maneira de pensar sobre organizações, é 

uma forma de ver e analisar organizações de forma mais acurada e profunda. A teoria 

da organização identifica variáveis e fornece modelos de modo que os gerentes 

possam saber como diagnosticar e explicar o que está acontecendo em torno deles 

e, dessa forma, possam organizar para obter maior eficácia. Seu conhecimento 

possibilita uma reação consciente por parte dos gerentes (DAFT, 1997). 

 

 

4.1.2 Estratégia 

 

Segundo Porter (1996), na busca pela flexibilização e desempenho nas 

últimas décadas, as companhias falharam em distinguir estratégia de eficácia 

operacional. Ainda segundo o autor, realizar atividades similares melhor que as 

organizações competidoras é a definição de eficácia operacional (EO), e fazer ações 

diferentes dos rivais ou mesmo que sejam atividades análogas de forma diferente é o 

significado geral de estratégia. 

É importante aqui apresentar mais um conceito de Porter (1996), que define 

posicionamento estratégico de três formas: a) baseado em variedade, como produção 

de um subconjunto de serviços em um segmento, e não em um segmento de clientes; 

b) baseado em necessidade, significa atender a maioria ou todas as necessidades de 

um determinado grupo de clientes; e c) baseado em acesso, que significa segmentar 

clientes diferentes como clientes rurais x urbanos, clientes pequenos x grandes, 

assim, atendendo necessidades similares de grupos distintos de forma diferente. E, 

assim, o autor afirma que estratégia é o estabelecimento de uma posição única e com 

valor que envolva atividades diferentes.  

Apesar de o conceito de concorrente não existir na administração pública, não 

é difícil estabelecer modelos de políticas públicas que se baseiem em variedade, ou 

em necessidades ou em acesso. Essa definição de posicionamento estratégico no 
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seio do setor público fortaleceria o momento da formulação das políticas em que 

acontece a definição do que será feito e como será feito. 

Entretanto, a escolha de uma posição única e de valor não garante a 

sustentação da vantagem. Um concorrente pode se reposicionar para se igualar a 

outro mais bem sucedido, ou pode manter sua posição e tentar acrescentar novos 

serviços e características para igualar e imitar o bom desempenho do outro. O 

intercâmbio de produtos ou serviços ofertados é fundamental para a estratégia. Isto 

é, quando uma empresa decide fazer algo, deve necessariamente deixar de fazer 

outra coisa que fazia, portanto, deve haver um intercâmbio nas suas atividades e 

entregas. Pode ser definido como posicionamento de intercâmbios. Esse 

posicionamento cria a necessidade de limitar o escopo de atuação acabando com a 

indecisão. Concorrentes que adotam a postura de atuar em diferentes posições sem 

utilizar intercâmbios destroem suas estratégias e degradam o valor de suas atividades 

que já existem (PORTER, 1996).  

O posicionamento de intercâmbios conforme definido acima pode ser 

adaptado ao setor público. Os governos ou organizações públicas devem ter uma 

definição clara do que devem ou não fazer. Isto é, devem saber até onde ir, 

determinando claramente seu escopo de atuação.  

Uma terceira dimensão da estratégia é o ajuste entre as atividades funcionais 

e a estratégia que pode ser aplicado diretamente à administração pública. Ajustar é 

olhar a empresa, o governo ou o órgão público como um todo e não como partes 

isoladas. A vantagem surge do sistema completo de atividades. O ideal é criar uma 

organização adaptando e integrando suas atividades para a estratégia. E uma 

implicação desse ajuste sustentável é ter posicionamentos estratégicos longos de pelo 

menos dez anos. Isso se dá, pois, alterações nas estratégias alteram também os 

ajustes e são muito custosas (PORTER, 1996).  

Segundo Matheson (2009), outros princípios de estratégia importantes que 

podem ser adaptados à realidade da administração pública são os desenvolvidos por 

Mintzberg. Para o referido autor, as pesquisas sobre políticas públicas utilizam pouco 

as ideias de estratégia corporativa de Mintzberg e uma das principais razões é que 

estratégia corporativa não é entendida como produto de um processo político que 

envolve barganha entre atores localizados dentro de uma arena política. Entretanto, 
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Mintzberg afirma que estratégias corporativas são produtos de um processo político 

envolvendo membros de várias coalizões assim como acontece em um sistema 

político (MATHESON, 2009). 

A teoria de Mintzberg é importante primeiro porque fornece um quadro amplo 

de ideias que possibilita a comparação entre diferentes teorias de políticas públicas. 

Em segundo lugar, a teoria também explicita a variação dos modos de política em 

relação aos diferentes tipos de estruturas e seus fatores associados de poder e de 

contingência do ambiente (MATHESON, 2009).  

 

 

4.1.3 Capacidades Estratégicas 

 

Utilizando as ideias de grandes autores citados nas duas subseções 

anteriores, foram apresentados conceitos importantes de estratégia e da teoria das 

organizações. Nesta subseção, discute-se o desenvolvimento de capacidades que 

são estratégicas para o fortalecimento do estado e de organizações públicas. 

Segundo Brinkerhoff (2010), a capacidade pode ser definida como a junção 

de atitudes, recursos, relações e condições facilitadoras para atingimento dos 

objetivos. O autor afirma ainda que capacidade depende da interação de seus três 

níveis de direcionamento que são: (1) indivíduos, (2) organizações e (3) instituições 

(regras, políticas, leis, costumes, etc.) ou a “capacidade do meio”. 

Todavia, antes da busca pelo desenvolvimento de capacidades de forma mais 

ampla, é importante que se entenda a fundo aspectos internos da empresa ou órgão. 

De acordo com Barney (1995), uma vantagem sustentada não se cria avaliando 

apenas as oportunidades e ameaças do ambiente externo, mas sim entendendo a 

fundo seus recursos internos capazes de gerar vantagem competitiva no ambiente.  

De acordo com Barney (1995), a análise das cinco forças de Porter, ou análise 

SWOT, gera lacunas internas que precisam ser preenchidas. Assim, os gestores 

devem analisar quatro questões importantes para melhor entender sua capacidade 

interna. A primeira questão é a de valor, ou seja, os recursos internos da empresa 

agregam valor, permitindo que ela aproveite as oportunidades e se defenda das 
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ameaças? Para responder a essa pergunta os dirigentes precisam ligar a análise do 

ambiente externo à do interno (BARNEY, 1995).  

Os gestores das organizações públicas podem utilizar essa pergunta para 

avaliarem se seus recursos internos são suficientes para se defenderem de ameaças 

externas e se são capazes de aproveitar as oportunidades que apareçam. A 

segunda questão é a de raridade. Se um determinado recurso é dominado por 

diversas empresas então dificilmente será uma fonte de vantagem competitiva. Assim, 

responder à pergunta sobre quantas empresas concorrentes já possuem esses 

recursos e aptidões dará uma ideia da probabilidade de vantagem competitiva desse 

recurso (BARNEY, 1995).  

Essa pergunta deve ser respondida pelos políticos e líderes dos estados com 

poder sobre diversas organizações e ações. Responder essa pergunta se refere a 

avaliar quantas organizações possuem determinado recurso ou se elas têm 

competências coincidentes para assim eliminar pontos de sobreposição. 

Segundo Barney (1995), a terceira questão é relativa à imitabilidade. Uma 

empresa que tem recursos valiosos e raros pode conseguir uma vantagem temporária, 

entretanto, para mantê-la é necessário que as empresas concorrentes tenham uma 

desvantagem de custo para copiar essas capacidades raras e valiosas. A quarta 

questão é a de organização, isto é, a empresa está organizada de modo a obter o 

máximo de seus recursos internos (BARNEY, 1995)?  

A terceira questão não tem aplicabilidade na administração pública em geral, 

entretanto a quarta pergunta pode ser utilizada diretamente pelos gestores públicos 

para analisar a eficiência da organização e de suas capacidades internas. 

 

 

4.1.4 Desenvolvendo Capacidades 

 

O desenvolvimento de capacidades pode ser direcionado a atacar espaços e 

fraquezas nos seguintes elementos: recursos, conhecimentos e habilidades, 

organização, poder e política, e por fim, incentivos.  
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Definir o posicionamento estratégico, o de intercâmbios e o ajuste necessário, 

conforme as definições de Porter (1996) apresentadas na subseção anterior, são 

fundamentais para que o fortalecimento de capacidades aconteça e seja sustentável.  

Uma grande dificuldade na busca pelo fortalecimento das capacidades é que 

qualquer escolha relacionada ao seu desenvolvimento depende de um trade-off ou 

dilema conforme a seguir: provisão de serviços estatais ou não-estatais, serviços na 

hora ou fortalecimento institucional, segurança imediata ou estabilidade de longo 

prazo, fatores técnicos ou políticos e atores externos ou capacidade local 

(BRINKERHOFF, 2010).  

Portanto, um posicionamento de intercâmbios, conforme definido por Porter 

(1996) e apresentado no capítulo anterior, é fundamental para o desenvolvimento de 

capacidades. É fundamental saber o que se deve fazer e o que não se deve fazer.  

De acordo com Brinkerhoff (2010), no momento da definição da estratégia a 

ser adotada três dimensões interconectadas são as fontes dos trade-offs: o tempo 

exigido para aumentar a capacidade, o grau de complexidade e a dificuldade 

associada, e a amplitude da mudança envolvida necessária para desenvolver 

capacidade. A partir dessas dimensões e da relação delas com os elementos de 

capacidade mencionados acima, Brinkerhoff (2010) estabelece um modelo de 

intervenção para o desenvolvimento de capacidades.  

A Figura 1 ilustra bem os trade-offs mencionados acima. 

 
Figura 1 - Trade-offs entre grau de dificuldade e complexidade x tempo exigido x 
magnitude da mudança 
Fonte: BRINKERHOFF, 2010 
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O exposto nesta seção buscou evidenciar a relação entre a teoria das 

organizações, estratégia e desenvolvimento de capacidades. Ainda é possível a 

aplicação desses princípios tanto em um contexto corporativo quanto na 

administração pública.  

Levando em consideração as diferenças existentes entre organizações 

públicas e empresas, são necessárias poucas adaptações para a utilização de ideias, 

construídas por pesquisadores como Porter ou Mintzberg e amplamente aceitas e 

difundidas no contexto corporativo, à gestão pública. 

Portanto, a estratégia pode ser aplicada ao desenvolvimento de capacidades 

não apenas em empresas como também em estados ou em organizações públicas.  

As teorias apresentadas serão úteis para um melhor entendimento da seção 

posterior que discutirá a importância da seleção racional para um melhor 

desenvolvimento segundo os teóricos da abordagem institucional comparativa. 

 

 

4.2 Administração Pública e Tribunais de Contas 

 

Esta seção tem como objetivo expor os quantitativos de funcionários, bem 

como o de servidores efetivos na Administração Pública brasileira e também nos 

Tribunais de Contas. A partir dos dados pode-se avaliar a situação das Cortes de 

Contas em comparação com a Administração Pública brasileira. 

Segundo Peter Evans (2004), uma burocracia mais próxima ao modelo de 

Weber seria um ingrediente básico para uma organização ter mais autonomia e 

eficiência na sua atuação. O modelo de organização burocrática de Weber adota a 

seleção racional de trabalhadores na busca dos melhores para exercer determinada 

função. 

Segundo Brinkerhoff (2010), um estado fraco é aquele que tem carência de 

capacidades, ou seja, falta de recursos, relações e condições que facilitem ações que 

busquem o desenvolvimento. A situação do estado brasileiro é entendida nesse texto 

como enquadrada na definição de estado fraco proposta pelo referido autor. 
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De acordo com Brinkerhoff (2010), o desenvolvimento de capacidades em 

estados fracos deve incluir três níveis de atuação: indivíduos, organizações e 

instituições (regras, leis, costumes, etc.). Portanto, além dos indivíduos serem um dos 

níveis básicos de atuação na busca pelo desenvolvimento, segundo o autor, eles 

também influenciam o crescimento das organizações e instituições.  

Utiliza-se como base dados extraídos da Secretaria de Gestão Pública do 

Ministério do Planejamento para o governo federal e, em relação aos Estados e 

Municípios, com base nos estudos intitulados Perfil dos Estados Brasileiros 2013 e 

Perfil dos Municípios Brasileiros 2013, ambos realizados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE. As informações colhidas forneceram dados que 

permitiram a comparação das várias esferas de governo e ainda mostraram a maior 

adequação do governo federal à utilização do mérito para entrada nos seus quadros 

de funcionários em comparação a estados e municípios. 

O estudo utiliza como premissa as ideias da abordagem institucional 

comparativa que afirma que “é a falta de burocracia no sentido de Max Weber que 

afeta o desenvolvimento, e não sua prevalência” (EVANS, 2004).  

A contratação de funcionários de forma a escolher o mais competente e 

especializado para exercer determinada função é um requisito da organização 

burocrática idealizada por Weber. No Brasil, as contratações para os cargos ou 

empregos públicos, de acordo com o artigo 37, incisos I e II, da Constituição10, devem 

ser realizadas por concurso público de provas ou de provas e títulos.  

                                                           
10Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998) 

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os 

requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 

emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em 

lei de livre nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
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O concurso público é a única forma de seleção racional para ocupação dos 

cargos no Estado brasileiro. "Concurso Público é o procedimento administrativo que 

tem por fim aferir as aptidões pessoais e selecionar os melhores candidatos ao 

provimento de cargos e funções públicas" (FILHO, 2001, p. 472).  

As exceções à regra do concurso são: o ingresso nos cargos em comissão 

(art. 37, II); nas funções de confiança desde que seja servidor ocupante de cargo 

efetivo (art. 37, V)11; nomeação dos membros dos tribunais (art. 73 § 2º, 94, 101, 104, 

p. único, II, 107, 111, § 2º, 119, II, 120, III e 123); e os servidores contratados 

temporariamente com base no art. 37, IX.  

O pesquisador Kleber Nascimento (1967), ao fazer referência à tentativa do 

governo brasileiro de instituir de forma geral algum meio de seleção por mérito para 

contratação de pessoal na administração pública, assim afirmou:  

Ao longo desses trinta e tantos anos de esforço reformista, não há 
como negar a distância entre os objetivos e as conquistas da reforma, 
em todas as áreas. Em administração de pessoal, por exemplo, o 
sistema de mérito, apesar de constitucionalmente prescrito desde 
1934, não chega ainda a abranger, segundo estatísticas insuspeitas 
do DASP, mais que 10% do funcionalismo civil.  Tivesse o 
mandamento constitucional sido observado, e tendo em vista as 
aposentadorias, mortes, demissões, exonerações e outras formas de 
vacância, pelo menos 90% do funcionalismo atual teriam ingressado 
no serviço público mediante alguma forma de concurso. 
(NASCIMENTO, 1967, p. 3) 

Portanto, unindo as ideias de Evans (2004) e Brinkerhoff (2010) pode-se inferir 

que as contratações para a administração pública brasileira sem uma seleção 

racional, para escolher os melhores para exercer determinada função pública, 

enfraquece as capacidades do estado para atuar na busca pelos seus objetivos. Esse 

enfraquecimento da administração diz respeito aos três níveis anteriormente citados. 

                                                           
11 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998) 

[...] 

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo 

efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições 

e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e 

assessoramento; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
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Indivíduos não profissionais formam organizações enfraquecidas e que decidem e 

atuam de forma debilitada. 

Segundo Tsao (2009), nos EUA houve uma grande evolução do serviço civil 

público no período de 1883 a 1937 com a internalização da ideia de mérito, ou seja, 

que um corpo profissional e comprometido de servidores é fundamental para conduzir 

a administração pública. O autor esclarece que outro período marcante para o serviço 

civil dos EUA, iniciou-se a partir do Ato de Reforma do Serviço Civil (ARSC), que 

protegeu a burocracia da interferência política. De acordo com Tsao (2009), a China 

também envidou grandes esforços para desenvolver o seu sistema de serviço público 

objetivando torná-lo mais padronizado e profissional. Essa busca por 

profissionalização parece ser um atributo básico para o fortalecimento das 

organizações e dos estados.  

No Brasil, o concurso público foi definido como regra de seleção de 

funcionários para o Poder Público desde a Constituição de 1934 (NASCIMENTO, 

1967). Entretanto, nas administrações públicas federal, estaduais e municipais ainda 

há grande margem para contratações livres de qualquer seleção meritória. Essas 

nomeações sem qualquer seleção, parecem ser prejudiciais ao Estado brasileiro. Ao 

invés de um aparato técnico, eficiente e profissional para o atendimento dos anseios 

da população, a administração pública torna-se um nicho de práticas imorais como o 

clientelismo e o nepotismo. 

 

 

4.2.1 Governo Federal 

 

Importante esclarecer a definição de agente público e de servidor público que 

será utilizada nesse estudo. De acordo com Pietro (2015), agentes públicos são 

divididos em quatro categorias: agentes políticos, servidores públicos, militares; e 

particulares em colaboração com o Poder Público. 

Os agentes políticos são os titulares dos cargos estruturais à organização 

política do País, ou seja, são os ocupantes dos cargos que compõem o arcabouço 

constitucional do Estado, isto é, apenas o Presidente da República, os Governadores, 
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os Prefeitos, os Ministros e Secretários, os Senadores, os Deputados e os Vereadores 

(MELLO, 2008, p. 245).  

