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Resumo 

 

A presente pesquisa é a busca em compreender o que seja o instituto de julgar as 

prestações de contas de responsáveis por dinheiros, valores e bens público federais, 

competência constitucional exercida pelo Congresso Nacional (CN), no caso de a 

prestação de contas ser do Chefe da República Federativa do Brasil, ou pelo Tribunal de 

Contas da União (TCU), para todos os demais casos. A pesquisa seguiu a tradição da 

hermenêutica filosófica, em que a compreensão do objeto é apenas mais uma das 

possíveis interpretações que se pode obter, a depender da perspectiva que se o observa. A 

estratégia da análise foi a de construir objeto linguístico de cunho metafórico que 

inspirasse, e permitisse, a obtenção de novos conhecimentos sobre o objeto da pesquisa. 

A investigação seguiu o caminho da pesquisa qualitativa, aplicada ao contexto da Corte 

de Contas brasileira, baseada em análise bibliográfica, documental e observação direta. 

A pesquisa se vale de conclusões obtidas em estudo anterior, em que o TCU e a 

Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) analisaram a 

estrutura de governança em torno da prestação de contas do Chefe da República 

Federativa do Brasil. O caráter descritivo e exploratório da pesquisa permitiu que fossem 

discutidos outros significados para o processo de julgamento das contas dos gestores 

ordinários, nos campos semântico e pragmático. Os resultados obtidos apontam que o 

TCU poderia aplicar os princípios de auditoria de nível 3 da Organização Internacional 

de Entidades de Fiscalização Superior (INTOSAI, na sigla em inglês) em seus processos 

de contas ordinárias. Logrou ainda a pesquisa reconhecer que a decisão final nos 

processos de julgamento de contas pode ser classificada como Speech Act, ou ato de fala, 

conforme Austin (1962). 

Palavras-chave: Tribunal de Contas da União; Julgamento de Prestação de Contas; 

Auditoria de Contas; Prestação de Contas do Presidente da República; Prestação de 

Contas de Gestor Ordinário; Ato de Fala 

  



Abstract 

This research aims at understanding the institute of judging the public accounts 

rendered by managers responsible for handling public money, values and assets, at the 

Brazilian constitutional scenario. The President of the Brazilian Federal Republic is held 

accountable directly to National Congress, while all other public managers are held 

accountable to The Brazilian Court of Accounts – TCU (according to the 1988 Brazilian 

Constitution, art. 71, I and art. 71, II, respectively). In the search for comprehending the 

meaning of this judgement, it was followed the hermeneutical philosophical tradition. It 

considers that any interpretation is only one among many possible ones, depending on the 

perspective the object of study is taken under consideration. In order to acquire new 

knowledge about the object of study, the research adopted a metaphor, i.e., a linguistic 

object, as being the author’s initial mapping of the reality. The path followed was that of 

the qualitative research, applicable at the TCU referential context, based upon 

bibliographical and documental analysis, as well as direct observation. It draws its 

conclusions from a previous review conducted by the Organisation for the Economic and 

Development Cooperation (OECD), where the governance framework related to the 

rendition of presidential accounts was analyzed. Due to the descriptive nature of the 

research, it was possible to propose new approaches for construing the meaning of 

‘judging the accounts’. It considered semantic and pragmatic aspects. The result points 

out that TCU could apply ISSAI audit principles (level 3) at its judgment processes. Also, 

the research recognized that the final decision taken in such a process can be classified as 

Speech Act (Austin, 1962). 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 O PROBLEMA DE PESQUISA E SEU CONTEXTO 

 

A atuação das Entidades de Fiscalização Superior (EFS) nas sociedades 

democráticas modernas tem sido objeto de atenção por parte de diversos atores, em 

virtude do especial papel que essas organizações desempenham no combate à corrupção, 

redução dos desperdícios e na melhoria da transparência pública (DYE e 

STAPENHURST, 1998; SANTISO, 2007; GONZÁLEZ, 2010; OLACEFS, 2010). 

Entre os diversos tipos de controle a que os governos estão submetidos, destaca-

se o dever de prestar contas, que se caracteriza pela obrigação que todos aqueles que 

manuseiam recursos públicos possuem em demonstrar terem exercido o mandato que lhes 

foi conferido dentro dos ditames da boa governança pública (DYE e STAPENHURST, 

1998; SANTISO, 2007; GONZÁLEZ, 2010; OLACEFS, 2010; BANCO MUNDIAL, 

1992; UNEC, 2006).  

O arranjo político-institucional brasileiro atribui o exercício do Controle Externo 

ao Parlamento que o exerce com o auxílio do Tribunal de Contas da União, nos termos 

da Constituição da República Federativa do Brasil de 1998 (CRFB), art. 70 e art. 71, 

caput, respectivamente. Observando apenas como ocorre o processamento das prestações 

de contas dos agentes públicos constata-se a existência de dois modelos distintos, 

estabelecidos pela distinção na competência de julgador final dos processos de contas, 

que o art. 71, inciso I atribuiu ao CN e o art. 71, inciso II atribuiu ao TCU. 

 Em 2011, o TCU em parceria com a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) realizaram estudo crítico abordando a estrutura de 

governança e integridade da prestação de contas do presidente da República (art. 71, I da 

CRFB), em que as práticas vigentes no Brasil foram comparadas e contrastadas com as 

internacionalmente aceitas e com as adotadas em países selecionados. As considerações 

finais encontram-se em Brazil’s Supreme Audit Institution – The Audit of the 

Consolidated Year-end Government Report (2012), publicado no âmbito das OECD 

Public Governance Reviews. 

A problemática da presente pesquisa origina-se desse Estudo, levando em 

consideração que ao lado da sistemática de apreciação e julgamento das contas do 
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presidente da República existe outra, assemelhada, porém não idêntica, a de julgamento 

das contas dos gestores ordinárias. Entender em maior profundidade as semelhanças e 

diferenças entre ambos os modelos se transforma em interesse acadêmico, por discutir 

aspectos da realidade social. 

O ponto de partida da investigação foram as recomendações articuladas no âmbito 

do Estudo Comparativo TCU/OCDE (2012), que propuseram aplicar na apreciação das 

contas do presidente da República o arcabouço teórico-normativo relativo às auditorias 

governamentais. Alinhado com essa proposição, a pesquisa propôs a construção de objeto 

linguístico que possibilitasse a obtenção de novos conhecimentos sobre a atuação do TCU 

em relação aos processos de contas.  

Dessa feita, construiu-se uma metáfora propondo que: “julgar prestação de contas 

é auditar as contas”. Comparam-se esses dois elementos, o processo de julgar contas e o 

instrumento de auditoria, como se o mandato legal a ser cumprido pelo TCU em relação 

aos processos de contas pudesse ser alcançado com o emprego da auditoria. 

As metáforas têm sido utilizadas como ferramenta na produção de novos 

conhecimentos e teorias, segundo Brown (1976). Quando bem construídas, possuem três 

características. A primeira é que ela é “absurda”, ou falsa, ao não representar uma ideia 

verdadeira, tomada em sentido literal. Assim, na prática corrente no âmbito do TCU, os 

processos de contas não são encarados como trabalhos de auditoria. Em segundo lugar, 

as metáforas devem ser passíveis de compreensão e, por fim, devem poder ser tratadas 

como se verdadeiras fossem.  

Dado seu caráter descritivo e exploratório, a pesquisa trabalha na busca pela 

significação do instituto de julgar contas, a partir de análise documental e observação 

participante, aplicando a análise do discurso como o procedimento para a obtenção de seu 

significado, nos campos da semântica e da pragmática. Como resultado, a pesquisa 

apresenta interpretação para: a) o objetivo da prestação de contas; b) o objetivo do 

julgamento das prestações de contas, c) a finalidade do julgamento das prestações de 

contas, além de reconhecer a auditoria como procedimento adequado para o alcance da 

finalidade do julgamento. A pesquisa logrou ainda reconhecer que a decisão final nos 

processos de julgamento de contas pode ser classificada como Speech Act, ou ato de fala, 

conforme Austin (1962). 
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Ademais, as análises empreendidas apontam ser factível estender ao contexto de 

julgamento das contas ordinárias algumas das recomendações articuladas pelo Estudo 

Comparativo TCU/OCDE (2012), com destaque para a que sugere a adoção dos 

princípios de auditoria de nível 3 da Organização Internacional de Entidades de 

Fiscalização Superior (INTOSAI, na sigla em inglês), i.e., as International Standards of 

Supreme Audit Institutions (ISSAI) 100 – Princípios Fundamentais de Auditoria no Setor 

Público; ISSAI 200 – Princípios Fundamentais de Auditoria Financeira; ISSAI 300 – 

Princípios Fundamentais de Auditoria de Desempenho e ISSAI 400 – Princípios 

Fundamentais de Auditoria de Conformidade. 
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1.2 OBJETO E OBJETIVO DA PESQUISA 

 

A problemática da presente pesquisa acadêmica nasce tendo por pressuposto 

teórico o contexto que permeia o processamento da prestação de contas do presidente da 

República, objeto de estudo crítico anterior realizado pelo TCU em parceria com a OCDE, 

cujas conclusões e considerações encontram-se no Estudo Comparativo TCU/OCDE 

(Brazil’s Supreme Audit Institution – The Audit of the Consolidated Year-end 

Government Report (2012)). 

Ao questionar como seria o contexto de julgamento da prestação de contas dos 

gestores ordinários, emerge a oportunidade de se perquirir sobre as diferenças e 

semelhanças entre o modo pelo qual se dá a concretização da competência constitucional 

decorrente do art. 71, I c/c o art. 49, IX em contraste com a competência do art. 71, II, o 

primeiro relativo às contas do presidente da República e o segundo, às contas dos gestores 

ordinários. 

 

1.2.1 O Objeto 

 

O objeto da pesquisa foi definido como o instituto de julgar as prestações de 

contas de responsáveis por dinheiros, valores e bens público federais, competência 

constitucional exercida pelo Congresso Nacional, no caso de a prestação de contas ser do 

Chefe da República Federativa do Brasil, ou pelo Tribunal de Contas da União (TCU), 

para todos os demais casos (CRFB, art. 71, inciso I c/c o art. 49, inciso IX e art. 71, inciso 

II, respectivamente). 
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1.2.2 O Objetivo da Pesquisa 

 

Compreender o significado do objeto da pesquisa, ou seja, o significado de julgar 

as prestações de contas de responsáveis por dinheiros, valores e bens público federais. 

 

1.2.3 Os Objetivos Intermediários 

 

 

Foram definidos três objetivos intermediários. Inicialmente, construiu-se objeto 

linguístico que permitisse ao pesquisador acessar a realidade, como forma de obtenção de 

novos conhecimentos sobre o objeto de pesquisa. 

Esse objetivo intermediário foi alcançado com a propositura de metáfora, 

associando as ideias de prestação de contas e auditoria, propondo uma (nova) prática de 

trabalho, baseada na ideia de que para julgar as contas é necessário auditá-las. Propôs-se 

a metáfora nos seguintes termos: “julgar prestação de contas é auditar as contas”. 

Ademais, foram estabelecidos os seguintes objetivos intermediários: 

a) responder se as recomendações articuladas com base em estudo crítico 

em que se analisa a estrutura de apreciação e julgamento das contas do 

presidente da República (Estudo Comparativo TCU/OCDE (2012)) 

podem ser estendidas ao contexto de julgamento das contas dos gestores 

ordinários; 

b) comparar os dois processos de julgamento da prestação de contas (do 

presidente da República e dos demais gestores públicos). 

 

1.2.4 Perspectiva da Análise 

 

A busca pela compreensão do objeto foi conduzida com base na hermenêutica 

filosófica, na qual a construção do significado do objeto interpretado ocorre a partir da 

relação circular que se estabelece entre a pré-compreensão do intérprete sobre a realidade 



18 

 

e o que está sendo interpretado (SAMPAIO DE SÁ, 2012). Neste sentido, a pré-

compreensão do autor é expressa pela metáfora proposta. 

 

1.2.5 Delimitação do Estudo 

 

A investigação limitou-se, prioritariamente, à atuação do Tribunal de Contas da 

União, em relação ao objeto de pesquisa. Limitou-se, ainda, temporalmente, ao período 

após a realização do Estudo Comparativo TCU/OCDE, cuja conclusão ocorreu em 2012, 

de forma a refletir as alterações ocorridas em decorrência do citado Estudo. 

Dessa foram, a pesquisa não se dedica ao processamento da prestação no âmbito 

do Congresso Nacional, assunto debatido no âmbito do citado estudo crítico realizado 

conjuntamente pelo TCU e pela OCDE. 
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1.3 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

A presente pesquisa contribui para o debate acerca da atuação do Tribunal de 

Contas da União, ao reconhecer que a auditoria poderia desempenhar papel relevante na 

consecução dos objetivos constitucionais e legais a ele atribuídos, relativamente ao 

julgamento das prestações de contas dos gestores públicos. 

Em termos de impactos práticos na realidade social, a pesquisa ressalta a 

factibilidade de que sejam aplicadas ao contexto de apreciação e julgamentos das contas 

dos gestores ordinários a lógica de trabalho própria das auditorias, notadamente quanto à 

definição de objetivos específicos vinculados ao trabalho. A eventual aceitação e, 

posterior, adoção pela Corte de Contas desta visão introduziria outra dinâmica aos 

processos de contas. 