Servidores públicos são as pessoas que prestam serviços ao Estado e às 

entidades da Administração Indireta, com vínculo empregatício e mediante 

remuneração paga pelos cofres públicos e compreendem: os servidores estatutários, 

sujeitos ao regime estatutário e ocupantes de cargos públicos; os empregados 

públicos, contratados sob o regime da legislação trabalhista e ocupantes de emprego 

público; e os servidores temporários contratados por tempo determinado para atender 

à necessidade temporária de excepcional interesse público12 e exercem função, sem 

estarem vinculados a cargo ou emprego público (PIETRO, 2015). Portanto os 

servidores públicos ocupam cargos ou empregos públicos ou exercem função pública. 

Segundo Pietro (2015), os particulares em colaboração com o Poder Público 

são as pessoas físicas que prestam serviços ao Estado, sem vínculo empregatício, 

com ou sem remuneração. Entretanto, nesse estudo essa espécie de agente público 

não foi contabilizada nas estatísticas por não ser paga pelos cofres públicos. 

Neste estudo utilizam-se as expressões “servidores” ou “funcionários” 

abrangendo os agentes políticos, os servidores públicos e os militares. 

O total de servidores da União em dezembro de 2015, de acordo com a Tabela 

1, chegava a 1.216.769, sendo que desse total apenas o Poder Executivo Federal 

somava 1.080.435. Ou seja, 88,8% do total de funcionários da União. Por economia 

de recursos e de tempo, e pelo peso demonstrado em relação ao total, concentra-se 

a análise sobre esse Poder.  

 

 

 

                                                           
12Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998) 

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
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Tabela 1 - Quantitativo de servidores ativos da União por Poder - dez de 2015 

 
                 Fonte: elaboração própria a partir de dados de SEGEP, 2016 

 

Os cargos de Direção e Assessoramento Superior - DAS13, no Poder 

Executivo Federal, são de livre nomeação e exoneração do Presidente, são os 

chamados pela Constituição de cargos em comissão14. De acordo com o Gráfico 1, o 

                                                           
13 Existe apenas um Decreto do Presidente da República, que alcança apenas o Poder 

Executivo Federal, o Decreto nº 5.497, de 21 de julho de 2005, que estabelece percentuais mínimos 

de cargos dos níveis mais baixos da estrutura hierárquica (os níveis de DAS 1, 2, 3 e 4) a serem 

ocupados por servidores ocupantes de carreira, não havendo definição para os níveis mais elevados 

(DAS 5 e 6 e cargos de Natureza Especial, destinados a Secretários Executivos de Ministérios e outros 

equivalentes). 

14Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998) 

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo 

efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições 

Poderes da União Quantidade

Percentual (%) 

em relação ao 

total

Executivo 1.080.435 88,80%

Civil¹ 627.427 51,57%

-Adm. Direta² 242.312 19,91%

-Autarquias 292.600 24,05%

-Fundações 92.515 7,60%

BC 4.187 0,34%

Empresas Públicas³ 49.661 4,08%

Sociedades de Economia Mista³ 17.592 1,45%

Militares 363.914 29,91%

Ministério Público da União 17.654 1,45%

Legislativo 24.896 2,05%

Judiciário 111.438 9,16%

Total 1.216.769 100,00%

Nota 2 - A partir de 2013 passa a não ser contados em nehuma situação de vínculo os 

quantitativos dos Anistiados Público s e Privados (Lei 10.559/02).                                                                                                                                                                   

Nota 3: A partir de dezembro de 2014, passa a ser contado na Administração Direta, os Agentes 

de Co mbate as Endemias de acordo com a Lei 13.026/14, e não mais nas Fundações, e em 

função da Lei citada deixa ser Celetista (CLT) e passa a ser Estatutário (RJU).                                                                                                      

Nota 1 - Nos Poderes Judiciário e Legislativo, foram excluídos as situações de vínculos que 

geram mais de um vínculo por servido r, evitando duplicidade do mesmo

1 - Quantidade de servidores. Estão inclusos os servido res cedidos ao SUS (L 8.270/91) e 

contratos temporários.

2- A partir de 2009 não se consideram na Administração Direta, situação Ativo , os Anistiados 

Públicos e Privados (Lei 10.559/02), passando a ser contados como apo sentados.

3 - Dependente de recursos do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda (MF).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
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Presidente da República Federativa do Brasil, em 2015, tinha o poder de indicar mais 

de 21 mil funcionários considerando apenas os cargos de DAS (alta direção). O 

aumento de cargos dessa natureza em relação ao ano de 1999 foi de 34%. Isto mostra 

que o número de livres nomeações que o Chefe do Poder Executivo brasileiro pode 

fazer, utilizando-se desses cargos, tem crescido com os anos.    

De acordo com Ben Schneider (1987a, p. 5, 212, 644 apud EVANS, 2004, p. 

95), os primeiros-ministros japoneses tem poder de indicar apenas dezenas de 

dirigentes e os presidentes americanos centenas.   

Se levarmos em consideração, além dos cargos de DAS, os outros tipos de 

nomeação de cargos públicos sem necessidade de seleção racional, ou seja, sem 

concurso público, como os cargos e funções de confiança15 e outros tipos de cargos 

em comissão e gratificações, o número de indicações chegava a 99.995 em dezembro 

de 2015 (SEGEP, 2016). De acordo com o Gráfico 1, o total dessas espécies de 

cargos e funções no ano de 2015 (99.995) aumentou 67% em relação ao ano 1999 

(59.715). 

59.715
67.774

75.909

86.784

99.995

1999 2003 2007 2011 2015

Nota 1 - Inclui os servidores civis da Administração direta, Autarquias e 

Fundações do Poder Executivo. 

Nota 2: Foram considerados os quantitativos do mês de 
dezembro de cada ano. 

 

Gráfico 1 - Quantitativo de ocupantes de Cargos e Funções de Confiança e 
Gratificações do Poder Executivo Federal 
Fonte: elaboração própria a partir de dados de SEGEP, 2016 

                                                           
e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e 

assessoramento; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

15 Apesar de o inciso V, do artigo 37, da Constituição estabelecer que as funções de confiança, 

devam ser exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em 

comissão, devam ser preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais 

mínimos previstos em lei, essas funções e cargos em comissão são providos sem qualquer espécie de 

seleção racional. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
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O Gráfico 2 apresenta a variação percentual do quantitativo de servidores do 

Poder Executivo Federal (sem levar em consideração os cargos e funções de 

confiança e gratificações) em comparação com a variação dos cargos e funções de 

confiança e gratificações do mesmo Poder de 1999 a 2015. Nota-se que, enquanto o 

número total de servidores ativos do Executivo Federal, sem levar em consideração 

os ocupantes de cargos de livre nomeação e exoneração16, aumentou 21% no período 

mencionado, o número de ocupantes de cargos e funções de confiança e gratificações 

cresceu 67%.  
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     Gráfico 2 - Variação do quantitativo de cargos de 1999 a 2015(%) 
      Fonte: elaboração própria a partir de SEGEP, 2016 

 

Outra informação importante é que o percentual de servidores concursados 

tem diminuído, saindo de 93% do total de servidores do Poder Executivo Federal em 

1999 para 90,7% em 2015. 

 

 

 

 

                                                           
16 Os cargos e funções de confiança e gratificações são providos sem concurso público. 
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4.2.2 Estados 

 

Utilizando-se informações de IBGE (2015) constata-se que entre 2012 e 2014 

houve uma diminuição de cerca de 137.268 estatutários estaduais (-5,9%). Já em 

relação aos servidores sem vínculo (não concursados e não permanentes), os 

mesmos passaram de 418.850 para 570.403 correspondendo a um aumento de 

36,2%. 

Houve aumento também de comissionados que passaram de 

aproximadamente 110 mil para 150 mil de acordo com o Gráfico 3. 

De forma geral, o número de estatutários e celetistas, que são os selecionados 

mediante concurso público, caíram de 2,61 milhões em 2012 para 2,43 milhões em 

2014. Isto é, esses funcionários concursados representavam 83% do total de 

servidores dos estados e em 2014 representavam 77%. Infere-se, portanto que o 

número de pessoas adentrando no serviço público sem concurso público na esfera 

estadual aumentou de 2012 a 2014. 

 

Gráfico 3 - Evolução do número de servidores públicos estaduais, por vínculo 2012 – 
2014 
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4.2.3 Municípios 

 

Os municípios brasileiros em 2014 empregavam aproximadamente 6,5 

milhões de pessoas nas administrações diretas e indiretas. Desse total, 61% eram 

estatutários17 e 10,23% celetistas18 conforme infere-se do Gráfico 3, ou seja, 71,3% 

haviam passado por concurso público19. Assim, o total de pessoal ocupado no setor 

público dos municípios sem vínculo20 ou somente comissionados21, isto é, sem ter 

passado por alguma seleção meritória chega a 1,8 milhão (IBGE, 2015). 

Houve redução percentual do total de servidores estatutários passando de 

65,4% do total de pessoal empregado nas administrações públicas municipais em 

1999 para 61% em 2014. A contrapartida tem sido o aumento do pessoal sem vínculo 

empregatício, que passa de 13,4% para 18,7%, entre 1999 e 2014, e, em menor 

proporção, o aumento do pessoal comissionado, que passa de 7,7%, em 2004, ano 

em que começaram a ser investigados na pesquisa do IBGE (2015), para 8,4% em 

2014. 

                                                           
17 Funcionário contratado sob o Regime Jurídico Único - RJU que rege a contratação no 

serviço público. 

18 Funcionário contratado sob o regime da Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT. 

19 Os servidores estatutários ocupam cargo público e os celetistas ocupam emprego público. 

Assim, há exigência de concurso público para essas duas espécies de servidores públicos de acordo 

com o inciso II, do artigo 37 da Constituição. 

20Funcionário que trabalha por prestação de serviços, sem vínculo empregatício e sem carteira 

de trabalho assinada. Também são incluídos nesta categoria os autônomos, estagiários, voluntários e 

aqueles cedidos por outras administrações. 

21 Funcionário que tem como vínculo apenas o cargo comissionado que exerce. 
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Gráfico 4 - Evolução do número de servidores públicos municipais, segundo o vínculo 
empregatício - Brasil - 1999/2014 

 

4.2.4 Panorama geral 

 

O governo federal está à frente dos estados e municípios quando o quesito é 

o uso do mérito na contratação de funcionários para a administração pública. No Poder 

Executivo Federal, 90,7% de seus funcionários ativos passaram por concursos 

públicos. Apesar disso, o percentual de concursados tem decrescido nos últimos 16 

anos. De acordo com dados da SEGEP (2016), era 93% do total de servidores do 

Poder Executivo Federal em 1999 e chegou a 90,7% em 2015. 

Entretanto, no governo federal, o número de cargos de DAS chega a quase 

22 mil, e se levarmos em conta outros tipos de cargos em comissão, funções de 

confiança e gratificações, que independem de qualquer seleção racional, esse número 

alcança a marca de quase 100 mil indicações sem qualquer concurso público ou forma 

de seleção racional.  
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Assim, como no governo federal, o percentual de concursados nos estados 

tem se reduzido. Apesar de a pesquisa do IBGE (2015) ter se iniciado apenas em 

2012 com relação aos estados, ou seja, um período menor do que o avaliado para o 

Poder Executivo Federal, é possível perceber que o percentual de servidores 

concursados que era de 83% em 2012 caiu para 77,1% em 2014. 

Nos Municípios, o percentual de concursados é ainda menor que nos 

governos federal e estaduais. O percentual de concursados nos municípios em 

relação ao total de servidores é de 71,3%.  

O governo federal dos EUA, já em 1960, segundo Nascimento (1967, p. 20), 

tinha 2.398.705 de funcionários em seu quadro. Desse total 85,5% estavam sob o 

sistema de mérito, que não apenas utilizava critérios racionais de escolha para 

adentrar no serviço público americano, como também para se manter nele. 
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Gráfico 5 - Quantitativo de pessoal não concursado por esfera - 2014 
Fonte: elaboração própria a partir de dados de SEGEP, 2016 

 

A partir dos dados coletados, percebe-se que em todas as esferas há um 

grande número de contratações sem qualquer seleção racional. Apesar de o governo 

federal ter um percentual maior de servidores concursados em seus quadros, a 

realidade nos estados e municípios é diferente. Levando-se em consideração que 
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estados e municípios juntos têm quase 9 vezes mais servidores que a União22, não é 

de se espantar que aproximadamente 2,7 milhões de servidores adentraram nas 

administrações diretas e indiretas dos entes sem passar por uma seleção racional.  

 

4.2.5 Tribunais de Contas 

 

Os Tribunais de Contas possuem aproximadamente 19 mil funcionários, 

sendo que desses 69% são servidores do quadro efetivo das Cortes. Isso mostra que 

o conjunto das Cortes de Contas possui um percentual de servidores efetivos dos seus 

quadros inferior à média da Administração Pública nacional (todas as esferas) que é 

de aproximadamente 72%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 A União em tinha 1,2 milhão de servidores em 2014, e estados e municípios tinham respectivamente 

3,15 e 6,5 milhões.   
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Tabela 2 - Quantitativo de funcionários dos Tribunais de Contas X percentual de 
servidores do quadro efetivo desses Tribunais 

Total de funcionários 

do Tribunal

Servidores efetivos 

do quadro do 

Tribunal

Servidores do 

quadro efetivo/Total 

de funcionários

TCU 2.624 2.624 100%

TC DF 567 519 92%

TCE MG 1.170 1.064 91%

TCE RS 882 764 87%

TCE PR 714 612 86%

TCE AC 210 179 85%

TCE SC 511 416 81%

TCE PB 456 371 81%

TCE BA 546 429 79%

TCE PE 900 686 76%

TCE CE 236 178 75%

TCE RJ 1.609 1.182 73%

TCMs GO 407 280 69%

TCE MT 631 428 68%

TCE SE 531 354 67%

TCE TO 540 351 65%

TCE AL 687 440 64%

TCMs BA 480 306 64%

TCE MS 500 317 63%

TCM RJ 693 436 63%

TCE AM 901 548 61%

TCE ES 536 303 57%

TCE PI 512 278 54%

TCE GO 662 331 50%

TCE MA 682 335 49%

TCE RO 611 300 49%

TCE PA 624 295 47%

TCE RR 347 152 44%

TCE AP 247 98 40%

TCM SP 516 - -

TCE RN 425 - -

TCMs CE 650 - -

TCMs PA 513 - -

TCE SP - - -
 

Obs. O símbolo “-” significa que os dados referentes às respectivas Cortes de Contas não 
foram encontrados.   
Fonte: Elaboração própria        
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Em comparação com o Poder Judiciário, as diferenças são ainda maiores. De 

acordo com Justiça (2015), o número total de servidores e magistrados do Poder 

Judiciário em 2014 era de 295.634, sendo que desses 262.262 eram do quadro 

efetivo. Portanto, aproximadamente, 89% dos servidores de todo o Poder Judiciário 

são do quadro efetivo, enquanto que nos Tribunais de Contas esse percentual é de 

69%. 
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5 CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 

5.1 Origens 

 

De acordo com Lima (2015), os pesquisadores ainda não chegaram a um 

consenso quanto às primeiras instituições e atividades de controle das riquezas 

do Estado. Entretanto, o autor argui que com os primeiros embriões de 

organização humana em cidades-estados surgiu a necessidade da arrecadação, 

estocagem e gerenciamento de víveres, materiais e, posteriormente, numerário, 

de modo a assegurar atividades de defesa e de conquista ante a comunidades 

vizinhas. 

Segundo Barros (1999), no Império do Faraó Menés I, por volta de 3.200 

a.C., havia um tipo de servidor público, denominado escriba, que fiscalizava a 

arrecadação de impostos e também supervisionava a realização de vários 

investimentos exigidos pelo Imperador como construção de represas, templos e 

pirâmides. 

Para Held (1987), é na Grécia clássica que o controle dos gastos públicos 

é evidenciado de forma mais organizada e profissional na Antiguidade. O 

pesquisador, ao analisar os aspectos institucionais de Atenas, cita aspectos que 

em muito se assemelham às atuais formas de controle das funções estatais como 

a prestação de contas e a eleição direta. 

Durante a Idade Média na Europa surgiram dois órgãos de controle das 

finanças públicas, um na Inglaterra e outro na França. O Exchequer, à época da 

Inglaterra dos reis normandos, era um órgão próximo a um tribunal de justiça da 

Inglaterra, com competência para controlar as despesas oficiais (BARROS, 

1999).  

A história francesa oferece indícios de uma embrionária Corte de Contas 

à época de Luís IX, Rei da França, ante a referência da instituição denominada 

Chambre de Comptes, cuja função seria a de vigiar os dispêndios públicos 

(BARROS, 1999).  
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Inspirado pelos ideais de liberdade pós Revolução Francesa, o constituinte 

francês já expressava seu zelo com a aplicação do dinheiro público, tanto que garantiu 

ao cidadão, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, o direito a 

acompanhar o emprego das verbas públicas23, além de assegurar à sociedade o 

direito de pedir contas a todo agente público pela sua administração (AGUIAR, 2013). 

Ainda de acordo com Barros (1999), a Chambre de Comptes, que foi extinta 

por ocasião da Revolução Francesa por ser considerada como pertencente ao Ancien 

Régime, influenciou e serviu de inspiração para a organização, mais tarde, em 1807, 

da Cour de Comptes, a quem competia o exame posterior das contas, posto que o 

exame prévio foi atribuído ao Ministério Ordenador da Despesa e ao da Fazenda. 

A criação dessas entidades de controle se espalharia por todo o mundo, 

algumas sob a influência do modelo francês, outras do inglês. De forma que se 

convencionou denominar de Entidades Fiscalizadoras Superiores – (EFS) aquelas 

instituições públicas (independentemente de sua denominação, modalidade de 

constituição ou forma de organização) que, de acordo com o ordenamento jurídico a 

que estão subordinadas, exercem de maneira independente, com ou sem 

competências jurisdicionais, a máxima função de controle financeiro de um Estado ou 

de uma organização supranacional (JÚNIOR, 2015). 

De forma resumida, o controle da Administração Pública, entendido de forma 

ampla, não é recente, nem se originou com a formação do Estado moderno e do 

constitucionalismo que sucederam a Revolução Francesa. É atividade já realizada, 

com as peculiaridades e limitações inerentes à cada época, pelos egípcios em 3.200 

anos antes de Cristo, pelos indianos em 1.300 antes de Cristo aproximadamente, na 

China com Confúcio, no mundo grego clássico no Século V antes de Cristo que, na 

Antiguidade, expressa a forma mais organizada, profissional e estruturada do controle 

dos gastos públicos, bem como pelos romanos. No período medievo e moderno, dois 

países se destacaram no tocante ao controle do Poder Público: a Inglaterra, por meio 

do Exchequer, órgão ao qual teria dado origem, posteriormente, ao Comptroller 

                                                           
23Na dicção completa dos artigos 14° e 15° da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão 

(1789): 
“Art. 14º. Todos os cidadãos têm direito de verificar, por si ou pelos seus representantes, da 

necessidade da contribuição pública, de consenti-la livremente, de observar o seu emprego e de lhe 
fixar a repartição, a coleta, a cobrança e a duração. 

Art. 15º. A sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público pela sua 

administração”. (Grifos nossos) 



51 
 

General of the Receipt and Issue of his Majesty´s, e França, com a denominada 

Chambre de Comptes que viria a inspirar, no futuro, a organização da Cour de 

Comptes (AGUIAR, 2013). 

 

 

5.2 Controle: Conceitos e Classificações 

  

De acordo com o Dicionário Aurélio, controle significa vigilância, exame 

minucioso, inspeção, fiscalização e comprovação. Já o Dicionário Houaiss 

estabelece como primeira acepção do vocábulo: monitoração, normas, 

convenções ou que obedece a normas. 

O controle é definido como uma das funções administrativas essenciais. 

Chiavenato (2003, p. 81) afirma que a Escola Clássica de Taylor e Fayol define 

como funções administrativas básicas: prever, organizar, comandar, coordenar e 

controlar. O mesmo autor esclarece que o controle consiste na função 

administrativa de verificar que tudo ocorra de acordo com as regras estabelecidas 

e as ordens dadas. 

O controle, no âmbito da Administração Pública, é o poder de fiscalização 

e correção que sobre ela exercem os órgãos dos Poderes Judiciário, Legislativo 

e Executivo, com o objetivo de assegurar a conformidade de sua atuação com os 

princípios e regras que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico (PIETRO, 

2015, p. 879). Ainda de acordo com a autora, apesar de o controle ser atribuição 

estatal, o administrado participa dele à medida que pode e deve provocar o 

procedimento de controle. 

O controle pode ser classificado sob vários enfoques como do momento 

em que é exercido, se quem o exerce está dentro ou fora da estrutura controlada, 

quanto ao objeto e outros. 

De acordo com Lima (2015, p. 4), o controle pode ser classificado, quanto 

ao objeto, em de legalidade, de mérito e de gestão. O controle de legalidade tem 

seu foco na verificação da conformidade dos procedimentos administrativos com 

normas e padrões preestabelecidos. O de mérito procede a uma verificação da 

conveniência e oportunidade das ações administrativas. Já o controle de gestão 
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examina os resultados alcançados e os processos e recursos empregados, 

contrastando-os com as metas estipuladas à luz de critérios como eficiência, 

eficácia, efetividade e economicidade. 

Quanto ao momento em que se efetua pode ser prévio (a priori), 

concomitante (pari passu) ou posterior (a posteriori).  

De acordo com Lima (2015, p. 5), o controle prévio tem finalidade 

preventiva e é essencialmente realizado pelos sistemas de controle interno. 

Existem inúmeros exemplos na própria Constituição, como quando sujeita à 

autorização ou aprovação prévia do Congresso Nacional ou de uma de suas 

Casas determinados atos do Poder Executivo24 (cf. artigos 49, II, III, XV, XVI e 

XVII, e 52, III, IV e V). 

Meirelles (1997, p. 609) entende que a atuação dos Tribunais de Contas 

deve ser a posteriori, não havendo base constitucional para qualquer controle 

                                                           
24 Constituição da República Federativa do Brasil: 
Art. 49 É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 
[...] 
II - autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças 

estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os 
casos previstos em lei complementar; 

III - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do País, quando 
a ausência exceder a quinze dias; 

[...] 
XV - autorizar referendo e convocar plebiscito; 
XVI - autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a 

pesquisa e lavra de riquezas minerais; 
XVII - aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 

dois mil e quinhentos hectares. 
[...] 
Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: 
[...] 
III - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de: 
a) Magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição; 
b) Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República; 
c) Governador de Território; 
d) Presidente e diretores do banco central; 
e) Procurador-Geral da República; 
f) titulares de outros cargos que a lei determinar; 
IV - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos 

chefes de missão diplomática de caráter permanente; 
V - autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, 

do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios; 
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prévio sobre atos e contratos da Administração, ressalvadas as inspetorias e 

auditorias que podem ser realizadas a qualquer momento. 

Entretanto, Zymler (2005, p. 116) defende que as Cortes de Contas 

realizam o controle prévio em casos especiais, como o exame prévio de editais 

de grande relevância econômica e social. Seriam exemplos as Parcerias Público-

Privadas – PPPs e outras formas de privatização e concessão de serviços 

públicos. 

Para Castro (2015), o exemplo mais comum da possibilidade de controle 

prévio realizado pelas Cortes de Contas surge no art. 113, § 2º25 da Lei nº 

8.666/93, em que se permite aos Tribunais de Contas solicitar, para exame, 

editais de licitação, antes da realização do certame. Entretanto, o autor adverte 

para a discussão sobre a constitucionalidade deste controle frente ao princípio 

basilar da separação dos poderes26. 

De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os atos de 

aposentadoria são considerados atos complexos27, e assim apenas se 

aperfeiçoam após registro pelo Tribunal de Contas. Ato perfeito é aquele que 

completou todo o seu ciclo de formação e está apto a produzir efeitos jurídicos 

(PIETRO, 2015). Seguindo essa linha de raciocínio, Santos (1997) argui que a 

apreciação pelos Tribunais de Contas dos atos de aposentadoria na 

                                                           
25Art. 113.  O controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos 

por esta Lei será feito pelo Tribunal de Contas competente, na forma da legislação pertinente, ficando 
os órgãos interessados da Administração responsáveis pela demonstração da legalidade e 
regularidade da despesa e execução, nos termos da Constituição e sem prejuízo do sistema de controle 
interno nela previsto. 

[...] 
§ 2o Os Tribunais de Contas e os órgãos integrantes do sistema de controle interno poderão 

solicitar para exame, até o dia útil imediatamente anterior à data de recebimento das propostas, cópia 
de edital de licitação já publicado, obrigando-se os órgãos ou entidades da Administração interessada 
à adoção de medidas corretivas pertinentes que, em função desse exame, lhes forem 
determinadas.  (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 
26 Recurso Extraordinário nº 547.063/RJ, julgado em 08.10.2008, pelo Supremo Tribunal 

Federal. 

27O ato de aposentadoria configura ato administrativo complexo, aperfeiçoando-se somente 
com o registro perante o Tribunal de Contas. Submetido à condição resolutiva, não se operam os efeitos 
da decadência antes da vontade final da administração." (MS 24.997, MS 25.015, MS 25.036, MS 
25.037, MS 25.090 e MS 25.095, rel. min. Eros Grau, julgamento em 2-2-2005, Plenário, DJ de 1º-4-
2005.) No mesmo sentido: AI 844.718-AgR, rel. min. Luiz Fux, julgamento em 22-11-2011, Primeira 
Turma, DJE de 13-12-2011. Vide: MS 24.781, rel. p/ o ac. min. Gilmar Mendes, julgamento em 2-3-
2011, Plenário, DJE de 9-6-2011.) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=86223&idDocumento=&codigoClasse=376&numero=24997&siglaRecurso=&classe=MS
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=86232&idDocumento=&codigoClasse=376&numero=25015&siglaRecurso=&classe=MS
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=86242&idDocumento=&codigoClasse=376&numero=25036&siglaRecurso=&classe=MS
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=86244&idDocumento=&codigoClasse=376&numero=25037&siglaRecurso=&classe=MS
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=86244&idDocumento=&codigoClasse=376&numero=25037&siglaRecurso=&classe=MS
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=86254&idDocumento=&codigoClasse=376&numero=25090&siglaRecurso=&classe=MS
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=86260&idDocumento=&codigoClasse=376&numero=25095&siglaRecurso=&classe=MS
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=1624098
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=623956
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Administração Pública, conforme inc. III28, art. 71 da Constituição, é exemplo de 

controle a priori. 

De acordo com Pietro (2015), o controle concomitante acompanha a 

atuação administrativa no momento mesmo em que ela se verifica como no 

acompanhamento da execução orçamentária pelos sistemas de auditoria. 

Consoante às ideias da referida autora, Castro (2015) cita como exemplo o inc. 

IV, do art. 71, da Constituição 29, em que se outorga competência ao Tribunal de 

Contas da União para realizar auditorias e inspeções, inclusive a respeito da 

execução orçamentária. 

O controle subsequente tem por objetivo rever os atos já praticados, para 

corrigi-los, desfazê-los ou apenas afirmá-los como as aprovações, 

homologações, anulações, revogações, convalidações (PIETRO, 2015). 

Um exemplo de controle a posteriori é o julgamento das contas dos 

responsáveis por bens e dinheiros públicos realizado pelos Tribunais de Contas 

de acordo com o inciso II, do artigo 71 da Constituição30. 

                                                           
28Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do 

Tribunal de Contas da União, ao qual compete: 
[...] 
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; 

 

29Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do 
Tribunal de Contas da União, ao qual compete: 

[...] 
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; 

 
30Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do 

Tribunal de Contas da União, ao qual compete: 
[...] 
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; 
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Outra classificação importante se refere à inserção do órgão controlador 

na estrutura organizacional do órgão controlado. Assim, existe o controle interno 

e o controle externo. 

Conforme Castro (2015), o controle é interno quando o órgão controlador 

está dentro da estrutura do órgão emissor do ato a ser controlado. Da definição 

anterior infere-se que o controle externo é aquele realizado por órgão que esteja 

fora da estrutura do órgão a ser controlado. É externo, por exemplo, o controle 

exercido por um Poder sobre o outro, ou o controle exercido pelos Tribunais de 

Contas sobre a Administração Pública. Mais à frente retoma-se o tema e amplia-

se os conceitos de controle externo. 

Quanto ao órgão que exerce o controle, o mesmo pode ser classificado 

em administrativo, legislativo ou judicial.  Castro (2015) aponta para a existência 

de uma quarta classe em que se encaixariam os órgãos autônomos de controle, 

isto é, organizações que não estão na estrutura de nenhum dos Poderes como os 

Tribunais de Contas. 

Controle Administrativo é o poder de fiscalização e correção que a 

Administração Pública (em sentido amplo) exerce sobre sua própria atuação, sob 

os aspectos de legalidade e mérito, por iniciativa própria ou mediante provocação 

(PIETRO, 2015, p. 881). 

Segundo Lima (2015), o controle judicial da Administração Pública é 

aquele exercido pelos órgãos do Poder Judiciário em obediência ao direito 

fundamental prescrito no art. 5º, XXXV, da Constituição: “a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Os instrumentos para 

seu exercício são: o habeas corpus, o mandado de segurança individual e 

coletivo, o mandado de injunção, o habeas data e a ação civil pública previstos, 

respectivamente, nos incisos LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, do art. 5º e 

no inc. III do art. 129 da Constituição da República31. 

                                                           
31Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

[...] 
LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer 

violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder; 
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Controle legislativo é o que o Poder Legislativo exerce sobre a 

Administração Pública e limitado às hipóteses previstas na Constituição, uma vez 

que implica interferência de um Poder nas atribuições dos outros dois, alcançando 

todos os Poderes no exercício da função administrativa (PIETRO, 2015, p. 892). 

De acordo com Castro (2015), tal controle decorre da adoção pelo Estado 

brasileiro do princípio da separação dos Poderes, sendo elemento constitutivo 

dos chamados checks and balances, ou seja, freios e contrapesos que limitam e 

harmonizam o exercício das funções estabelecidas para cada Poder.  

Ainda, Pietro (2015, p. 892) divide o controle legislativo em dois: o político 

e o financeiro ou técnico. O político avalia ora aspectos de legalidade, ora de 

mérito, alcançando decisões administrativas sob o âmbito inclusive da 

discricionariedade, ou seja, da oportunidade e conveniência. De acordo com Lima 

(2015), os instrumentos desse controle mais conhecidos são as comissões 

                                                           
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for 
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; 

LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: 
a) partido político com representação no Congresso Nacional; 
b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em 

funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados; 
LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne 

inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à 
nacionalidade, à soberania e à cidadania; 

LXXII - conceder-se-á habeas data: 
a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes 

de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; 
b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou 

administrativo; 
LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo 

ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio 
ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas 
judiciais e do ônus da sucumbência; 

[...] 
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 
[...] 
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, 

do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 
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parlamentares de inquérito – CPIs32, as convocações de autoridades33 e a 

sustação de atos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou 

dos limites da delegação legislativa34. 

O controle financeiro, tema de grande interesse para o atual estudo, é 

disciplinado pela Constituição Federal, precipuamente nos artigos 70 a 75, e se 

refere à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 

da Administração Pública, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, 

aplicação de subvenções e renúncia de receitas. 

Esse controle abarca tanto o controle externo, que de acordo com a 

Constituição será exercido pelo Congresso Nacional com o auxílio do Tribunal de 

Contas, quanto o sistema de controle interno de cada Poder35. 

                                                           
32Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, 

constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar 
sua criação. 

[...] 
§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das 

autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas 
pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante 
requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, 
sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a 
responsabilidade civil ou criminal dos infratores. 

33Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas Comissões, 
poderão convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à 
Presidência da República para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente 
determinado, importando crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 2, de 1994) 

§ 1º Os Ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, 
ou a qualquer de suas Comissões, por sua iniciativa e mediante entendimentos com a Mesa respectiva, 
para expor assunto de relevância de seu Ministério. 

§ 2º As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos 
escritos de informações a Ministros de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no caput deste 
artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa, ou o não - atendimento, no prazo de trinta 
dias, bem como a prestação de informações falsas. (Redação dada pela Emenda Constitucional de 
Revisão nº 2, de 1994) 

 

34Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 

[...] 

V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos 

limites de delegação legislativa; 

 
35Art. 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. 

[...] 
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do 

Tribunal de Contas da União, ao qual compete: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/ECR/ecr2.htm#art50
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/ECR/ecr2.htm#art50
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/ECR/ecr2.htm#art50§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/ECR/ecr2.htm#art50§2
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A professora Pietro (2015, p. 895), quanto ao artigo 70 da Constituição, 

esclarece que o controle financeiro abrange a fiscalização contábil, a financeira, 

a orçamentária, a operacional e a patrimonial; isto permite a verificação da técnica 

contábil, das receitas e despesas, da execução do orçamento, dos resultados das 

políticas e programas e dos acréscimos e diminuições patrimoniais. 

A fiscalização quanto ao aspecto operacional é uma importante inovação 

da Constituição de 1988 que permitiu a introdução de modernas técnicas de 

auditorias de programas, buscando avaliar a efetividade da gestão pública (LIMA, 

2015, p. 35). 

A partir do artigo 70 da Constituição também é possível inferir que o 

controle financeiro, quanto às pessoas controladas, abrange a União, Estados, 

Municípios, Distrito Federal e entidades da Administração Direta e Indireta, bem 

como qualquer pessoa física ou entidade pública, 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. 

 

 

5.3 Controle Externo na Constituição de 1988 

 

Como dito acima, o controle externo é aquele realizado por um órgão 

estranho à estrutura do órgão responsável pelo ato controlado. Entretanto, de 

acordo com a Constituição, o controle externo é aquele realizado pelo Legislativo 

sobre a administração direta e indireta dos demais Poderes (PARDINI, 1997, p. 

103-104). 