A pesquisa dialoga com outros projetos de modernização implementados no 

âmbito do TCU, especialmente as iniciativas mais recentes quanto ao processamento das 

prestações de contas: o Projeto Áquila e a parceria com Organização para a Cooperação 

e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), que abordaram a prestação de contas dos 

gestores ordinários e a apreciação das contas do presidente da República, 

respectivamente, bem como em relação ao projeto desenvolvido com o apoio do Banco 

Mundial para a adoção da auditoria financeira. 
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1.4 METODOLOGIA 

1.4.1 O Paradigma de Pesquisa Adotado 

 

Esta seção se dedica a apresentar o posicionamento do pesquisador quanto à 

ontologia e à epistemologia, as consequências metodológicas advindas desse 

posicionamento, bem como outras decisões quanto à metodologia empregada. 

Inicialmente, ressalta-se que as posições relativas à ontologia e à epistemologia 

derivam da natureza do objeto de pesquisa e de como ele foi percebido pelo autor (GUBA 

e LINCOLN, 2006). 

Situando a pesquisa no âmbito das ciências de gestão, escolheu-se estudar as 

organizações pela ótica cultural, tendo por base a visão representativa da cultura, que 

enxerga as organizações como realidades socialmente construídas (MORGAN, 1996).  

Nesse sentido, considerou-se o objeto da pesquisa (o instituto de julgamento das 

prestações de contas dos responsáveis pelo manejo de recursos públicos federais) como 

“artefato” cultural. Resulta então que, do ponto de vista ontológico, o objeto não é 

percebido como algo externo ao pesquisador, que exista per se. Diante disso, julgou-se 

mais adequado conduzir a pesquisa com base na tradição interpretativa, que considera 

que a realidade é construída em tentativa de se dar sentido ao mundo (MORGAN, 1996; 

SCHWANDT, 2000). 

Morgan trata as organizações como fenômeno cultural que varia de acordo com o 

estágio de desenvolvimento da sociedade, refletido nos sistemas sociais de conhecimento, 

ideologia, valores, leis (MORGAN, 1996). Discute como padrões de cultura são criados 

e mantidos, e de como as organizações são realidades socialmente construídas. Ele 

defende que: 

significado, compreensão e sentidos compartilhados são todas diferentes formas 

de descrever a cultura. Ao se falar em cultura, na verdade, está sendo feita uma 

referência ao processo de construção da realidade (...) (Morgan, 1996, p. 132). 

Quanto à apreensão da realidade, i.e., como o objeto da pesquisa pode ser 

conhecido pelo pesquisador, utilizou-se da ideia de que no seio das organizações, as 

pessoas, ao buscarem dar sentido aos contextos em que trabalham, se valem de regras, 
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leis, estruturas organizacionais, objetivos, missão, entre outros aspectos, como pontos 

primários de referência na construção do mundo (MORGAN, 1996, p. 138). 

Assim, com vistas a apreender a realidade e conhecer o objeto, a pesquisa se 

estruturou com base nos pressupostos da hermenêutica filosófica, principalmente com 

base no conceito do círculo hermenêutico. Este ressalta a importância da relação circular 

que se estabelece entre a pré-compreensão do intérprete e o que está sendo interpretado 

(interpretandum), ao reconhecer a relevância dos significados estruturados pelo 

pesquisador, em função de sua experiência (PRASAD, 2002; HEIDEGGER, 2005; 

SAMPAIO DA SILVA, 2012). 

Na hermenêutica filosófica, a interpretação se subordina à compreensão. Esta se 

assenta em pressupostos determinados, na medida em que a experiência do mundo é 

condicionada pela prática e pelo contexto histórico, tendo sempre por parâmetro o 

horizonte do intérprete (PRASAD, 2002; HEIDEGGER, 2005; SAMPAIO DA SILVA, 

2012).  

A opção pela abordagem da hermenêutica filosófica conduz a que pesquisa se 

dedique a compreender fenômeno da realidade que apenas pode ser apreendido a partir 

da significação que se obtém da relação de reciprocidade existente entre realidade social-

intérprete. As ideias e concepções do pesquisador acerca do objeto de pesquisa influem 

na sua compreensão (PRASAD, 2002; SAMPAIO DA SILVA, 2012). 

Manning (1979) alerta sobre os riscos presentes neste tipo de abordagem, 

ressaltando a necessidade de se evitar solipsismo, ou a doutrina em que se crê só existir o 

eu e minhas sensações, e positivismo, mormente quando se utiliza trabalho de campo.  

Como forma de evitar esses problemas, sugere tratar a pesquisa no campo da linguagem 

(MANNING, 1979). 

A solução encontrada caracterizou-se pela construção de objeto teórico, tendo 

sido utilizada uma metáfora que expressasse a pré-compreensão do pesquisador sobre o 

objeto da pesquisa. Construiu-se, assim, a metáfora: Julgar prestação de contas é auditar 

as contas.  

Acredita-se que a metáfora proposta atenda aos três requisitos dela exigidos 

(BROWN, 1976). Assim, ela se apresenta como “absurda”, ao não ser aceita como 

verdadeira, pela falta de vinculação na normatização interna do TCU dos temas prestação 
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de contas e auditoria1. Ademais, julga-se ser possível sua compreensão, pois os planos 

sob os quais a metáfora é construída não estão tão distantes entre si. Ambos os 

procedimentos são utilizados pelo TCU, p.ex., o que possibilitaria estabelecer correlação 

entre noções de um e outro planos. E, finalmente, ela é passível de ser trabalhada no 

campo das possibilidades, como se a proposição fosse verdadeira. 

Com decisão de trabalhar a proposição no terreno da metáfora a pesquisa ingressa 

na busca de elementos que possam ampliar a compreensão do significado de julgar as 

contas, tendo por pano de fundo a ideia nela esposada de que julgar as contas equivaleria 

a realizar auditoria nas contas, com o objetivo de se emitir opinião (decidir) sobre a 

regularidade ou não da prestação de contas, baseado em trabalho de comparação entre o 

critério a ser obedecido e a realidade fática encontrada pelo auditor. 

Essas considerações que justificam a escolha do paradigma com base na tradição 

interpretativa, com fundamentação teórica no que tange à ontologia e à epistemologia, e 

metodologia de pesquisa qualitativa baseada na hermenêutica filosófica, com a utilização 

de ferramenta linguística da metáfora como forma de compreender o significado do 

objeto. 

 

1.4.2 A Abordagem de Pesquisa, os Procedimentos de Coleta e a 

Análise de Dados 

 

A pesquisa seguiu abordagem de natureza aplicada, com objetivo descritivo, 

baseada em procedimentos de análise bibliográfica, documental e participante. Teve 

abordagem qualitativa, na medida em que visa à compreensão de fenômenos que só 

podem ser compreendidos levando-se em conta os significados, motivos, aspirações, 

valores e atitudes que as pessoas dão a eles (MINAYO, 2001).  

Godoy (1995) ressalta como característica das pesquisas qualitativas, o fato de os 

dados serem obtidos diretamente de seu ambiente natural, a adoção do enfoque indutivo, 

bem como a desempenho de papel preponderante pelo pesquisador na pesquisa (GODOY, 

1995). Estas três características estiveram presentes na pesquisa. 

                                                
1 No âmbito dos processos de julgamentos de contas há previsão de auditoria de gestão por parte do órgão de controle interno, porém 

não há normativo que esclareça que as Normas de Auditoria do TCU devem ser aplicadas aos processos de contas; considera-se, 

assim, que a auditoria a cargo da CGU seja apenas mais um elemento do processo de julgamento de contas, estando em nível diferente, 

não fazendo do processo como um todo processo de auditoria, ou tendo sido conduzido pelos preceitos da auditoria. 
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A pesquisa tem natureza aplicada, pois sua finalidade é gerar conhecimentos que 

possam ser aplicados na prática, no contexto de atuação do Tribunal de Contas da União. 

A problemática trabalhada na pesquisa é especifica ao contexto de atuação do TCU, ao 

tema da apreciação e julgamento de prestações de contas. Possui por objetivo descrever 

fatos e fenômenos da realidade, a instituição de julgar prestação de contas dos gestores 

públicos federais, o que conduz a que a pesquisa seja descritiva. 

Utilizou-se o procedimento de observador participante, na medida em que o autor 

é servidor público federal há 19 anos, trabalhando como Auditor Federal de Controle 

Externo do TCU, desde 1999. 

No período compreendido entre os anos de 2006 a 2014, o autor esteve lotado na 

Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag), unidade técnica do TCU 

responsável pela coordenação dos trabalhos de elaboração do Relatório e Parecer Pérvio 

relativos à apreciação da prestação de contas do presidente da República.  

A parceria entre o TCU e a OCDE, que resultou no Estudo Comparativo 

TCU/OCDE (2012) sobre a integridade do sistema de controle da prestação de contas do 

presidente da República, que serviu de base e inspiração à presente investigação, foi 

conduzida pela Semag, nos anos 2011/2012, ocasião em que se teve a oportunidade de 

tomar conhecimento do projeto em primeira mão. Dessa feita, o autor da pesquisa 

observou os fenômenos diretamente na própria realidade.  

Relativamente à técnica para coletar e analisar os dados, a pesquisa valeu-se de 

análise documental, com aplicação da análise do discurso, como forma de “interrogar os 

sentidos estabelecidos em diversas formas de produção, verbais ou não-verbais”, na 

medida em que seja possível extrair sentidos para interpretação a partir do conteúdo 

material dessas formas (CAREGNATO e MUTTI, 2006, p. 680).  

A coleta de dados foi realizada com o objetivo de possibilitar a realização de duas 

análises, de forma a que novos conhecimentos sobre o objeto da pesquisa pudessem ser 

extraídos. A primeira análise foi a comparação de dois cenários, o aplicável às contas do 

presidente da República e o dos gestores ordinários. Como resultado, tentou-se responder 

se as recomendações articuladas no âmbito do Estudo Comparativo TCU/OCDE (2012) 

poderiam ser estendidas ao contexto de apreciação e julgamento das contas dos gestores 

ordinários. 
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A segunda análise consistiu na descrição de documento representando a instrução 

de mérito do Auditor Federal de Controle Externo do TCU, em processo de julgamento 

da prestação de contas dos gestores ordinários. 

Essas duas análises constituíram as duas etapas da pesquisa, descritas a seguir: 

Etapa 1 

A análise comparativa de cenários se refere à comparação entre a estrutura 

aplicada para a apreciação e julgamento das contas do presidente da República e a 

referente às contas dos gestores ordinários, tendo por ponto de partida o estudo crítico 

realizado em parceria do TCU com a OCDE, em que foi analisada a estrutura de 

governança do sistema de integridade nacional, tendo por foco a prestação de contas do 

Chefe da República Federativa do Brasil, nos termos disposto no art. 71, I da CRFB 

(OCDE, 2012). 

O Estudo Comparativo TCU/OCDE (2012) traz como conclusões recomendações 

práticas que poderiam ser adotadas no âmbito da Corte de Contas brasileira, com vistas a 

aumentar os impactos positivos decorrentes do trabalho de apreciar as contas do 

presidente, uma competência constitucional. 

O Estudo Comparativo TCU/OCDE (2012) abrangeu apenas a atuação referente 

à prestação de contas do chefe supremo da nação, não incluindo a prestação de contas dos 

demais gestores públicos, aqueles milhares de agentes que estão sujeitos a prestarem 

contas ao TCU, nos termos disposto no art. 71, II da CRFB. 

Dessa feita, a etapa 1 passa a ter como objetivo intermediário o de responder ao 

seguinte questionamento: 

Faz sentido estender as recomendações articuladas no âmbito do Estudo 

Comparativo TCU/OCDE (2012), que trata da prestação de contas do Chefe da 

República Federativa do Brasil, ao contexto de apreciação e julgamento das prestações 

de contas ordinárias? 

A metodologia de análise consistiu na adoção dos seguintes procedimentos: para 

cada recomendação articulada no Estudo Comparativo TCU/OCDE (2012), identificou-

se o contexto em que as recomendações foram delineadas e perguntou-se se aquele 

contexto seria aplicável ao contexto das contas ordinárias. O objetivo principal era 

analisar o cerne da recomendação, tendo sido necessário, em alguns casos, adaptá-la para 
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o contexto das contas ordinárias, de forma a que a recomendação fizesse sentido. Exemplo 

dessa adaptação se refere à menção que a recomendação poderia ter ao Relatório do 

Presidente da República, o qual por óbvio não seria aplicável. Porém, sempre que isso 

ocorreu, a leitura passava a ser Relatório do Órgão e assim por diante. 

Caso a análise concluísse que a recomendação não fazia sentido, considerava a 

recomendação como não aplicável e, consequentemente, não passível de ser estendida. 

Contrariamente, se se considerava que o cenário era coerente, outros questionamentos 

eram realizados. O foco passava a ser o conteúdo material da recomendação em si.  

Assim, para cada recomendação remanescente, cujo contexto foi considerado 

aplicável, perguntou-se se seu objeto já não estava sendo cumprido no contexto das contas 

ordinárias. Caso a recomendação não estivesse sendo observada, concluía-se pela 

pertinência de estendê-la ao contexto de processamento das contas ordinárias. 