Assim, a Constituição da República estabelece: 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder 
Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de 
controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o 
auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos 
Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver. 

[...] 
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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. 

 

De acordo com Pardini (1997, p. 103), o controle externo é realizado por dois 

órgãos distintos e autônomos: o Parlamento e o Tribunal de Contas. O autor também 

fixa que o controle externo é múltiplo pois analisa simultaneamente a legalidade, a 

legitimidade e a economicidade dos atos que lhe compete controlar. 

É importante aqui fazer uma breve exposição sobre o controle interno também 

sob enfoque constitucional. De acordo com o artigo 70 da Constituição cada Poder 

terá um sistema de controle interno. Além disso, a própria Carta Política no seu artigo 

74 estabelece que os Poderes manterão de forma integrada esses sistemas de 

controle interno e estabelece suas finalidades conforme a seguir:  

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de 
forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a 
execução dos programas de governo e dos orçamentos da União; 

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e 
eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos 
e entidades da administração federal, bem como da aplicação de 
recursos públicos por entidades de direito privado; 

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, 
bem como dos direitos e haveres da União; 

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 

§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento 
de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao 
Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. 

 

Ainda, o artigo 31 da Constituição, exposto acima, estabelece que a 

fiscalização dos Municípios será exercida pelos sistemas de controle interno do Poder 

Executivo Municipal. Diferentemente do disposto no artigo 70 da Constituição 

(sistemas de controle interno para cada Poder), o legislador constitucional previu, com 

relação aos Municípios, sistema de controle interno apenas para o Poder Executivo. 
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Portanto, o Legislativo, além do controle interno (inerente a todo Poder), 

também realiza controle externo, através da fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da 

Administração direta (pertencentes ao Executivo, Legislativo e Judiciário) e 

indireta, levando em consideração a legalidade, legitimidade, economicidade, 

aplicação das subvenções e renúncia de receitas conforme o artigo 70 da 

Constituição (LENZA, 2015, p. 742). 

O objeto do controle externo são os atos administrativos em todos os 

Poderes constituídos nas três esferas de governo e atos de gestão de bens e 

valores públicos (LIMA, 2015, p. 10). 

Segundo o professor Lenza (2015, p. 742), a Constituição da República 

consagra um sistema harmônico entre os controles internos de cada Poder e o 

controle externo exercido pela Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas. O 

autor reforça a ideia de integração ao se referir ao §1º, do artigo 74, da Carta 

Política que estabelece que os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem 

conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela deverão dar ciência 

ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária.  

 

 

5.4 Sistemas de Controle Externo 

 

Sistema de controle externo é o conjunto de ações de controle realizadas por 

uma organização com recursos próprios, procedimentos e atividades não integrados 

na estrutura que é controlada com o objetivo de verificar e corrigir os atos irregulares 

(FERNANDES, 2003).  

Apesar dos diversos sistemas de controle externo que se desenvolveram em 

cada país devido às diferentes formas de concretização do Estado de Direito e do 

Regime Republicano e Democrático, é possível agrupá-los em 2 tipos: Cortes de 

Contas e Auditorias Gerais. 
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A International Organisation of Supreme Audit Institutions36 (INTOSAI) ou, em 

português, Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores é uma 

organização autônoma e não política. Foi fundada em 1953 com 34 membros. Hoje 

conta com 192 Entidades Fiscalizadoras Superiores. 

Em estudo de Barreto (2004), das 182 Entidades de Fiscalização Superior 

filiadas à INTOSAI à época da pesquisa, 50 adotavam o sistema de Tribunal de Contas 

e 132 o de Auditoria Geral ou Controladoria. 

Apesar das diferenças que serão expostas a frente, muitas características são 

pertencentes aos 2 sistemas (LIMA, 2015): 

 tanto os Tribunais de Contas como as Auditorias Gerais 

são órgãos integrantes do aparelho do Estado, em geral com previsão 

constitucional; 

 são órgãos com elevado grau de independência, mesmo 

nas hipóteses em que há um vínculo estreito com o Legislativo; 

 possuem como principal função a execução de atividades 

de controle externo; 

 em geral, o conteúdo de suas decisões não se encontra 

sujeito à revisão por outro órgão e instância. 

De acordo com Lima (2015), os sistemas de Tribunais de Contas deram maior 

ênfase a aspectos relacionados à legalidade, enquanto as Auditorias Gerais focavam 

sua atuação no desempenho dos auditados.  

Na maioria dos países, as Cortes de Contas ou as Auditorias Gerais são 

vinculadas ao Poder Legislativo, mas há exceções. O Tribunal de Contas português é 

vinculado ao Poder Judiciário assim como ocorre na Grécia. A Corte de Contas da 

França não tem vinculação com nenhum Poder. Existem Controladorias Gerais 

vinculadas ao Poder Executivo como no Paraguai, Bolívia e Suécia.  

Segundo Castro (2015), o sistema de Auditorias Gerais ou Controladorias é 

utilizado principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra e por isso é chamado de 

anglo-saxão.  

O sistema anglo-saxão caracteriza-se por ser um controle essencialmente 

opinativo ou consultivo sem dispor de poderes coercitivos e jurisdicionais, ter suas 

                                                           
36http://www.intosai.org/about-us.htm 
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manifestações na forma de pareceres ou recomendações e são subscritas de forma 

monocrática ou singular pelo Auditor ou Controlador Geral, nomeado pelo Parlamento 

para um mandato previamente fixado (LIMA, 2015, p. 15). 

Como exemplos de instituições que operam no modelo acima descrito com 

grande sucesso estão o National Audit Office37no Reino Unido, o Government 

Accountability Office38 nos EUA e o Office of the Auditor General39 no Canadá. 

Em 2004, após 83 anos de existência, a entidade fiscalizadora superior dos 

EUA passou por uma profunda reestruturação alterando sua denominação de General 

Accounting Office para Government Accountability Office o que foi reflexo da evolução 

da concepção da amplitude de controle, não limitando apenas ao aspecto contábil 

(accounting), mas envolvendo múltiplas dimensões das ações estatais (government 

accountability) (LIMA, 2015, p. 12). 

O outro tipo de sistema de controle externo é o exercido pelos Tribunais de 

Contas que é utilizado nos países com tradição romano-germânica e tem como 

características as decisões colegiadas e o seu poder coercitivo. Segundo Lima (2015), 

o caráter jurisdicional do controle externo desse sistema obriga um maior formalismo 

e ênfase no processo. Entretanto, segundo o mesmo autor, existem Tribunais de 

Contas sem poderes jurisdicionais como na Alemanha, Áustria, Holanda e o Tribunal 

de Contas da União Europeia. 

Em diversos países, procura-se assegurar a independência dos Tribunais de 

Contas conferindo vitaliciedade aos Ministros e Conselheiros, e em outros, como a 

Espanha, há mandatos, cuja duração, em geral, ultrapassa uma legislatura, além de 

serem passíveis de recondução (LIMA, 2015, p. 13). 

Segundo Castro (2015), apesar da diversidade de características dos 

sistemas de controle externo adotados em cada país, tanto os que adotam o modelo 

anglo-saxão quanto os que adotam o romano-germânico, todas as instituições que 

fazem parte desses sistemas zelam pela preservação da accountability horizontal. 

                                                           
37 www.nao.org.uk 

38 www.gao.gov 

39 www.oag-bvg.gc.ca 
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Destaca-se que o sistema de controle adotado no Brasil é o de Tribunais de 

Contas. E ainda que as Cortes de Contas são vinculadas ao Poder Legislativo, mas 

não são subordinadas a ele ou a qualquer outro Poder. São considerados órgãos 

autônomos. Seus membros (Ministros/Conselheiros) possuem garantias de 

Magistrados, ou seja, possuem a vitaliciedade e só podem ser demitidos por sentença 

judicial transitada em julgado.  

 

5.5 Tribunais de Contas 

 

O Erário Régio, criado por ato do Príncipe Regente, Dom João VI, consolidado 

no alvará de 28 de junho de 1808, é considerado o primeiro órgão de fiscalização das 

contas públicas no Brasil (LIMA, 2015). 

No entendimento de Aguiar (2013), as discussões sobre a criação de uma 

Corte de Contas duraram todo o período imperial e não se limitavam apenas ao debate 

intelectual, alcançando a proposição de diversos projetos de lei. Como exemplo, 

Santos (2005) exemplifica que, em 1826, os senadores do Império, Visconde de 

Barbacena e José Inácio Borges, apresentaram projeto de lei visando à criação de um 

“Tribunal de Exame de Contas”, nos moldes franceses, entretanto o projeto foi 

rechaçado sob forte influência do senador Conde de Baependi ex-Ministro da 

Fazenda. 

De acordo com Lima (2015), a criação de um Tribunal de Contas foi um dos 

temas mais polêmicos enfrentados pelo Legislativo brasileiro. Prova disso foi que a 

discussão atravessou todo o Império até o início da República. Assim, durante o 

Governo Provisório, sob a inspiração de Ruy Barbosa, Ministro da Fazenda, o 

Presidente Deodoro da Fonseca assinou o Decreto nº 966-A, de 7 de novembro de 

1890 e introduziu no ordenamento jurídico brasileiro a figura do Tribunal de Contas. 

Entretanto, de acordo com Aguiar (2013), essa Corte acabou não sendo 

instalada efetivamente porque o Ministro da Fazenda que sucedeu a Ruy Barbosa 

extinguiu a comissão responsável por elaborar o projeto de regulamento para o 

Tribunal. 
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É interessante a exposição de motivos apresentada por Ruy Barbosa definindo 

o papel da instituição: 

[...] corpo de magistratura intermediário à administração e à 
legislatura, que, colocado em posição autônoma, com atribuições de 
revisão e julgamento, cercado de garantias contra quaisquer ameaças, 
possa exercer as suas funções vitais no organismo constitucional, sem 
risco de converter-se em instituição de ornato aparatoso e inútil.  

[...] Convém levantar entre o poder que autoriza periodicamente a 
despesa e o poder que quotidianamente a executa um mediador 
independente, auxiliar de um 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 perpetuação das 
infrações orçamentárias por um veto oportuno aos atos do Executivo, 
que direta e indireta, próxima ou remotamente, discrepem da linha 
rigorosa das leis e finanças. 

[...] Nada teremos feito, em tão melindroso assunto, o de mais alto 
interesse, entre todos, para o nosso futuro, enquanto não erguermos 
a sentinela dessa magistratura especial, envolta nas maiores garantias 
de honorabilidade, ao pé de cada abuso, de cada gérmen ou 
possibilidade eventual dele. 

 

Somente com a Constituição de 1891, novamente sob influência de Ruy 

Barbosa, foi instituído um Tribunal de Contas para liquidar as contas da receita e 

despesa e verificar a sua legalidade, antes de serem prestadas ao Congresso. 

Entretanto, a Corte só foi efetivamente instalada em 1893 sob a gestão do Ministro 

Serzedelo Corrêa (LIMA, 2015). 

Segundo Aguiar (2013), à exceção da Constituição de 1824, todas as demais 

(1891, 1934, 1937, 1946, 1967, EC 01/1969 e 1988) previram a existência de uma 

Corte de Contas. O autor afirma que, as competências do Tribunal de Contas foram 

sendo ampliadas a cada Constituição e cita como exemplo:  

a. funções inicialmente restritas à liquidação das contas da receita e da 

despesa, bem como à verificação de legalidade das mesmas, antes 

de serem prestadas ao Congresso conforme Constituição de 1891;  

b. já na Constituição de 1934, há a previsão de acompanhamento da 

execução orçamentária, de julgamento das contas dos responsáveis 

por dinheiros ou bens públicos e de emissão de parecer prévio sobre 

as contas de governo do Presidente da República;  
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c. a Carta Política de 1937 incluiu o exame de legalidade de contratos 

públicos;  

d. depois, a fiscalização financeira da União foi atribuída ao Congresso 

Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, sendo, 

portanto, alocado o TCU no Poder Legislativo, além da inclusão do 

julgamento de legalidade dos atos de aposentadorias, reformas e 

pensões e, ainda, retornado a atribuição de emissão de parecer prévio 

às contas de governo do Presidente da República conforme 

Constituição de 1946;  

e. acrescendo-se, depois, a previsão dos sistemas de controle interno e 

externo da Administração Pública e a ação fiscalizadora da Corte de 

ofício ou por provocação do Ministério Público, das auditorias 

financeiras e orçamentárias, e dos demais órgãos auxiliares segundo 

a Carta de 1967, atribuições que foram mantidas com o advento da 

EC 01/1969; retraindo-se, a posteriori, de “julgamento” para 

“apreciação” de legalidade dos atos de pessoal (EC 07/1977). 

 

 Entretanto, é importante salientar a posição de Lima (2015) ao afirmar que o 

prestígio das Cortes de Contas está diretamente associado às liberdades 

democráticas e que por duas vezes as suas atribuições foram reduzidas: nas Cartas 

ditatoriais de 1937 (Estado Novo) e 1967 (Ditadura Militar).  

De acordo com Lima (2015), a Constituição Republicana de 1891 definia que 

os membros do Tribunal de Contas seriam nomeados pelo Presidente da República 

com aprovação do Senado e somente perderiam seus postos por sentença.  

Na Carta Política de 1934, o critério de nomeação foi mantido, entretanto aos 

Ministros da Corte de Contas foram asseguradas as mesmas garantias dos Ministros 

da Suprema Corte (LIMA, 2015). Ainda, segundo o autor o Tribunal de Contas, na 

referida Constituição, foi situado no Capítulo VI, intitulado “Dos órgãos de cooperação 

nas atividades governamentais”, junto ao Ministério Público. As seguintes 

competências foram estabelecidas: 

Art. 99 - É mantido o Tribunal de Contas, que, diretamente, ou por 
delegações organizadas de acordo com a lei, acompanhará a 
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execução orçamentária e julgará as contas dos responsáveis por 
dinheiros ou bens públicos.  

Art. 100 - Os Ministros do Tribunal de Contas serão nomeados pelo 
Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, e terão 
as mesmas garantias dos Ministros da Corte Suprema.  

Parágrafo único - O Tribunal de Contas terá, quanto à organização do 
seu Regimento Interno e da sua Secretaria, as mesmas atribuições 
dos Tribunais Judiciários.  

Art. 101 - Os contratos que, por qualquer modo, interessarem 
imediatamente à receita ou à despesa, só se reputarão perfeitos e 
acabados, quando registrados pelo Tribunal de Contas. A recusa do 
registro suspende a execução do contrato até ao pronunciamento do 
Poder Legislativo.  

§ 1º - Será sujeito ao registro prévio do Tribunal de Contas qualquer 
ato de Administração Pública, de que resulte obrigação de pagamento 
pelo Tesouro Nacional, ou por conta deste.  

§ 2º - Em todos os casos, a recusa do registro, por falta de saldo no 
crédito ou por imputação a crédito impróprio, tem caráter proibitivo; 
quando a recusa tiver outro fundamento, a despesa poderá efetuar-se 
após despacho do Presidente da República, registro sob reserva do 
Tribunal de Contas e recurso ex officio para a Câmara dos Deputados.  

§ 3º - A fiscalização financeira dos serviços autônomos será feita pela 
forma prevista nas leis que os estabelecerem.  

Art. 102 - O Tribunal de Contas dará parecer prévio, no prazo de trinta 
dias, sobre as contas que o Presidente da República deve anualmente 
prestar à Câmara dos Deputados. Se estas não lhe forem enviadas 
em tempo útil, comunicará o fato à Câmara dos Deputados, para os 
fins de direito, apresentando-lhe, num ou noutro caso, minucioso 
relatório do exercício financeiro terminado.  

 

De acordo com Aguiar (2013), a Constituição de 1937 colocou o Tribunal de 

Contas na parte destinada ao Poder Judiciário e retirou a competência de emitir 

parecer prévio sobre as contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo Federal. A 

seguir o único artigo da Carta Política de 1937 a tratar das competências da Corte de 

Contas: 

Art. 114 - Para acompanhar, diretamente, ou por delegações 
organizadas de acordo com a lei, a execução orçamentária, julgar das 
contas dos responsáveis por dinheiros ou bens públicos e da 
legalidade dos contratos celebrados pela União, é instituído um 
Tribunal de Contas, cujos membros serão nomeados pelo Presidente 
da República. Aos Ministros do Tribunal de Contas são asseguradas 
as mesmas garantias que aos Ministros do Supremo Tribunal 
Federal. (Redação dada pela Lei Constitucional nº 9, de 1945) 

Parágrafo único - A organização do Tribunal de Contas será regulada 
em lei. (Redação dada pela Lei Constitucional nº 9, de 1945) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCT/LCT009.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCT/LCT009.htm#art1
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Com a Carta de 1946, o Tribunal de Contas foi inserido no Capítulo do Poder 

Legislativo e a escolha de seus membros passou ao Senado Federal com posterior 

nomeação pelo Presidente da República. Os seus Ministros usufruíam dos mesmos 

direitos, garantias, prerrogativas e vencimentos dos Juízes do Tribunal Federal de 

Recursos. E as seguintes atribuições foram previstas: 

Art. 77 - Compete ao Tribunal de Contas: 

I - acompanhar e fiscalizar diretamente, ou por delegações criadas em 
lei, a execução do orçamento; 

II - julgar as contas dos responsáveis por dinheiros e outros bens 
públicos, e as dos administradores das entidades autárquicas; 

III - julgar da legalidade dos contratos e das aposentadorias, reformas 
e pensões. 