Em algumas situações, em que a prática já estava sendo adotada no contexto das 

contas ordinárias, porém em virtude de a atividade ser considerada permanente, ou 

relevante para a compreensão do conjunto das recomendações, julgou-se mais prudente 

manter a recomendação como passível de ser estendida. Este último critério teve por 

objetivo dar mais coerência às recomendações, consideradas em seu todo. Os resultados 

encontram-se no Anexo II, onde podem ser encontradas as respostas dada pelo autor da 

pesquisa às perguntas acima descritas. 

Importante ressaltar que a pesquisa não apresenta a construção do contexto das 

contas ordinárias, servindo-se de dois pontos de apoio, no entanto. O conhecimento do 

autor sobre o assunto (que em termos de contas ordinárias é bastante limitado, e mais 

abrangente quanto às contas do presidente) e os resultados da análise da peça documental 

2 (instrução de mérito de processo de julgamento das contas dos gestores de Hospital 

Federal, baseado na cidade do Rio de Janeiro). 

Etapa 2 

Seguindo o objetivo original de compreender o significado de julgar as prestações 

de contas, se a Etapa 1 se dedicou a tratar o tema pela ótica do contexto, a Etapa 2 teve 

por foco a atuação no caso concreto. Escolheu-se processo de julgamento de contas dos 

gestores de Hospital Federal, localizado no Rio de Janeiro, cujo julgamento foi pela 

regularidade com ressalvas das contas. 
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Considerou-se o processo de julgamento de contas em sua totalidade como sendo 

o “texto” a ser compreendido (PRASAD, 2002). Com base na metodologia hermenêutica 

esse conjunto foi colocado como sendo o conteúdo a ser interpretado (interpretandum) 

pelo pesquisador-intérprete. 

Assim, com vistas a elucidar o significado do interpretandum, foi adotado 

processo de sinédoque, em que se escolheu um elemento desse conjunto para representar 

o todo. O elemento selecionado constitui o documento 2 (peca instrutória de mérito do 

AuFC no processo de contas selecionado). Dessa feita, a análise de discurso ateve-se 

somente à peça selecionada não recaindo em todo o processo de contas, apesar de aspectos 

do processo como um todo terem sido considerados. 

A escolha desse documento como ilustrativo do conjunto decorreu de decisão do 

pesquisador baseado na crença de que ele abarcaria em seu corpo as principais questões 

de fato e direito que embasaram a decisão final do processo, no Acórdão de julgamento. 

1.4.2.1 Os Procedimento de Análise Bibliográfica e Documental 

 

Esta seção dedica-se à apresentação do procedimento da análise documental. A 

seguir, lista dos documentos coletados analisado no âmbito da pesquisa: 

1. Conjunto de Recomendações articuladas no Estudo Comparativo 

TCU/OCDE (2012); 

2. Relatório de Instrução de AuFC, relativamente ao TC 043.355/2012-9 

– Processo de Julgamento de Contas do Hospital Federal de Ipanema; 

Sendo as peças analisadas todos documentos, razão pela qual optou-se pelo 

procedimento de análise bibliográfica e documental. A peça 1 é excerto do relatório final 

elaborado pela OCDE no âmbito do Estudo Comparativo TCU/OCDE (2012). A 

construção das recomendações, que constituem o substrato material da peça 1, está 

embasada em análises, conduzindo a que seja documento analítico. Classifica-se, assim, 

este documento como peça bibliográfica.  

Por outro, o documento 2 é texto oficial, sem tratamento analítico. Diferentemente 

da pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental: 
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recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico, tais 

como: tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, 

filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de 

programas de televisão e outros (FONSECA, 2002, p. 32).  

Os documentos 1 e 2 foram utilizados na resposta ao primeiro questionamento 

parcial da pesquisa, sobre as diferenças e semelhanças dos dois contextos de julgamento 

das prestações de contas (contas de governo x contas ordinárias). 

O documento 2 foi selecionado por outra razão também, possibilitar extrair 

conhecimentos sobre o discurso empregado em processo de julgamento dos gestores 

ordinários. Ele integra processo real, julgado pelo TCU e disponível na internet. 

Assim, a análise da peça 2 (documento de instrução de mérito em processo de 

julgamento de contas ordinárias) ajudou a embasar as conclusões obtidas em relação à 

factibilidade de se entender as recomendações contidas no documento 1 (recomendações 

oriundas do Estudo Comparativo TCU/OCDE (2012)) ao contexto de julgamento das 

prestações de contas dos gestores ordinários. 

A peça 2 foi utilizada também com segundo propósito, conforme se explica a 

seguir. Ela é uma das 25 peças processuais de processo de julgamento de contas, sendo a 

instrução de mérito do Auditor do TCU (AuFC). Foi escolhida como a peça mais 

representativa do processo que pudesse auxiliar na construção do significado de ‘instruir 

para efeitos de julgamento’, que passou a ser o interpretandum, cuja interpretação se 

buscava. 

A escolha da peça instrutória de mérito (documento 2) como representativa de seu 

conjunto baseou-se em conhecimento prévio do processo que ela integra. O pesquisador 

selecionou processo de julgamento de contas em que não tivesse havido a detecção de 

irregularidades. Nestas hipóteses, em que não há indícios de irregularidades, a 

complexidade processual reduz-se sobremaneira. Os temas tratados e a abordagem 

jurídico-administrativa tendem a ser mais simples, pelo menos no que tange ao processo 

dialético que se instaura quando há indícios de irregularidades. 

Em não havendo irregularidades, as idas e vindas processuais diminuem, o que 

possibilita a que uma única peça processual consiga oferecer panorama das principais 

questões tratadas no processo, a embasar a decisão final do colegiado pelo TCU. Em 
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processos complexos, muitas vezes, para se obter compreensão abrangente de todos os 

temas exigiria a leitura de mais peças, aumentando-se a exigência de leitura com o 

incremento da complexidade. 

No caso do processo analisado, a instrução de mérito elaborada pelo Auditor 

transmite as principais questões que embasam a decisão final do TCU. Ademais, a 

proposta de encaminhamento presente na peça 2 foi integralmente acatada e incorporada 

ao Acórdão que julgou regulares com ressalvas as contas dos gestores responsáveis. 

 

1.4.3 Considerações Gerais sobre Paradigma de Pesquisa 

Interpretativo 

O paradigma de pesquisa interpretativo enxerga a realidade e o significado a ela 

associado como socialmente construído, na medida em que as pessoas formam suas 

próprias percepções da realidade social. Para proceder a pesquisas interpretativas o 

pesquisador se vale de metodologias qualitativas de pesquisa com a finalidade de 

investigar, interpretar e descrever realidades sociais (BASSEY, 1995; TULI, 2010).  

A lógica da analise fenomenológica considera os fenômenos sociais mais como 

um caso particular e ambíguo e menos como algo bem definido e que possa ser replicado. 

Nesse sentido, o método da pesquisa qualitativa é idiográfico, ao tratar de fatos 

considerados individualmente, em oposição ao método nomotético, que se dedica a 

formular leis gerais para o entendimento de um determinado evento, circunstancia ou 

objeto (MAANEN, 1979). 

Os dados da pesquisa qualitativa emergem quando o pesquisador social destaca 

do mundo um domínio espacial e temporal. O ato de destacar define o território sobre o 

qual descrições são elaboradas. Estas descrições são essencialmente mapas idiográficos 

do território e constituem a atividade principal da coleta de dados, especialmente se 

alguma declaração de caráter nomotético for resultar da pesquisa (MAANEN, 1979). 

Interpretativismo e Hermenêutica 

O interpretativismo e a hermenêutica nascem como reação dos historiadores e 

sociólogos alemães neokantistas, em fins do século XIX e início do XX, à então 

dominante filosofia do positivismo (SCHWANDT, 2006). 
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No centro do debate estava a declaração de que as ciências humanas possuíam 

diferenças fundamentais quanto à natureza e à finalidade, em relação às ciências naturais. 

Assim, os adeptos da teoria interpretativa defendiam que a finalidade das ciências 

humanas é compreender a ação humana. Por outro lado, os positivistas defendiam que a 

finalidade de qualquer ciência é oferecer explicações causais de fenômenos sociais, 

comportamentais ou físicos (SCHWANDT, 2006).  

Para o pesquisador com inclinação interpretativa, a diferença fundamental entre a 

ação (social) humana e o movimento dos objetos físicos é o fato de a primeira ser 

inerentemente significativa, querendo com isso alegar que aquela possui certo conteúdo 

intencional. Neste sentido, o entendimento da ação social pelo pesquisador pressupõe a 

compreensão do significado que constitui essa ação, desse conteúdo intencional, o qual 

depende da intenção de quem executa a ação e o contexto no qual está inserido. O 

significado de uma ação pode ser compreendido apenas como o sistema de significados 

ao qual esta pertence (FREY, 1996; SCHWANDT, 2006: 195). 

O investigador no intuito de determinar o significado em uma ação há de 

interpretar o modo pelo qual os atores estão agindo. As diferenças nos processos de 

interpretação e compreensão, de se chegar ao que a literatura alemã chama de Verstchen, 

conduz a quatro principais correntes. Três vinculam-se a tradições filosóficas do 

interpretativismo e uma, distingue o interpretativismo da hermenêutica (SCHWANDT, 

2006). 

Círculo Hermenêutico 

A noção do círculo hermenêutico é central para a teoria hermenêutica. A primeira 

formulação clara veio com o filólogo AST, em que ele estabelece que: “A lei fundamental 

de toda compreensão e de todo conhecimento é encontrar o espirito do todo a partir do 

singular e apreender o singular através do todo” (AST, 1808 apud SAMPAIO DA 

SILVA, 2012). Para AST, as produções cultural e textual constituem necessariamente 

uma unidade. 

Esta mesma posição é defendida por Schleimarcher, que de igual modo que AST, 

defende que o objetivo de se interpretar um texto é buscar o sentido original intencionado 

pelo autor (PRASAD, 2002). 

A concepção do círculo hermenêutico ganha contornos existenciais, no século 

XX, na medida em que se refere à relação circular entre a pré-compreensão do intérprete 
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e o que está sendo interpretado (interpretandum). Heidegger atribui ao círculo 

hermenêutico status de ontologia, ao estabelecer que ele encerra “traço constitutivo do 

Ser (Dasein) enquanto ente que existe sob o modo da compreensão” (SAMPAIO DA 

SILVA, 2012, p. 56). 

A experiência do mundo é condicionada pela prática e pelo contexto histórico, 

tendo sempre por parâmetro o horizonte do intérprete. Neste sentido, a compreensão, para 

Heidegger, se assenta em pressupostos determinados, fazendo com que a interpretação 

fique condicionada a concepções pré-estabelecidas (PRASAD, 2002; SAMPAIO DA 

SILVA, 2012). 

Sampaio da Silva identifica que a posição de Heidegger teria duas consequências 

epistemológicas. Primeiramente, ele inverte a relação entre compreensão e interpretação, 

pois o filósofo alemão coloca a primeira em posição de destaque e a segunda como dela 

dependente: 

Toda interpretação se funda na compreensão. O sentido é o que se articula como 

tal na interpretação e que, na compreensão, já se prelineou como possibilidade de 

articulação (HEIDEGGER, 2005, p. 211). 

A segunda consequência epistemológica refere-se à posição de Heidegger quanto 

a interpretação não ser nem objetiva nem subjetiva, mas projetiva, pois ela consiste numa 

elaboração ou exploração de possibilidades (SAMPAIO DA SILVA, 2012). 

1.4.4 Metáfora 

 

As ideias aqui defendidas sobre metáfora devem-se ao trabalho de Brown (1976), 

em relação ao papel que ela desempenha na descoberta de novos conhecimentos e 

formulação de teorias científicas. 

As metáforas são empregadas em todos os campos do saber, sendo que, no campo 

filosófico, os debates giram em torno da questão cognitiva das metáforas, quando os 

temas de similaridade, identidade e diferença emergem. É instrumento de linguagem, 

utilizada por sua capacidade de integrar fenômenos e pontos de vista diversos, sem 

destruir as diferenças entre eles (BROWN, 1976).  

O processo da metáfora consiste na descrição de um fenômeno em termos de 

outro. É figura de linguagem em que uma coisa é representada (ou dita) como algo 
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diferente. Ao utilizar uma metáfora, faz-se comparação entre o modelo mental da entidade 

que se está interessado em conhecer (o alvo), com o modelo de entidade que já se conhece 

algo (a fonte). Buscando por semelhanças, é possível gerar novos conhecimentos e 

aumentar a compreensão, reorganizando significados em ambos os domínios tratados. A 

metáfora possibilita a criação de arcabouço conceitual aplicável à entidade-alvo, de uma 

maneira particular (BROWN, 1976). 

Brown aponta a aceitação entre filósofos do arcabouço do realismo simbólico ou 

cognição estética, em que o pensamento criativo é visto como metafórico, sendo aceita a 

ideia de encarar a metáfora como uma lógica de descobrimento de conhecimentos 

científicos, que existiria ao lado da ciência “normal” (BROWN, 1976). Ele afirma que a 

aceitação deste ponto de vista possui profundos impactos na filosofia da ciência, na 

medida em que os modelos científicos (indutivo e dedutivo) sejam reformulados tendo 

por perspectiva que as representações formais sejam entendidas como redescrições 

metafóricas no domínio do que é explanado. 

A metáfora pressupõe a transferência de ideias e associações de um sistema ou 

nível do discurso para outro. Três características são exigidas da metáfora. Em primeiro 

lugar, se tomadas literalmente, elas tendem a ser consideradas absurdas, gerando tensão 

conceitual entre o conceito que é expresso metaforicamente e o conceito que normalmente 

se aplica ao objeto. Esta tensão atua no sujeito com força cognitiva, abrindo novas 

possibilidades de compreensão daquilo que se quer conhecer (BROWN, 1976). 