§ 1º - Os contratos que, por qualquer modo, interessarem à receita ou 
à despesa só se reputarão perfeitos depois de registrados pelo 
Tribunal de Contas. A recusa do registro suspenderá a execução do 
contrato até que se pronuncie o Congresso Nacional. 

§ 2º - Será sujeito a registro no Tribunal de Contas, prévio ou posterior, 
conforme a lei o estabelecer, qualquer ato de Administração Pública 
de que resulte obrigação de pagamento pelo Tesouro nacional ou por 
conta deste. 

§ 3º - Em qualquer caso, a recusa do registro por falta de saldo no 
crédito ou por imputação a crédito impróprio terá caráter proibitivo. 
Quando a recusa tiver outro fundamento, a despesa poderá efetuar-
se, após despacho do Presidente da República, registro sob reserva 
do Tribunal de Contas e recurso ex officio para o Congresso Nacional. 

§ 4º - O Tribunal de Contas dará parecer prévio, no prazo de sessenta 
dias, sobre as contas que o Presidente da República deverá prestar 
anualmente ao Congresso Nacional. Se elas não lhe forem enviadas 
no prazo da lei, comunicará o fato ao Congresso Nacional para os fins 
de direito, apresentando-lhe, num e noutro caso, minucioso relatório 
de exercício financeiro encerrado. 

 

Assim, vê-se que na Carta Política de 1946 foram retomadas as atribuições de 

registro prévio de contratos e da emissão de parecer prévio sobre as contas do 

Presidente da República. 

A Constituição de 1967 manteve a nomeação dos Ministros do Tribunal de 

Contas pelo Presidente da República com a escolha cabendo ao Senado Federal e a 

posição da Corte de Contas dentro do Capítulo relativo ao Poder Legislativo. De 
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acordo com Lima (2015), essa Constituição trouxe algumas inovações conforme a 

seguir: 

a. pela primeira vez foi mencionado o sistema de controle interno, embora 

restrito ao Poder Executivo; 

b. introduziu a expressão “auditorias financeiras e orçamentárias” a serem 

realizadas sobre as contas das unidades administrativas dos três 

Poderes da União; 

c. o julgamento da regularidade das contas dos administradores e demais 

responsáveis seria baseado em levantamentos contábeis, certificados 

de auditoria e pronunciamentos das autoridades administrativas, sem 

prejuízo das mencionadas auditorias; 

d. explicitou-se que as normas de fiscalização financeira e orçamentária 

se aplicam às autarquias; e 

e. foi estabelecido que os Ministros do Tribunal de Contas seriam 

escolhidos dentre brasileiros, maiores de trinta e cinco anos, de 

idoneidade moral e notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, 

financeiros ou de administração pública. 

A Constituição de 1967 manteve a emissão de parecer prévio, no mesmo 

prazo de 60 dias, entretanto acabou com o registro prévio de contratos. Também não 

havia mais previsão de julgamento de aposentadorias, reformas e pensões, isto 

porque o Tribunal as apreciaria para fins de registro. E apesar de existir previsão de 

sustação de atos pelo Tribunal de Contas em caso de não atendimento das ordens da 

Corte, o Presidente da República poderia determinar a execução do ato sustado ad 

referendum do Congresso Nacional (LIMA, 2015). 

De acordo com Aguiar (2013), a Emenda Constitucional nº 01/69 à 

Constituição Federal de1967 exigiu a criação de um Tribunal de Contas em cada 

Estado brasileiro, assim como permitiu que os Estados membros criassem Tribunais 

ou Conselhos de Contas para apreciarem as contas dos seus municípios, faculdade 

a qual foi também estendida aos Municípios desde que tivessem população superior 

a dois milhões de habitantes e receita tributária superior a quinhentos milhões de 

cruzeiros novos. 

A Constituição Federal de 1988 usou pela primeira vez a denominação 

Tribunal de Contas da União - TCU para diferenciá-lo dos Tribunais de Contas 

estaduais e municipais. De acordo com Pardini (1999), a Carta de 1988 estabeleceu 

ao Tribunal de Contas competências e relevância sem igual em comparação a 

períodos anteriores. 
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De acordo com Lima (2015), a posição das principais disposições sobre o 

controle externo é esclarecedora do propósito do constituinte. O autor afirma que o 

controle externo não foi colocado no Título referente à “Organização do Estado”, por 

exemplo, no Capítulo da “Administração Pública” (Título III, Capítulo IV), nem entre as 

normas referentes às finanças públicas (Capítulo II do Título VI). Entretanto, foi 

inserido no Título IV – “Da Organização dos Poderes”, no Capítulo I – “Do Poder 

Legislativo”. Essa vinculação ao Legislativo se deve a uma das funções tradicionais 

do Legislativo que é fiscalizar a Administração Pública.  

Ainda segundo Lima (2015), os principais artigos sobre controle externo e 

Tribunais de Contas constam de uma Seção própria dentro do Capítulo dedicado ao 

Poder Legislativo, não constituindo uma subseção dos tópicos dedicados ao 

Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, indicando que 

o Tribunal de Contas da União é órgão técnico que auxilia o Congresso Nacional, mas 

não lhe é subordinado. De acordo com Brito (2001), os Tribunais de Contas são 

órgãos constitucionais autônomos assemelhados à figura do Ministério Público. 

Atualmente, há no Brasil trinta e quatro (34) Cortes de Contas assim 

distribuídos:  

f. um Tribunal de Contas da União – TCU que cuida da fiscalização no 

âmbito da Administração Pública federal;  

g. 26 (vinte e seis) Tribunais de Contas do Estado – TCE que cuidam das 

contas do respectivo estado e dos municípios do seu território, com 

exceção das Cortes de Contas dos Estados da Bahia, Ceará, Goiás e 

Pará que fiscalizam apenas as contas do respectivo estado;  

h. quatro Tribunais de Contas dos Municípios – TCMs, órgãos estaduais, 

que cuidam das contas dos municípios do estado respectivo;  

i. um Tribunal de Contas do Distrito Federal, e; 

j. dois Tribunais de Contas do Município – TCM, no caso das capitais do 

Rio de Janeiro e de São Paulo. 

A Tabela 3 apresenta o tamanho dos Tribunais de Contas, em termos de seu 

custo, em comparação ao orçamento sob sua jurisdição. O TCU apresenta a menor 

Corte em relação ao tamanho do orçamento fiscalizado. E o TC DF tem o maior 

Tribunal considerando o orçamento fiscalizado por ele. 



70 
 

Tabela 3 - Orçamento da Corte de Contas ÷ Orçamento sob Jurisdição da Corte De 
Contas 

TRIBUNAIS 

DE CONTAS

ORÇAMENTO 

DAS CORTES DE 

CONTAS 2015 (X)

ORÇAMENTO SOB 

JURISDIÇÃO DAS 

CORTES DE CONTAS 

2015 (Y)

X/Y

TCDF 247.753.551,90 20.665.447.554,72 1,199%

TCE RR 57.724.989,30 4.990.095.172,20 1,157%

TCM PA 145.407.423,60 13.386.596.325,99 1,086%

TCE RO 106.493.270,07 11.443.858.672,00 0,931%

TCE AP 57.474.561,09 6.284.041.610,68 0,915%

TCE PA 194.215.163,24 21.496.691.000,00 0,903%

TCE TO 109.036.142,64 12.201.809.439,01 0,894%

TCE GO 235.576.636,82 27.148.073.997,86 0,868%

TCE AM 209.784.000,00 24.999.876.532,61 0,839%

TCE SE 119.161.480,34 14.284.205.212,02 0,834%

TCE MT 261.074.313,00 32.289.099.755,80 0,809%

TCM RJ 199.048.000,00 24.653.270.430,62 0,807%

TCE MS 161.143.000,00 21.577.560.559,48 0,747%

TCM GO 112.461.567,83 15.114.998.603,93 0,744%

TCE PE 324.877.215,27 49.208.541.384,76 0,660%

TCM SP 279.234.646,13 43.356.091.434,34 0,644%

TCE PB 127.293.313,17 19.830.206.978,04 0,642%

TCE RJ 662.041.148,00 105.718.929.414,25 0,626%

TCM BA 173.863.926,00 27.938.346.332,00 0,622%

TCE PI 97.582.926,05 15.853.612.269,03 0,616%

TCE AL 82.463.897,00 14.012.417.648,83 0,589%

TCE PR 390.134.700,00 69.276.478.030,71 0,563%

TCM CE 98.639.995,90 18.202.164.346,98 0,542%

TCE ES 153.381.096,00 28.632.815.271,83 0,536%

TCE MG 685.048.231,00 130.563.816.168,82 0,525%

TCE BA 218.019.654,91 42.066.901.292,27 0,518%

TCE RS 455.234.515,98 88.849.771.316,27 0,512%

TCE MA 135.214.607,00 27.487.458.924,87 0,492%

TCE SC 227.023.581,32 48.587.946.693,38 0,467%

TCE AC 30.710.727,99 7.700.015.197,58 0,399%

TCE RN 64.864.560,32 18.414.138.804,65 0,352%

TCE CE 79.934.349,93 23.655.195.927,77 0,338%

TCE SP 740.366.154,11 309.032.422.896,40 0,240%

TCU 1.783.528.705,00 2.191.194.189.127,24 0,081%  
Fonte: elaboração própria a partir de dados do FINBRA/STN 

 

A próxima seção analisará os dados sobre as Cortes de Contas evidenciando 

relações entre variáveis estruturais e de performance.
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6 ANÁLISE DE DADOS 

 

6.1 Coleta de dados 

 

Retomando o objetivo do presente estudo: entender a relação entre as 

diferentes capacidades dos Tribunais de Contas brasileiros e o impacto dessas 

diferentes formações nas atividades das Cortes. Assim busca-se responder a seguinte 

questão de pesquisa: a estrutura dos Tribunais de Contas brasileiros influencia a sua 

atividade de controle da administração pública? 

Embora exista uma grande homogeneidade no funcionamento dos 

Tribunais de Contas, algumas importantes diferenças permanecem após a 

promulgação da Constituição de 1988 (MELO, PEREIRA e FIGUEIREDO, 2009). 

Como exemplos de diferenças entre os Tribunais tem-se o quantitativo de 

funcionários de cada Corte e o percentual de servidores do quadro, existência de 

Auditores Constitucionais e Procuradores de Contas e, ainda, a existência ou não 

de Ministros ou Conselheiros que tenham sua origem no quadro dos cargos 

citados anteriormente.   

Segundo Brinkerhoff (2010), estados e organizações fracos são aqueles 

que têm déficits de capacidade. O mesmo autor define capacidade como o 

conjunto de recursos, atitudes, relacionamentos e condições facilitadoras 

necessárias a uma atuação efetiva objetivando o desenvolvimento. De acordo 

com o mesmo autor, a capacidade diz respeito a três níveis: os indivíduos, as 

organizações e as instituições (regras, leis, políticas, práticas e etc.).  

De acordo com Barney (1995), uma vantagem sustentada não se cria 

avaliando apenas as oportunidades e ameaças do ambiente externo, mas sim 

entendendo a fundo seus recursos internos capazes de gerar vantagem competitiva 

no ambiente. 

A partir das ideias apresentadas, a suposição geral do estudo é de que a 

performance das Cortes de Contas é diretamente afetada por suas capacidades. 

Buscou-se, a partir dos sítios eletrônicos dos 34 (trinta e quatro) Tribunais 

de Contas brasileiros, diversas informações sobre suas estruturas e decisões. 
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Muitas informações necessárias à pesquisa foram encontradas nos relatórios de 

atividades das Cortes, que de acordo com o §4º do artigo 71 da Constituição, 

devem ser encaminhados, trimestralmente e anualmente, ao Poder Legislativo.  

Os dados não encontrados diretamente pelo acesso aos sites foram 

solicitados com base na Lei de Acesso à Informação – Lei 12.527/2011. Quase 

todos os 34 (trinta e quatro) Tribunais de Contas brasileiros possuem um canal 

direto na internet para envio de pedidos de informações, com exceção do Tribunal 

de Contas do Estado da Bahia que só aceita pedidos feitos pessoalmente ou por 

correio. Alguns Tribunais, após dois meses e vários pedidos realizados não 

responderam à solicitação de informações. Outros responderam, mas de forma 

incompleta. A cópia do questionário enviado aos Tribunais de Contas está no 

APÊNDICE A. 

 

6.2 Definições e Estatística Descritiva 

 

A capacidade dos Tribunais de Contas é mensurada a partir das seguintes 

variáveis que serão melhor explicadas e justificadas mais a frente (entre 

parênteses, o código pelo qual as variáveis serão referenciadas mais adiante): 

 Quantidade de funcionários do Tribunal de Contas (X4); 

 Razão do total de servidores do quadro efetivo pelo total de funcionários 

do Tribunal de Contas (X5); 

 Quantidade de Ministros Substitutos/Conselheiros Substitutos no Tribunal 

de Contas (X6); 

 Existência de Ministro/Conselheiro advindo do quadro de Ministros 

Substitutos/Conselheiros Substitutos no Tribunal (X7); 

 Quantidade de Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal de 

Contas (X8); 

 Existência de Ministro/Conselheiro advindo do quadro de Procuradores de 

Contas (X9); 
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 Orçamento empenhado em 2015 do Tribunal de Contas (X11). 

Na presente pesquisa a performance dos Tribunais de Contas é mensurada 

a partir das seguintes variáveis que também serão melhor explicadas e 

justificadas mais à frente na análise: 

o Quantidade de processos julgados ou apreciados pelos 

Ministros/Conselheiros em 2015 (X1); 

o Valor das multas e débitos imputados em 2015 pelo Tribunal de Contas 

(X2); 

o Auditorias e inspeções realizadas em 2015 pelo Tribunal de Contas (X3); 

o Razão do número de pareceres prévios pela rejeição pelo total de 

pareceres prévios emitidos em 2015 (X10). 

Investiga-se a relação de cada uma das variáveis de performance com as 

variáveis de capacidade, a partir dos modelos propostos a seguir.  

Por se tratar de experimento realizado com amostra probabilística 

representativa da população, sendo esta o total de Tribunais de Contas 

brasileiros, a partir das técnicas inferenciais propostas a seguir pode-se 

generalizar os resultados aqui obtidos para a população em geral.  

Apresenta-se a seguir as estatísticas descritivas dos dados dos Tribunais 

de Contas brasileiros: 

Variável Quantidade Média Mínimo Máximo Desvio Padrão 

Processos julgados ou 
apreciados em 2015 

29 14.626,90 308,00 162.936,00 29.667,02 

 

Variável 
Quantidad

e 
Média Mínimo Máximo Desvio Padrão 

Valor de 
multas e 
débitos 

imputado
s em 2015 

24 
337.400.873,5

7 
- 

6.661.024.714,6
5 

1.322.341.656,51 

 

Variável Quantidade Média Mínimo Máximo Desvio Padrão 
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Auditorias e inspeções 
realizadas em 2015 

25 320,32 23,00 2.117,00 449,84 

 

Variável Quantidade Média Mínimo Máximo Desvio Padrão 

Total de Funcionários 
do TC 

33 671,82 210,00 2.624,00 432,40 

 

Variável Quantidade Média Mínimo Máximo Desvio Padrão 

Servidores do quadro 
efetivo do TC ÷ Total 
de funcionários do TC 

30 0,67 0,40 1,00 0,15 

 

Variável Quantidade Média Mínimo Máximo Desvio Padrão 

Quantidade de Ministros 
Substitutos/Conselheiros 

Substitutos no TC 
34 3,53 - 12,00 2,67 

 

Existência de Ministro/Conselheiro 
advindo do quadro de Ministros 

Substitutos/Conselheiros 
Substitutos 

Quantidade (%) 

Sim 25 (73,53) 

Não 9 (26,47) 

Total 34 (100) 

 

Variável Quantidade Média Mínimo Máximo Desvio Padrão 

Procuradores do MP  
junto ao TC 

34 4,68 - 10,00 2,41 

 

Existência de Ministro/Conselheiro 
advindo do quadro dos 
Procuradores de Contas 

Quantidade (%) 

Sim 24  (70,59) 

Não 10  (29,41) 

Total 34 (100) 

 

Variável Quantidade Média Mínimo Máximo Desvio Padrão 

Nº de pareceres 
prévios pela rejeição 

em 2015 ÷ Nº de 
pareceres prévios 
emitidos em 2015 

27 0,15 - 1,00 0,21 
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Variável Quanti Média Mínimo Máximo Desvio Padrão 

Orçamento 
2015 dos TC 

32 275.979.285,97 54.998.662,75 1.783.528.705,00 325.503.875,05 

 

Ressalta-se que não se tem informações completas de todos os Tribunais 

de Contas avaliados, sendo que a variável “quantidade” informa o total de dados 

válidos. 

Observando-se os valores mínimos e máximos, bem como os desvios 

padrão, vê-se que há grande discrepância entre os valores das Cortes de Contas. 