A segunda característica é que elas são elaboradas com o pressuposto de serem 

compreendidas. O uso da linguagem contendo proposição “errada” é um método no qual 

se estabelece caminho em que o novo será explorado (BROWN, 1976). O grau de 

estranhamento da metáfora depende em grande medida do afastamento entre os diferentes 

níveis ou sistemas utilizados na construção da metáfora. 

E terceiro, elas operam no campo das hipóteses, do “como se” (BROWN, 1976). 

O pensamento metafórico requer considerar o objeto sob duas perspectivas diferentes 

simultaneamente, dependentes dos sistemas de discurso utilizados em sua construção. A 

metáfora não pode ser vista em seu sentido literal, sendo importante manter sua tensão 

inerente, como forma de prover novas possibilidades de compreensão. 
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1.4.5 Significado 

 
Há duas camadas de significação, a semântica e a pragmática. A semântica se 

ocupa do estudo do significado da sentença, o que se poderia dizer do significado literal. 

A pragmática busca a significação para além do significado da sentença, ao considerar 

também informações sobre a situação em que a sentença é proferida pelo falante, podendo 

se falar em significado situacional (ILARI, 2000; BASSO et. al., 2009; ARAÚJO, 2007; 

ESPÍNDOLA, 2010). 

Na pragmática, a finalidade que o falante quer alcançar importa, sendo relevante 

se perguntar o porquê ele emite determinado enunciado. É necessário se conhecer o 

contexto em que a frase foi pronunciada, para se extrair seu significado. Fora dos livros 

de linguística, todas as sentenças possuem significação pragmática, envolvendo sempre, 

ainda que de forma implícita, o “eu” e o “você”: eu quero que você saiba sobre alguma 

coisa. 

Basso et. al. (2009), ao separar a semântica da pragmática, afirma que “a 

pragmática busca reconstruir o que o falante quis dizer ao proferir uma sentença, qual 

era a sua intenção comunicativa” (Basso et. al., 2009, p. 17). Esses autores se referem ao 

significado da sentença (SS) e ao significado do falante (SF), distinguindo a semântica da 

pragmática, respectivamente. 

Pesquisas sobre o funcionamento da linguagem ordinária, levou a grupo de 

filósofos, filiados à filosofia analítica, a se perguntarem sobre as condições de 

funcionamento, finalidade, entre outras preocupações, desembocando na teoria dos atos 

de fala. 

A teoria dos atos de fala de Austin preconiza que nem todo enunciado serve para 

descrever ou declarar algo sobre o mundo. O filósofo britânico constatou que nem toda 

declaração poderia ser verificável, em termos de poderem se submeter à noção de 

verdade. Ele separa os enunciados em dois grupos: os constatativos (constative 

utterances), que servem para descrever o mundo, relatar ou informar algo, e os 

performativos (performative utterances), que nada descrevem, nada relatam, porém cuja 

realização resulta em um fazer. Aqueles podem ser qualificados de verdadeiros ou falsos, 

ao passo que estes apenas de “felizes” ou “infelizes”, nos dizeres de Austin (1962). 
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Por fim, transcreve-se posição de Araújo (2007) sobre a linguagem em toda sua 

complexidade: 

A linguagem não se reduz a um simples instrumento para o pensamento representar as 

coisas, sua estrutura articulada, é independente de um sujeito ou de uma vontade 

individual e subjetiva. Em outras palavras, a linguagem não é o instrumento precário e 

imperfeito do qual o pensamento se serve para realizar as operações de representação 

mental da realidade. A função da linguagem vai além da simples nomeação de objetos 

ou designação de algo da realidade; o signo significa e como que dá instruções ao 

pensamento, sua significação não decorre de uma suposta relação direta com a coisa 

nomeada. Sem linguagem, com suas estruturas, regras de formação, e uso de atos de 

fala, não há pensamento, não designação, não há referência (ARAÚJO, 2007, p. 2).  

  



34 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Governança, Accountability (Prestação de Contas) e Transparência 

 

 

A consolidação de sociedade democrática depende que haja governança, na 

medida em que boa governança é requisito para a criação e a manutenção de ambiente 

que promova desenvolvimento com equidade. 

O Banco Mundial, no relatório Governance and Development, conceituou 

governança como a maneira pela qual o poder é exercido na gestão de recursos políticos, 

sociais e econômicos, para o desenvolvimento do país (BANCO MUNDIAL, 1992). Em 

transcrição, in verbis: 

The manner in which power is exercised in the management of a country’s economic and 

social resources for development (BANCO MUNDIAL, 1992, p. 1). 

A definição do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 

para governança se aproxima da do Banco Mundial, sendo entendida como o exercício 

da autoridade econômica, política e administrativa de um país em todos os níveis, 

compreendendo mecanismos, processos e instituições com os quais cidadãos e grupos da 

sociedade civil articulam seus interesses, exercitam seus direitos, cumprem suas 

obrigações e medeiam suas diferenças. No original, governança foi definida como: 

The exercise of economic, political and administrative authority to manage a country’s 

affairs at all levels. It comprises the mechanisms, processes and institutions through 

which citizens and groups articulate their interests, exercise their legal rights, meet their 

obligations and mediate their differences (United Nations Economic and Social Council 

(UNESC), 2006). 

Diante da constatação de que muitas crises nos países em desenvolvimento se 

mostraram ser de natureza de governança, levou o Banco Mundial a enxergar a questão 

da governança como questão de boa governança. Esta seria complemento essencial para 

sólidas políticas econômicas (BANCO MUNDIAL, 1992). 

O papel dos agentes governamentais é fundamental na construção da boa 

governança, pelo papel central que possui no provimento de bens e serviços públicos. É 

o governo quem estabelece as regras de funcionamento do mercado e atua na correção de 
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suas falhas. Para atuarem, no entanto, os governos necessitam de receitas e de estrutura, 

para arrecadar e gerir os recursos na produção dos bens públicos. Em decorrência dessa 

atuação do Estado, segundo o Banco Mundial, surge a necessidade de criação de sistema 

de responsabilização e prestação de contas (accountability), informações confiáveis e 

gestão eficiente dos recursos e provisão de serviços públicos: 

They [public officials] establish the rules that make markets work efficiently and, more 

problematically, they correct for market failure. In order to play this role, they need 

revenues, and agents to collect revenues and produce the public goods. This in turn 

requires systems of accountability, adequate and reliable information, and efficiency in 

resource management and the delivery of public services (BANCO MUNDIAL, 1992, p. 

1). 