Observando a base de dados, vê-se que TCU, TCE SP, TCE MG e TCE RJ 

destacam-se pelos altos valores de orçamento empenhado em 2015, e o TCU, 

TCE RJ e o TCMs BA no valor de multas e débitos imputados em 2015. Apesar 

de serem valores corretos, esses dados discrepantes podem ser denominados 

como outliers. Sabe-se de antemão que sua presença atrapalha a performance 

das análises estatísticas a serem propostas, restando propor alternativas para 

lidar com esse problema. 

De acordo com o artigo 73 combinado com o artigo 96 da Constituição, as 

Cortes de Contas têm a atribuição de organizar suas secretarias e serviços 

auxiliares e ainda prover por concurso público os cargos necessários. Assim, 

apesar de possuírem uma estrutura geral muito próxima, os Tribunais de Contas 

possuem diferenças quanto ao número de funcionários e quanto ao percentual de 

servidores do quadro efetivo em relação ao total de funcionários.  

Pelo exposto acima, duas variáveis importantes relacionadas às 

capacidades e especificamente ao nível que Brinkerhoff (2010) intitula de 

indivíduos, é o “número de funcionários de cada Corte” e “o percentual de 

servidores do quadro efetivo com relação ao total de funcionários do respectivo 

Tribunal”. 

A atual Constituição estabeleceu, em seu artigo 7340, que um terço dos 

Ministros do Tribunal de Contas da União deve ser escolhido pelo Presidente da 

                                                           
40 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: 
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República e dois terços pelo Poder Legislativo. Da parte que cabe ao Executivo 

indicar41(três membros de nove no TCU, e três membros de sete nas demais 

Cortes de Contas de acordo com a Súmula 653 do Supremo Tribunal Federal42) 

dois devem ser escolhidos alternadamente dentre Auditores (Ministros-

Substitutos no TCU, Conselheiros Substitutos ou Auditores Substitutos de 

Conselheiros nos demais Tribunais) e membros do Ministério Público junto aos 

Tribunais de Contas (Procuradores de Contas) a partir de uma lista tríplice 

elaborada pelo respectivo Tribunal de Contas. Portanto, apenas um membro será 

de livre escolha do Chefe do Poder Executivo. 

Ainda, de acordo com o inciso III do artigo 52 da Constituição, as 

indicações feitas pelo Executivo devem ser aprovadas pelo Senado Federal no 

caso da União e pelos respectivos Poderes Legislativos no caso das demais 

esferas. Portanto, com o advento da atual Constituição, o Poder Executivo perdeu 

força em prol do fortalecimento do Legislativo. 

De acordo com o artigo 75 da Constituição, as regras estabelecidas para 

a organização, composição e atuação do Tribunal de Contas da União se aplicam 

às demais Cortes de Contas nos estados e municípios.  

Apesar de os estados, Distrito Federal e municípios serem obrigados a se 

adaptar ao modelo constitucional, regras ambíguas tornaram essa adaptação 

demasiadamente lenta (FERNANDES, 2003). Após mais de 27 anos da 

promulgação da Constituição, ainda há Tribunais de Contas que não cumprem o 

modelo estabelecido na Constituição, seja pela falta de criação do cargo de 

Ministro Substituto/Conselheiro Substituto ou de Procurador de Contas, seja pelo 

não provimento dos respectivos cargos quando os mesmos existem. Sem o 

provimento desses cargos não há possibilidade de cumprimento do modelo 

                                                           
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. 
 

41 O TCU é formado por 9 Ministros de acordo com o artigo 73 da Constituição e os TCEs e 

TCMs são formados por 7 Conselheiros de acordo com o §1º do artigo 75 da Carta Política brasileira. 

42 Súmula 653 do STF: 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 

à sua livre escolha. 
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constitucional que fixa em dois o número de membros dos Tribunais de Contas 

advindos dos cargos de Auditor (Ministro Substituto/Conselheiro Substituto) e de 

membro do Ministério Público junto ao Tribunal. Em muitos casos, a situação é 

mantida ativamente pelos governantes para que os Chefes do Executivo possam 

continuar indicando livremente mais do que um Ministro/Conselheiro (MELO, 

PEREIRA e FIGUEIREDO, 2009).  

Duas variáveis importantes para o estudo são a existência de cargos de 

Ministro Substituto ou Conselheiro Substituto e de Procurador de Contas 

providos. E outras duas variáveis fundamentais para avaliar as capacidades das 

Cortes de Contas são: existência de Ministro ou Conselheiro advindo do quadro 

de Ministros Substitutos ou Conselheiros Substitutos, e a existência de Ministro 

ou Conselheiro advindo do quadro do Ministério Público junto ao respectivo 

Tribunal de Contas. 

O cargo de Auditor estabelecido no §4º, do artigo 73, da Constituição da 

República, conforme item 22 do Anexo Único da Resolução nº 3/201443 (Diretrizes 

de Controle Externo 3301/2014) da Associação dos Membros dos Tribunais de 

Contas do Brasil – ATRICON, deverá ser denominado Ministro Substituto no TCU 

e Conselheiro Substituto nos demais Tribunais de Contas. 

O Tribunal de Contas da União, por exemplo, já editou a Lei nº 

12.811/2013 que dispõe em seu artigo 3º: 

Art. 3o  Os titulares do cargo de Auditor de que trata o § 4º do art. 
73 da Constituição Federal, os quais, nos termos do texto 
constitucional, substituem os Ministros e exercem as demais 
atribuições da judicatura, presidindo processos e relatando-os 
com proposta de decisão, segundo o que dispõe o parágrafo único 
do art. 78 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, também serão 
denominados Ministros-Substitutos.  
 

A maioria dos Tribunais de Contas brasileiros já utiliza essa nomenclatura 

para fazer referência aos Auditores Constitucionais conforme Figura 2. 

 

                                                           
43 22 Iniciar processo legislativo para que o cargo de auditor, previsto no parágrafo 4º do artigo 73 da 

Constituição Federal, seja denominado ministro substituto, no Tribunal de Contas da União, e conselheiro 

substituto, nos Tribunais de Contas dos Estados e dos municípios. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art73§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art73§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8443.htm#art78p
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8443.htm#art78p


78 
 

 

 

Figura 2 – Ministro Substituto/Conselheiro Substituto X Auditor 

23

9

Tribunais de Contas que uti l i zam a 

denominação "Conselheiro Substituto" vs 
"Auditor"

Conselheiro-Substituto Auditor

 

Fonte: elaboração própria 

 

Os cargos de Ministro Substituto ou Conselheiro Substituto (Auditores 

Constitucionais) e de Procurador de Contas integram a estrutura constitucional 

das Cortes de Contas. Esses cargos são previstos na Constituição e equiparados 

respectivamente à Magistratura e ao Ministério Público conforme a seguir: 

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. 
[...] 

§ 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. 

[...] 

Art. 130. Aos membros do Ministério Público junto aos Tribunais de 
Contas aplicam-se as disposições desta seção pertinentes a direitos, 
vedações e forma de investidura. 

 

  Assim, pela importância das funções estabelecidas para os cargos de 

Ministro Substituto/Conselheiro Substituto e de Procurador de Contas e as 
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garantias da Magistratura e do Ministério Público que, respectivamente, os 

protegem, pode-se esperar que o provimento desses cargos, com grande 

independência funcional, torne os Tribunais de Contas mais atuantes e mais 

independentes.  

Outra variável importante com relação à estrutura dos Tribunais é o total 

de recursos financeiros utilizados por cada Corte em 2015. Ou seja, o orçamento 

empenhado44 no ano de 2015 se refere ao total de recursos financeiros 

comprometidos pela Corte.  

 

 

6.3 Técnicas Estatísticas 

 

6.3.1 Modelo 

 

A regressão linear múltipla propõe-se a estudar a relação de uma variável 

dependente e duas ou mais variáveis independentes explicativas. Essa relação se 

estabelece de forma linear (ou seja, a variável dependente cresce ou decresce de 

acordo com a variação do valor das variáveis independentes, restando avaliar a 

magnitude dessa variação). 

Um modelo de regressão múltipla tem a seguinte forma: 

Y = α + β1.X1 + ... + βn.Xn + ɛ 

Onde Y é a variável independente que se pretende explicar, α é uma constante, 

X são as variáveis independentes que se testarão e explicam a variável Y, ɛ é o erro 

esperado da análise, e β são os coeficientes que mensuram a magnitude do impacto 

da variável X correspondente com o Y. 

Com base em dados reais, estima-se o modelo de regressão que melhor se 

ajusta aos resultados, procurando avaliar a relação entre as variáveis. Conhece-se as 

                                                           
44 Lei 4320/64 - Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que 

cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. 
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variáveis X e Y, restando estimar o α e β. Um dos possíveis métodos de estimação é 

o método dos Mínimos Quadrados Ordinários, ou Ordinary Least Squares (MQO ou 

OLS). Ele utiliza-se de procedimentos iterativos, a partir de constantes testes e 

avaliações de erro, para propor o melhor valor para α e β. Ao mesmo tempo, o método 

avalia o modelo incluindo uma a uma as variáveis X, avaliando se contribuem ou não 

de forma significativa para o modelo. Esse método de inclusão um a um é chamado 

de Enter. 

Através da estatística F, avalia-se se a variável independente explica a variável 

dependente de forma significativa. Considera-se neste estudo satisfatória pelo menos 

90% de confiança nessa afirmação, ou seja, se o p-valor calculado do teste F for 

menor que 0,1, aceita-se a hipótese de que a variável testada explica a variável 

dependente. De forma geral, avalia-se o ajuste do modelo através da estatística R2, 

que quanto maior for, melhor o ajuste do modelo. 

 

6.3.2 Variável dummy 

 

Inicialmente, o modelo de regressão supõe que todas as variáveis são do tipo 

contínuas e não categóricas. Entretanto, duas variáveis do banco de dados são 

categóricas, com respostas do tipo sim / não. Estas podem ser incluídas no modelo 

sendo transformadas em variável dummy, em que seus valores serão codificados 

como sim = 1 e não = 0. A estimativa de seus coeficientes β segue o mesmo método 

proposto anteriormente. 

 

6.3.3 Efeito de outliers 

 

É reconhecido que a presença de valores discrepantes no banco de dados 

influencia o ajuste do modelo. Dentre os métodos reconhecidos para lidar com outliers, 

os mais comuns são a eliminação da informação discrepante ou a transformação dos 

dados. Sabe-se que os dados discrepantes são corretos e importantes para a análise, 

assim opta-se nesta pesquisa por transformá-los. 
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O cálculo do logaritmo da variável com valores discrepantes é um método de 

transformação que suaviza os valores discrepantes, porém retendo a informação 

original que a variável fornece ao modelo. Por essa razão, esse método será aplicado 

nas variáveis apropriadas. 

 

6.3.4 Observação quanto à interpretação dos resultados 

 

A análise proposta não prova relação de causa e efeito entre a variável 

dependente e as variáveis independentes. A identificação de resultados significativos 

apenas indica a presença de associação ou correlação entre de ambas. Os cálculos 

estatísticos foram feitos no software IBM SPSS Statistics 20. Como Guia utilizou-

se o Manual de utilização do software SPSS45.  

 

 

6.4 Resultados 

 

6.4.1 Produtividade das Cortes de Contas 

 

Uma variável dependente importante para o presente estudo é o número 

de processos julgados ou apreciados pelos Ministros ou Conselheiros no 

Plenário, nas Câmaras ou de forma monocrática em cada Corte no ano de 2015. 

Chama-se essa variável de “Produtividade do Tribunal de Contas”.  

A pesquisa de Melo, Pereira e Figueiredo (2009) utiliza uma variável 

chamada “atividade” das Cortes para avaliar a produtividade dos Tribunais de 

Contas. Essa variável no referido estudo é definida como a razão entre o número 

de casos de prestação de contas analisados e o número de unidades 

                                                           
45Vários autores. Manual de utilização do software SPSS. Disponível 

em 61966/help/topic/com.ibm.spss.statistics.tut/introtut2.htm. Acesso em 21 mai. 2016. 
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administrativas sob jurisdição da Corte. Apesar de avaliar uma parte do trabalho 

das Cortes, não avalia de forma geral sua atuação. Uma boa parte da 

produtividade dos Tribunais de Contas refere-se à apreciação de denúncias, 

representações, recursos interpostos, auditorias e inspeções e outros tipos de 

processos que não se referem à prestação de contas. Outro problema com essa 

variável é que contabiliza as prestações de contas analisadas, isto é, avalia-se 

apenas as atividades dos órgãos auxiliares das Cortes, como secretarias, 

coordenadorias e inspetorias e não trata do trabalho decisivo das Cortes que 

ocorre com as deliberações dos Ministros e Conselheiros.  

Todas as atividades dos Tribunais são formalizadas e desenvolvidas por 

meio de processos e a principal e decisiva função das Cortes é o julgamento e 

apreciação desses processos pelos Ministros e Conselheiros. Assim, o número 

de processos julgados ou apreciados pelos Ministros ou Conselheiros no 

Plenário, nas Câmaras ou de forma monocrática é uma boa medida para avaliar 

a atividade geral ou a produtividade das Cortes de Contas. 

É importante avaliar se a atividade de julgamento e apreciação de 

processos pelos Ministros/Conselheiros é afetada pelas características 

organizacionais como número de funcionários, orçamento executado em 2015, 

percentual de servidores do quadro efetivo, a existência de Ministros 

Substitutos/Conselheiros Substitutos, existência de Procuradores de Contas, 

existência de Ministros/Conselheiros advindos do quadro de Ministros 

Substitutos/Conselheiros Substitutos e a existência de Ministros/Conselheiros 

advindos do quadro do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas.  

A primeira suposição específica é de que uma maior capacidade é 

relacionada positivamente com a produtividade das Cortes de Contas. 

O modelo de regressão para avaliar o impacto da capacidade na atividade 

geral das cortes é representado da seguinte forma: 

X1 = α + β4.X4 + β11.X11 + β5.X5 + β6.X6 + β8.X8 + β7.X7 + β9.X9 + ɛ 

Conforme justificado anteriormente, as variáveis “Produtividade das 

Cortes de Contas” (X1), “Valor das multas e débitos imputados em 2015 pelo 

Tribunal de Contas” (X2), “Quantidade de funcionários” (X4) e “Orçamento 
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realizado em 2015” (X11) foram substituídas pelo logaritmo de seu valor, e as 

variáveis “Existência de Ministros/Conselheiros advindos do quadro de Ministros 

Substitutos/Conselheiros Substitutos” (X7) e “Existência de 

Ministros/Conselheiros advindos do quadro de Procuradores” (X9) foram 

substituídas por variáveis dummy. 

Explica-se o método de seleção das variáveis do modelo de regressão da 

variável dependente “Produtividade das Cortes de Contas” em etapas: 

Modelo 1: Considera-se a variável “Quantidade de funcionários do TC” no 

modelo. De acordo com o p-valor menor que 0,1, considera-se que a variável é 

significativa para explicar o comportamento de Log X1 (número de processos 

julgados ou apreciados pelos Ministros ou Conselheiros no Plenário, nas Câmaras 

ou de forma monocrática em 2015). 

Modelo 2: Inclui-se a variável Log X11 (Orçamento realizado em 2015) no 

modelo. De acordo com o p-valor maior que 0,1, considera-se que a variável não 

é significativa e atrapalha a regressão do modelo, inclusive aumentando o p-valor 

calculado da outra variável preditora. Assim, optamos por retirá-la do modelo. 

Modelo 3: Retira-se a variável Log X11 e inclui-se a variável X5 (Razão 

do total de servidores do quadro efetivo pelo total de funcionários do Tribunal de 

Contas) no modelo. Avalia-se de novo o p-valor e o R2 para decidir se mantém-

se ou retira-se a variável do modelo. 

Segue-se o procedimento acima e, conforme pode ser observado na 

Tabela 4, concluiu-se que o melhor modelo é o 3. Ele não apresenta o melhor 

ajuste dos dados, de acordo com o R2, mas possui p-valor menor que 0,1 para as 

variáveis Log X4 e X5. 

Assim sendo, de acordo com a Tabela 4, com 90% de confiança, afirma-

se que a quantidade de funcionários e a proporção de servidores concursados 

estão relacionadas de forma linear à quantidade de processos julgados e 

apreciados. 

De acordo com o sinal positivo ou negativo do coeficiente padronizado da 

Regressão apresentada na Tabela 4, pode-se saber se a influência é positiva ou 

negativa. Identifica-se que a quantidade de funcionários e a proporção de 
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servidores concursados influenciam positivamente a quantidade de processos 

julgados ou apreciados pelos Ministros/Conselheiros.  



 
 

 

8
5 

Tabela 4 - Regressão pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários (Enter) da variável dependente “Produtividade das 
Cortes de Contas” (X1) 

Modelo 1 p-valor Modelo 2 p-valor Modelo 3 p-valor Modelo 4 p-valor Modelo 5 p-valor Modelo 6 p-valor Modelo 7 p-valor

Funcionários (LogX4) 0,657 0,001 0,545 0,114 0,558 0,002 0,562 0,002 0,620 0,001 0,557 0,002 0,495 0,005

Orçamento (Log X11) 0,141 0,675

Efetivos/Total de 

funcionários (X5)
0,281 0,088 0,293 0,082 0,307 0,066 0,279 0,099 0,261 0,103

Ministro Substituto ou 

Conselheiro Substituto 

(X6)

-0,099 0,515

Procurados de Contas 

(X8)
-0,179 0,276

Ministros/Conselheiro 

advindo de Min Sub/Cons 

Subst (X7)

0,016 0,919

Ministros/Conselheiro 

advindo de Procurador de 

Contas (X9)

0,231 0,136

α -0,881 0,408 -1,972 0,452 -0,661 0,515 -0,640 0,533 -0,939 0,369 -0,664 0,523 -0,450 0,650

R² 0,432 0,454 0,511 0,520 0,537 0,511 0,559

Coeficientes 

Padronizados 

das Variáveis 

Preditoras
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Ou seja, quanto maior a quantidade de funcionários e o percentual de 

servidores do quadro efetivo maior a produtividade da Corte de Contas. 

 

6.4.2 Ativismo ou iniciativa dos Tribunais de Contas 

 

Outra variável dependente do estudo é o ativismo das Cortes de Contas 

que está relacionada à iniciativa das Cortes para exercer a fiscalização. Apesar 

das diversas atividades realizadas pelas Cortes de Contas como apreciação das 

contas do Chefe do Poder Executivo (inc. I, art. 71, da Constituição), julgamento 

das contas dos responsáveis (inc. II, art. 71, da Constituição), apreciação dos 

atos de pessoal (inc. III, do art. 71, da Constituição), e etc., a única que é iniciada 

sem que haja obrigação legal é a de auditar e inspecionar “in loco” as unidades 

administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário conforme inciso 

IV, do artigo 71 da Constituição. Por exemplo, diferentemente das prestações de 

contas anuais que cada unidade administrativa presta por obrigação legal e a 

Corte deve apreciar, não há obrigação de realizar nenhuma auditoria e inspeção. 

As auditorias e inspeções “in loco” envolvem pessoal especializado e 

deslocamento de equipes ao local auditado ou inspecionado, muitas vezes, por 

períodos longos, e ainda, ao final deve ser elaborado um relatório. Isto é, utilizam 

muitos recursos financeiros e humanos das Cortes de Contas. Assim, outra 

hipótese específica é que uma maior capacidade dos Tribunais de Contas 

influência de forma positiva a sua atividade fiscalizadora. 

A pesquisa de Melo, Pereira e Figueiredo (2009) usa a variável “auto 

iniciativa” que é, naquele estudo, definida como o número de auditorias iniciadas 

pelo Tribunal de Contas como resultado da iniciativa dos seus membros 

(Ministros/Conselheiros ou Ministros Substitutos/Conselheiros Substitutos). 

Discute-se abaixo a fragilidade dessa variável. 

A maioria das auditorias e inspeções são organizadas pelas secretarias 

de controle externo (ou órgão auxiliar análogo responsável pela realização de 

auditorias e inspeções) dos Tribunais de Contas e não pelos Ministros e 

Conselheiros. Essas secretarias estabelecem um cronograma de atuação anual. 
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São as fiscalizações ordinárias das Cortes. Ao Plenário cabe apreciar esse 

cronograma.  

Algumas fiscalizações ocorrem sem que estejam previstas no cronograma 

anual previamente aprovado. Isso ocorre quando há necessidade de maiores 

esclarecimentos sobre fatos ocorridos e que possam causar danos ao erário. São 

fiscalizações extraordinárias.  

Os Ministros/Conselheiros podem propor fiscalizações, mas o fazem 

como medidas excepcionais. Em verdade, na grande maioria dos casos, eles 

aprovam ou não pedidos tanto dos seus órgãos auxiliares quanto do Ministério 

Público de Contas, ou ainda decorrentes de denúncias, de representações ou de 

pedido do Legislativo.  

De acordo com o inciso IV, do artigo 71, da Constituição, as auditorias e 

inspeções podem ser realizadas tanto por iniciativa própria do Tribunal de Contas 

(vontade de seus membros), quanto por vontade do Poder Legislativo, de 

Comissão técnica ou de inquérito.  

Mesmo quando as auditorias e inspeções são solicitadas pelo Poder 

Legislativo, cabe ao Tribunal de Contas decidir em que momento as realizar, ou 

o quanto de recursos gastar com essas demandas e em quanto tempo. Portanto, 

o pedido do Legislativo pode ser apreciado instantaneamente ou mesmo nem ser 

atendido por falta de recursos materiais ou humanos disponíveis.  

Assim, diferentemente de Melo, Pereira e Figueiredo (2009), e 

considerando o exposto acima, na presente análise utiliza-se como variável 

dependente para medir o ativismo ou a iniciativa das Cortes de Contas qualquer 

auditoria e inspeção realizada in loco pelos Tribunais de Contas. Essa variável 

avalia de forma mais ampla que a estabelecida pelos pesquisadores acima 

citados a iniciativa das Cortes de Contas. 

Por todo o exposto, espera-se que as capacidades de cada Corte 

influenciem sua propensão a realizar auditorias e inspeções. Assim, espera-se 

que maiores recursos financeiros, maior número de funcionários, maior 

percentual de servidores do quadro efetivo, a existência de Ministros 

Substitutos/Conselheiros Substitutos, existência de Procuradores de Contas, 
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existência de Ministro/Conselheiro advindo do quadro de Ministros 

Substitutos/Conselheiros Substitutos e a existência de Ministro/Conselheiro 

advindo do quadro do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas sejam 

relacionados positivamente com a variável ativismo dos Tribunais de Contas. 

O modelo de regressão para avaliar o impacto da capacidade na iniciativa 

dos Tribunais de Contas é representado da seguinte forma: 

X3 = α + β4.X4 + β11.X11 + β5.X5 + β6.X6 + β8.X8 + β7.X7 + β9.X9 + ɛ 

Conforme justificado anteriormente, as variáveis X1, X2, X4 e X11 foram 

substituídas pelo logaritmo de seu valor, e as variáveis X7 e X9 foram substituídas 

por variáveis dummy. 

Conclui-se, da Tabela 5, que o modelo 1 é o mais apropriado. Ele não 

possui o maior valor para R2 mas inclui a única variável explicativa significativa 

com 90% de confiança. 

Assim sendo, considerando a Regressão apresentada na Tabela 5, com 

90% de confiança, afirma-se que a quantidade de funcionários está relacionada 

de forma linear à quantidade de auditorias e inspeções realizadas “in loco”. 

De acordo com o sinal positivo ou negativo do coeficiente padronizado, 

podemos saber se a influência é positiva ou negativa. Identifica-se que a 

quantidade de funcionários influencia positivamente a quantidade de auditorias e 

inspeções realizadas, isto é, quanto mais funcionários, mais auditorias e 

inspeções são realizadas. 
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Tabela 5 - Regressão pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários (enter) da variável dependente “Iniciativa das Cortes de 
Contas” (X3) 

Modelo 1 p-valor Modelo 2 p-valor Modelo 3 p-valor Modelo 4 p-valor Modelo 5 p-valor Modelo 6 p-valor Modelo 7 p-valor

Log X4 0,357 0,080 0,132 0,780 0,283 0,192 0,352 0,088 0,397 0,078 0,358 0,088 0,326 0,129

Log X11 0,254 0,592

X5 0,198 0,358

X6 0,135 0,500

X8 -0,104 0,633

X7 -0,012 0,954

X9 0,103 0,623

α -1627,521 0,141 -3035,371 0,285 -1587,232 0,152 -1679,802 0,135 -1751,984 0,130 -1625,142 0,151 -1554,510 0,170

R² 0,127 0,142 0,161 0,146 0,137 0,127 0,137

Coeficientes 

Padronizados das 

Variáveis 

Preditoras
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9
2 

 

6.4.3 Multas e débitos 

 

Compete aos Tribunais de Contas aplicar aos responsáveis, em caso de 

ilegalidade de despesa ou irregularidades de contas, as sanções previstas em lei, 

que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado 

ao erário de acordo com o inciso VIII, do artigo 71 da Constituição. 

De acordo com Lima (2015), as leis, em conformidade com a Constituição, 

previram diversas sanções a serem aplicadas pelas Cortes de Contas como: 

a. recolhimento de débitos;  

b. multa proporcional ao débito imputado;  

c. multa por irregularidade, por descumprimento de determinação ou por 

obstrução a auditoria ou inspeção;  

d. multa por não publicação de Relatório de Gestão Fiscal, por elaboração de 

anteprojeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias sem metas fiscais, por 

inobservância de limitação de empenho ou movimentação financeira ou por 

falta de adoção de medidas para redução de despesa de pessoal; 

e. declaração de inidoneidade para licitar; 

f. declaração de inabilitação para exercício de função comissionada; 

g. afastamento provisório do cargo por obstrução a auditoria ou inspeção; e 

h. decretação da indisponibilidade de bens. 

 

O valor das multas e débitos imputados é um indicador da propensão do 

Tribunal de Contas em punir condutas não desejadas. Os débitos são a 

quantificação dos danos apurados pelas Cortes de Contas. E as multas são as 

penalidades impostas pelas Cortes aos responsáveis por descumprimentos das 

leis e regras. 

Assim, a variável dependente a ser analisada é o valor dos débitos 

imputados e multas aplicadas no ano de 2015 pelas Cortes de Contas. 

As variáveis independentes são novamente os recursos financeiros, o 

número de funcionários, percentual de servidores do quadro efetivo, a existência 

de Auditores, existência de Procuradores de Contas, existência de 
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Ministros/Conselheiros advindos do quadro de Auditores e a existência de 

Ministros/Conselheiros advindos do quadro do Ministério Público junto aos 

Tribunais de Contas.  

Espera-se que as variáveis independentes apresentadas afetem 

positivamente a propensão das Cortes de Contas em punir desvios de conduta.  

O modelo de regressão para avaliar o impacto da capacidade nas multas 

e débitos imputados pelas Cortes de Contas é representado da seguinte forma: 

X2 = α + β4.X4 + β11.X11 + β5.X5 + β6.X6 + β8.X8 + β7.X7 + β9.X9 + ɛ 

Conforme justificado anteriormente, as variáveis X1, X2, X4 e X11 foram 

substituídas pelo logaritmo de seu valor, e as variáveis X7 e X9 foram substituídas 

por variáveis dummy. 

Conclui-se que o modelo 1 é o mais apropriado como pode constatar-se 

da Tabela 6. Ele não possui o maior valor para R2 mas inclui a única variável 

explicativa significativa com 90% de confiança. 

Assim sendo, com 90% de confiança, afirma-se que a quantidade de 

funcionários está relacionada de forma linear ao valor de débitos e multas 

imputados pelos Tribunais de Contas. 

De acordo com o sinal positivo ou negativo do coeficiente padronizado, 

pode-se saber se a influência é positiva ou negativa. Identifica-se que a 

quantidade de funcionários influencia positivamente o valor de débitos e multas 

imputados pelas Cortes de Contas. 
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Tabela 6 - Regressão pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários (Enter) da variável dependente “Multas e débitos imputados 
pelas Cortes de Contas em 2015” (X3) 

Modelo 1 p-valor Modelo 2 p-valor Modelo 3 p-valor Modelo 4 p-valor Modelo 5 p-valor Modelo 6 p-valor Modelo 7 p-valor

Log X4 0,632 0,001 0,583 0,197 0,553 0,007 0,623 0,002 0,520 0,009 0,627 0,002 0,619 0,003

Log X11 0,052 0,906

X5 0,189 0,321

X6 0,108 0,538

X8 0,274 0,142

X7 0,041 0,817

X9 0,037 0,845

α 0,840 0,639 0,313 0,950 0,929 0,605 0,815 0,654 1,532 0,397 0,831 0,651 0,905 0,628

R² 0,400 0,398 0,429 0,411 0,462 0,401 0,401

Coeficientes 

Padronizados das 

Variáveis 

Preditoras
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6.4.4 Rejeição das Contas de Governo 

 

De acordo com o inciso I, do artigo 71 da Constituição, os Tribunais de 

Contas apreciarão as contas prestadas anualmente pelo Chefe do Poder 

Executivo mediante parecer prévio.  

Segundo Melo, Pereira e Figueiredo (2009), a emissão de parecer prévio 

pela rejeição das contas, é a sanção mais severa que uma Corte de Contas pode 

aplicar a um Prefeito, um Governador ou um Presidente da República. 

É importante ressaltar que há uma diferença entre contas de governo e 

as contas de gestão. De acordo com Lima (2015), a doutrina e alguns atos 

normativos têm consagrado o uso dessas expressões para diferenciar duas 

formas de avaliação de uma gestão governamental. O autor, com base na 

Resolução Normativa nº 10/2008 do TCE-MT, estabelece que as contas de 

governo demonstram a conduta do Presidente, do Governador ou do Prefeito no 

exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle 

das políticas públicas; e as contas de gestão evidenciam os atos de administração 

e gerência de recursos públicos praticados pelos administradores e demais 

responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos. 

A variável dependente no estudo de Melo, Pereira e Figueiredo (2009) é 

o número de casos de parecer prévio pela rejeição das contas de governo dos 

governadores e prefeitos. Essa variável conforme definida no referido estudo 

pode se mostrar problemática pelos motivos a seguir expostos.  

Suponha que Tribunal de Contas A tenha sob sua jurisdição o Estado A e 

seus 300 municípios, e outro Tribunal de Contas B tenha sob sua jurisdição 

apenas o Estado B, pois há naquele estado um Tribunal de Contas cuidando dos 

Municípios. Suponha agora que o primeiro TC tenha rejeitado dez contas de 

prefeitos municipais e o segundo TC tenha rejeitado as contas do Governador. 

De acordo com a variável definida no artigo de Melo, Pereira e Figueiredo (2009), 

o primeiro TC teria um grau muito maior de rejeição das contas que o segundo, 

entretanto a rejeição das contas do governador é muito mais sensível e, em geral, 

se referem a orçamentos muito maiores que os municipais como será 

apresentado mais à frente.  
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Um exemplo prático se refere a emissão de pareceres prévios no ano de 

2015 pelo Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia – TCMs BA e pelo Tribunal 

de Contas do Estado do Maranhão. No referido ano o TCMs BA emitiu parecer 

prévio rejeitando cento e treze (113) contas de governos municipais enquanto o 

TCE MA rejeitou 108. Pela variável definida no estudo de Melo, Pereira e 

Figueiredo (2009), o TCE MA teria um grau de rejeição de contas de governo 

menor que o TCMs BA. Entretanto, o TCMs BA emitiu 452 pareceres prévios em 

contas de Prefeitos em 2015, e o TCE MA apenas 152. Ou seja, o TCE MA rejeitou 

71% das contas de prefeitos que apreciou enquanto o TCMs BA rejeitou apenas 

25% das contas que apreciou. 

Assim, no atual estudo, utiliza-se como variável dependente a razão entre 

o número de pareceres prévios emitidos pela rejeição em 2015 e o número total 

de pareceres prévios elaborados no mesmo ano. Essa variável será denominada 

“grau de rejeição das contas de governo”. 

Aqui surge um problema que ocorre com os Tribunais de Contas estaduais 

que analisam não apenas as contas de governo do Governador mas também as 

contas de governo dos Prefeitos dos municípios sob sua jurisdição.  

Nesse estudo estabelece-se que as contas do Governador são tão 

importantes e sensíveis quanto o conjunto das contas de todos os Prefeitos dos 

municípios do território do referido estado. O fundamento dessa af irmação é que 

o orçamento estadual é na maioria dos casos superior ao orçamento do conjunto 

dos municípios do seu território conforme a Tabela 7. 
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Tabela 7 – Receitas realizadas pelos Estados e pelos Municípios de seu território 

FINBRA

RECEITAS 

REALIZADAS_MUNICÍPIOS 

DO ESTADO

RECEITAS REALIZADAS 

POR ESTADO

ACRE 1.338.305.321,91 6.361.709.875,67

ALAGOAS 5.095.931.298,19 8.916.486.350,64

AMAZÔNIA 7.837.963.529,32 17.161.913.003,29

AMAPÁ 913.937.054,21 5.370.104.556,47

BAHIA 27.938.346.332,00 42.066.901.292,27

CEARÁ 18.202.164.346,98 23.655.195.927,77

DISTRITO FEDERAL Não tem Municípios 20.665.447.554,72

ESPÍRITO SANTO 9.256.967.563,75 19.375.847.708,08

GOIÁS 15.114.998.603,93 27.148.073.997,86

MARANHÃO 12.094.065.820,88 15.393.393.103,99

MINAS GERAIS 50.012.344.888,66 80.551.471.280,16

MATO GROSSO DO SUL 7.399.742.819,24 14.177.817.740,24

MATO GROSSO 7.873.749.328,82 24.415.350.426,98

PARA* 13.386.596.325,99 21.496.691.000

PARAÍBA 7.918.788.335,00 11.911.418.643,04

PERNAMBUCO 17.609.878.447,20 31.598.662.937,56

PIAUÍ 6.765.027.822,00 9.088.584.447,03

PARANÁ 29.262.997.666,00 40.013.480.364,71

RIO DE JANEIRO 47.812.022.281,00 82.560.177.563,87

RIO GRANDE DO NORTE 7.056.975.529,69 11.357.163.274,96

RONDÔNIA 3.595.556.321,00 7.848.302.351,00

RORAIMA 1.140.430.665,00 3.849.664.507,20

RIO GRANDE DO SUL 33.828.883.882,00 55.020.887.434,27

SANTA CATARINA 19.297.402.658,06 29.290.544.035,32

SERGIPE 5.002.539.262,84 9.281.665.949,18

SÃO PAULO 142.902.000.000,00 209.486.514.330,74

TOCANTINS 3.271.207.322,00 8.930.602.117,01

2014

 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados do FINBRA/STN. 

 

Assim, a variável “grau de rejeição das contas de governo” fica assim 

definida para os Tribunais de Contas estaduais que possuem Municípios sob sua 

jurisdição: 

(0,5 x RG) + (0,5 x [RP / CA]), 

Sendo, 
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RG = Rejeição das Contas do Governador em 2015, que será igual a 0 se 

aprovada e 1 se rejeitada; 

RP = nº de pareceres prévios pela rejeição das contas do Prefeito em 

2015; 

CA = nº de pareceres prévios emitidos em 2015. 

Para os demais Tribunais de Contas - TCU, TCE BA, TCE CE, TCE GO, 

TCE PA, TC DF, TCM RJ, TCM SP - a variável “grau de rejeição das contas de 

governo” fica assim definida: 

RP/CA, com RP e CA conforme definidos acima. 

A hipótese específica é que a pretensão em rejeitar as contas do Chefe 

do Poder Executivo é tanto maior quanto maior for a capacidade do Tribunal de 

Contas. Assim, espera-se que maiores recursos financeiros, maior número de 

funcionários, maior percentual de servidores do quadro efetivo, existência de 

Ministros Substitutos, existência de Procuradores de Contas, existência de 

Ministro/Conselheiro advindo do quadro de Ministros Substitutos/Conselheiros 

Substitutos e a existência de Ministro/Conselheiro advindo do quadro do 

Ministério Público junto aos Tribunais de Contas sejam relacionados 

positivamente com a variável “grau de rejeição das contas de governo” pelos 

Tribunais de Contas. 

O modelo de regressão para avaliar o impacto da capacidade na atividade 

geral das cortes é representado da seguinte forma: 

           X10 = α + β4.X4 + β11.X11 + β5.X5 + β6.X6 + β8.X8 + β7.X7 + β9.X9 + ɛ 

Conforme justificado anteriormente, as variáveis X1, X2, X4 e X11 foram 

substituídas pelo logaritmo de seu valor, e as variáveis X7 e X9 foram substituídas 

por variáveis dummy. 
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Tabela 8 - Regressão pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários (enter) da variável dependente “Grau de rejeição das 
contas de governo” (X10) 

Modelo 1 p-valor Modelo 2 p-valor Modelo 3 p-valor Modelo 4 p-valor Modelo 5 p-valor Modelo 6 p-valor Modelo 7 p-valor

Log X4 0,423 0,028 0,736 0,078 0,506 0,032 0,421 0,031 0,424 0,049 0,421 0,031 0,414 0,037

Log X11 -0,353 0,386

X5 -0,047 0,834

X6 0,120 0,520

X8 -0,003 0,988

X7 0,084 0,653

X9 0,056 0,765

α -1,076 0,052 -0,108 0,930 -1,188 0,034 -1,105 0,050 -1,078 0,069 -1,098 0,053 -1,073 0,058

R² 0,179 0,206 0,233 0,193 0,179 0,186 0,182

Coeficientes 

Padronizados 

das Variáveis 

Preditoras
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De acordo com a Tabela 8, conclui-se que o modelo 1 é o mais apropriado. 

Ele não possui o maior valor para R2 mas inclui a única variável explicativa 

significativa com 90% de confiança. 

Assim sendo, com 90% de confiança, afirma-se que a quantidade de 

funcionários está relacionada de forma linear à proporção de pareceres prévios 

pela rejeição das contas de governo. 

De acordo com o sinal positivo ou negativo do coeficiente padronizado, 

podemos saber se a influência é positiva ou negativa. Identifica-se que o total de 

funcionários do tribunal influencia positivamente a proporção de rejeição das 

contas de governo. Ou seja, quanto maior o número de funcionários da Corte de 

Contas maior o grau de rejeição das contas de governo. 

 

6.4.5 Observações sobre a análise 

 

Ao incluir variáveis independentes no modelo, parte-se do pressuposto de 

que estas contribuem de forma diferente para o modelo, agregando novas 

informações. Caso duas variáveis independentes sejam fortemente 

correlacionadas, a informação que agrega ao modelo é aproximadamente a 

mesma, sendo provavelmente indiferente a inclusão de uma ou outra no modelo. 

Para essa discussão, apresenta-se o cálculo da correlação de Pearson 

entre as variáveis contínuas do modelo conforme Tabela 9: 
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Tabela 9 – Correlações de Pearson 

X5 X6 X8 X10 LOGX1 LOGX2 LOGX4 LOGX11

Correlação de Pearson 0,303 0,148 0,048 -0,011 0,173 0,219 0,357 0,372

p-valor 0,141 0,480 0,821 0,961 0,408 0,327 0,080 0,073

Correlação de Pearson 0,132 0,260 0,225 0,495 0,420 0,373 0,629

p-valor 0,487 0,165 0,280 0,010 0,046 0,042 < 0,001

Correlação de Pearson 0,392 0,125 0,111 0,160 0,122 0,206

p-valor 0,022 0,536 0,568 0,466 0,499 0,259

Correlação de Pearson 0,178 0,305 0,487 0,390 0,353

p-valor 0,375 0,107 0,018 0,025 0,047

Correlação de Pearson 0,109 0,606 0,423 0,298

p-valor 0,595 0,004 0,028 0,139

Correlação de Pearson 0,330 0,657 0,657

p-valor 0,124 < 0,001 < 0,001

Correlação de Pearson 0,632 0,584

p-valor < 0,001 0,004

Correlação de Pearson 0,885

p-valor < 0,001

Correlação de Pearson

p-valor

X10

LOGX1

LOGX2

LOGX4

LOGX11

X3

X5

X6

X8
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Considera-se que há correlação entre as variáveis se o p-valor do teste de 

correlação de Pearson for menor que 0,1. 

Vê-se, na Tabela 9, que a variável “Quantidade de funcionários do TC” (Log 

X4) e “Orçamento realizado em 2015” (Log X11) são fortemente correlacionados um 

com o outro, e que todas as variáveis que são correlacionadas com Log X4 também 

são correlacionadas com o Log X11. A partir dessa informação, pode-se supor que os 

modelos de regressão com Log X4 como variável explicativa poderiam ser descritos 

também com Log X11 em vez dela.  

Testes foram realizados nos modelos, cujos resultados são apresentados na 

Tabela 10. 
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Tabela 10 – Regressão pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários (Enter) das variáveis dependentes “Produtividade” (X1), 

“Iniciativa do TC” (X3), “Multas e débitos imputados” (Log X2) e “Grau de rejeição das contas de governo” (X10) 

Modelo p-valor Modelo p-valor Modelo p-valor Modelo p-valor

Log X4 Log X4 Log X4 Log X4

Log X11 0,657 < 0,001 Log X11 0,372 0,073 Log X11 0,584 0,004 Log X11 0,298 0,139

X5 X5 X5 X5

X6 X6 X6 X6

X8 X8 X8 X8

X7 X7 X7 X7

X9 X9 X9 X9

α -4,896 0,019 α -3545,012 0,098 α -4,284 0,254 α -1,442 0,179

R² 0,431 R² 0,139 R² 0,341 R² 0,089

Regressão pelo método MQO (Enter) para 

a variável dependente Log X2

Coeficientes 

Padronizados 

das Variáveis 

Preditoras

Regressão pelo método MQO (Enter) 

para a variável dependente X10

Coeficientes 

Padronizados 

das Variáveis 

Preditoras

Regressão pelo método MQO (Enter) para 

a variável dependente Log X1

Coeficientes 

Padronizados 

das Variáveis 

Preditoras

Regressão pelo método MQO (Enter) para a 

variável dependente X3

Coeficientes 

Padronizados 

das Variáveis 

Preditoras
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Nos três primeiros modelos, a variável “Orçamento realizado em 2015” (Log 

X11) se mostrou significativa para explicar a variável dependente. 

Assim, uma justificativa plausível para a correlação apresentada é que um 

número maior de funcionários, em regra, exige um maior orçamento e, de forma 

inversa, como boa parte das despesas dos Tribunais de Contas é com pessoal, é 

natural que quanto mais orçamento maior seja o número de funcionários. Isso explica 

porque tanto uma quanto outra variável explica as variáveis dependentes de forma 

semelhante com exceção da variável “grau de rejeição das contas de governo”. 

Assim, é possível afirmar que quanto maior o orçamento realizado do Tribunal 

maior a “Produtividade”, maior a “Iniciativa” e maior o “Valor das multas e débitos 

imputados”. 
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7 CONCLUSÃO 

 

O presente estudou avaliou a relação entre diferentes modelos 

organizacionais e o impacto deles nas performances das Cortes de Contas. Para isso 

coletou-se dados dos 34 Tribunais de Contas existentes no Brasil.  

A hipótese geral de que a capacidade, conforme definida em Brinkerhoff 

(2010), das Cortes influencia a performance das mesmas foi proposta como resposta 

ao seguinte problema de pesquisa: a estrutura organizacional dos Tribunais de 

Contas brasileiros influencia a sua atividade de controle da administração 

pública?   

A hipótese geral foi dividida em outras quatro hipóteses específicas para que 

pudessem ser testadas. Assim, utilizou-se de métodos estatísticos para confirmar ou 

não as hipóteses propostas. 

A primeira hipótese estabelece que uma maior capacidade é relacionada 

positivamente com o grau de atividade geral das Cortes de Contas. Essa 

afirmação foi parcialmente comprovada de acordo com resultados apresentados. 

Pôde-se constatar que quanto maior o número de funcionários do Tribunal de 

Contas e/ou quanto maior o orçamento da respectiva Corte maior a produtividade 

desses órgãos.  

Entretanto, o estudo não confirmou que as outras variáveis relacionadas 

à capacidade – existência de Ministros Substitutos/Conselheiros Substitutos, 

existência de Procuradores de Contas, existência de Ministro/Conselheiro 

advindo do quadro de Ministros Substitutos/Conselheiros Substitutos e existência 

de Ministro/Conselheiro advindo do quadro de Procuradores de Contas – 

influenciam a produtividade dos Tribunais de Contas. 

A informação mais importante do estudo deu-se na análise da primeira 

hipótese específica. Confirmando as previsões das teorias de Evans (2004) e 

Brinkerhoff (2010), os resultados da regressão pelo método dos mínimos 

quadrados mostraram que quanto maior o percentual de servidores do quadro 

efetivo do Tribunal de Contas maior é sua produtividade. 



104 
 

 

A segunda hipótese também foi confirmada parcialmente. Os testes 

mostraram que o orçamento das Cortes de Contas e seu número de funcionários 

estão relacionados positivamente com o seu ativismo. Isto é, quanto maior o 

orçamento do Tribunal e o seu número de funcionários mais fiscalizações “in loco” 

são realizadas. 

Da mesma forma que a hipótese específica anterior, não se pode afirmar 

que as outras variáveis relacionadas com a capacidade das Cortes de Contas – 

percentual de servidores do quadro efetivo, existência de Ministros 

Substitutos/Conselheiros Substitutos, existência de Procuradores de Contas, 

existência de Ministro/Conselheiro advindo do quadro de Ministros 

Substitutos/Conselheiros Substitutos e existência de Ministro/Conselheiro 

advindo do quadro de Procuradores de Contas - influenciam a iniciativa desses 

órgãos.  

A terceira hipótese específica estabelece que as capacidades dos órgãos 

de contas analisados neste estudo têm relação positiva com o valor de débitos e 

multas imputados pelos Tribunais de Contas. Como depreende-se dos resultados 

do teste da hipótese, ela se confirma apenas parcialmente. Ou seja, as duas 

variáveis de capacidade que têm influência na propensão das Cortes de Contas 

em imputar débitos e multas são o orçamento e o número de funcionários de cada 

Corte.  

A influência das outras variáveis - percentual de servidores do quadro 

efetivo, existência de Ministros Substitutos/Conselheiros Substitutos, existência 

de Procuradores de Contas, existência de Ministro/Conselheiro advindo do 

quadro de Ministros Substitutos/Conselheiros Substitutos e existência de 

Ministro/Conselheiro advindo do quadro de Procuradores de Contas – na 

propensão das Cortes em multar e imputar débitos não foi confirmada no presente 

estudo. 

A quarta e última hipótese estabelece que as capacidades influenciam 

positivamente o grau de rejeição das contas de governo. Ela foi parcialmente 

comprovada. O número de funcionários tem relação direta e positiva com o grau 

de rejeição das contas de governo, ou seja, quanto mais funcionários no Tribunal 

de Contas maior a propensão em rejeitar as contas de governo. 
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No presente estudo não foi possível confirmar que os outros aspectos da 

capacidade das Cortes - percentual de servidores do quadro efetivo, existência 

de Ministros Substitutos/Conselheiros Substitutos, existência de Procuradores de 

Contas, existência de Ministro/Conselheiro advindo do quadro de Ministros 

Substitutos/Conselheiros Substitutos e existência de Ministro/Conselheiro 

advindo do quadro de Procuradores de Contas – afetam o grau de rejeição das 

contas de governo. Até mesmo a influência da variável orçamento, que havia sido 

importante nas outras três hipóteses, não pôde ser comprovada na presente 

hipótese.  

Os resultados confirmam parcialmente a hipótese geral, ou seja, na 

presente pesquisa foi possível verificar que alguns aspectos importantes da 

capacidade das Cortes de Contas influenciam positivamente a performance das 

mesmas.  

A pesquisa confirmou que aspectos importantes da estrutura dos 

Tribunais de Contas como a quantidade de funcionários, o orçamento e o 

percentual de servidores do quadro efetivo são variáveis que influenciam 

positivamente a performance das Cortes de Contas. 

Um trabalho de pesquisa não se esgota em si mesmo, sempre abrindo 

espaço para novos estudos. Algumas perguntas surgem dos resultados 

alcançados nesta pesquisa e podem subsidiar estudos futuros. Como foi 

confirmado que o número de funcionários afeta a performance das Cortes de 

Contas e também se sabe que boa parte dos orçamentos dos Tribunais de Contas 

são gastos de pessoal, seria interessante avaliar se o salário médio também 

possui influência na performance desses órgãos.  

Outra abordagem interessante seria a de segregar municípios pelo seu 

tamanho e também por seu grau de riqueza e avaliar separadamente a relação 

do tamanho ou da riqueza da cidade com o grau de rejeição do Tribunal de Contas 

que cuida de sua conta.  
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APÊNDICE A – Questionário enviado aos Tribunais de Contas 

 

Solicito as informações abaixo com base na Lei de Acesso à Informação – Lei 

12.527/2011. Informo que as informações têm fins estritamente acadêmicos visando 

desenvolvimento de dissertação de Mestrado da EBAPE/FGV.  

Questões a serem respondidas: 

1. Qual foi o total de processos julgados ou apreciados pelo 

Plenário, pelas Câmaras ou monocraticamente no ano de 2015? 

2. Qual o número de contas julgadas em 2015? 

3. Qual o número de responsáveis que tiveram suas contas 

julgadas irregulares em 2015? 

4. Qual o valor total dessas multas? 

5. Qual o valor total desses débitos? 

6. Qual o total de auditorias e inspeções realizadas pelo Tribunal 

no ano de 2015 conforme inc. IV do art. 71 da CF88?  

7. Qual o total de funcionários do Tribunal? 

a. Desses, quantos são servidores efetivos do quadro do 

Tribunal? 

8. O cargo de Auditor (Ministro-Substituto no TCU e Conselheiro-

Substituto ou Auditor Substituto de Conselheiro nos demais Tribunais) já foi 

criado?  

a. Se sim dizer o número de cargos da estrutura: 

b. Há Ministro/Conselheiro advindo do quadro de auditores?  

c. O cargo de Auditor constitucional (§4º, do art. 73, CF*88) 

possui a denominação de Conselheiro-Substituto estabelecida por lei ou 

pelo Regimento Interno da Corte?  

9. Quantos cargos de membros do Ministério Público junto ao 

Tribunal existem na estrutura? 

a. Quantos estão vagos? 

b. Há Ministro/Conselheiro advindo do quadro de 

procuradores do MP de Contas?  

10. Qual o número de Pareceres pela aprovação das contas do(s) 

Chefe(s) do Poder Executivo Municipal (quando houver)? 
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11. Qual o número de Pareceres pela reprovação das contas do(s) 

Chefe(s) do Poder Executivo Municipal (quando houver)?  

12. Parecer pela aprovação ou reprovação das contas do Chefe do 

Poder Executivo estadual (0 se reprovada e 1 se aprovada): 

13. Parecer pela aprovação ou reprovação das contas do Presidente 

da República (0 se reprovada e 1 se aprovada) 

Cordialmente, 

Felipe Galvão Puccioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