A boa governança é participativa, transparente e responsiva, a garantir que as 

prioridades da nação estejam baseadas em amplo consenso social e que a voz dos mais 

desamparados também seja levada em consideração, conforme defendem Dye e 

Stapenhurst (1998). 

O Departamento para o Desenvolvimento Internacional do Reino Unido, em 

citação do UNESC (2006), foca em quatro grandes componentes quando define boa 

governança: legitimidade (o governo deve possuir o consentimento dos governados), 

accountability, competência (efetividade no planejamento e provimento das políticas 

públicas), e respeito à lei e proteção aos direitos humanos (UNESC, 2006). 

Para o Banco Mundial (1992), a boa governança compreende gestão confiável do 

setor público (eficiência, efetividade e economicidade), accountability, fluxo de 

informação sem restrições (transparência) e arcabouço jurídico que promova o 

desenvolvimento (justiça, respeito aos direitos humanos). 

A preocupação vai além da construção de capacidades no seio do setor público, 

para incluir também a criação de regras e instituições que estabeleçam arcabouço 

normativo previsível e transparente, na condução dos assuntos público e privado. O 

Banco Mundial (1992) enxerga que a existência de governo diligente e arcabouço estável 

como elementos essenciais para que o mercado e o setor público atuem de forma eficiente, 

e consequentemente promovam crescimento econômico (BANCO MUNDIAL, 1992). 

The Bank's concern with sound development management thus extends beyond building 

the capacity of public sector management to encouraging the formation of the rules and 
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institutions which provide a predictable and transparent framework for the conduct of 

public and private business and to promoting accountability for economic and financial 

performance (BANCO MUNDIAL, 1992, p. 3). 

A accountability é considerada pré-requisito da boa governança, segundo 

entendimento do UNESC (2006), pois ela significa a responsabilização dos agentes 

investidos em mandato público. Sejam esses agentes eleitos ou indicados, a 

responsabilidade pressupõe torná-los responsáveis por suas ações, atividades e decisões. 

Este processo busca estabelecer quem é responsável pelo o quê, além de definir quais 

condutas são consideradas ilegais (UNESC, 2006). 

A responsabilização (accountability) significa que os agentes públicos têm de se 

responsabilizar por suas ações. A forma de exercer esta competência, no entanto, varia de 

país para país, em virtude de questões culturais, históricas, capacidades administrativas, 

entre outras. Em sentido amplo, para o Banco Mundial (1992), o objetivo da 

responsabilização dos agentes se vincularia com a congruência entre as políticas públicas 

e sua implementação, com a alocação e o uso eficientes dos recursos públicos. 

A Organização Latinoamericana e Caribe da Entidades de Fiscalização Superior 

(OLACEFS), ao emitir enunciado sobre prestação de contas, coloca-a como aspecto 

fundamental para a governabilidade dos países, a constituir princípio da vida pública, 

mediante o qual os funcionários depositários da vontade popular estão obrigados a 

informar, justificar e se responsabilizar publicamente por suas ações (OLACEFS, 2010). 

A noção encerra a ideia da legitimidade dos governantes e de suas ações, na 

medida em que o exercício legítimo do poder político deve estar sujeito ao controle 

daqueles sobre os quais se exerce tal poder (CARRILLO, 2005). Em termos 

constitucionais, ter-se-ia a regra de que todo poder emana do povo e em seu nome deve 

ser exercido (CRFB, art. 1º, § único). 

O governo possui papel relevante também em assegurar a responsabilização no 

âmbito do setor privado, estendendo a discussão sobre a accountability para além das 

fronteiras internas do setor público. Agências governamentais são responsáveis pela 

normatização de políticas regulatórias, de competição, organização das companhias, de 

valores mobiliários. 

O termo accountability contém duas dimensões conceituais básicas. A primeira 

dimensão, também referida como answerability ou responsividade, está associada com a 
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obrigação de funcionários e políticos de informar suas decisões e justificá-las 

publicamente. Esta dimensão não se resume a simples transmissão de informações do 

Estado à cidadania, mas ao estabelecimento de debate público, perpassando por processo 

reflexivo. Isso implica na criação de sistema de controle baseado em agência e 

mecanismos especializados de fiscalização, com o objetivo de avaliar o comportamento 

dos agentes e das organizações públicas (JIMÉNEZ, 2012; PERUZZOTTI e 

SMULOVITZ, 2002). 

A segunda dimensão (enforcement) relaciona a prestação de contas com a 

existência de sanções, entendida como a capacidade de impor castigos àqueles que 

tenham violado seus deveres funcionais ou descumprido suas obrigações (JIMÉNEZ, 

2012; PERUZZOTTI e SMULOVITZ, 2002). 

Transparência e responsabilização são conceitos que se relacionam e se reforçam 

mutuamente, pois a transparência pressupõe o acesso tempestivo, sem restrições e 

confiáveis, sobre as informações que embasaram o processo decisório. Instituto Brasileiro 

de Governança Corporativa (IBGC), em seu Código de Boas Práticas de Governança, 

coloca a questão da transparência como um dos princípios da boa governança, tendo sido 

definido como: 

Mais que a obrigação de informar, é o desejo de disponibilizar para as partes 

interessadas as informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas impostas 

por disposições de leis ou regulamentos. Da adequada transparência resulta um clima 

de confiança, tanto internamente, quanto nas relações da empresa com terceiros. Não 

deve restringir-se ao desempenho econômico-financeiro, contemplando também os 

demais fatores (inclusive intangíveis) que norteiam a ação gerencial e que conduzem à 

criação de valor (IBCG, 2009, p. 19). 

No entanto, a transparência se transformaria em instrumento de pouca utilidade 

diante da ausência de mecanismo em que obrigasse o agente público a relatar suas ações 

e sofrer as consequências pela não observância dos padrões definidos. A existência de 

ambos os mecanismos é condição para a gestão eficiente, eficaz e efetiva dos recursos 

pelas organizações públicas (UNESC, 2006). 
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2.2 Prestação de Contas como tipo de Accountability Horizontal 

 

Existem diversas formas de se abordar o tema do controle. O arcabouço teórico 

desenvolvido por O’Donnell (1994), que discute o tema pela ótica da dicotomia entre 

Estado e sociedade, relaciona-se diretamente com as discussões aqui empreendidas.  

Se o controle é da sociedade sobre o Estado diz-se accountability vertical, estando 

os atores em níveis diferentes. Exemplo desse tipo de controle são as eleições para os 

cargos eletivos do Estado. Se o controle, porém, é exercido no seio do próprio Estado, 

entre órgãos estatais, então diz-se accountability horizontal, pois ambos os agentes, o que 

exerce e o que sofre o controle estão no mesmo nível, como partes integrantes do Estado 

(O’DONNELL, 1994, 2003). 

Mainwaring (2003) critica as noções de accountability vertical e horizontal 

oferecidas por O’Donnell por serem problemáticas e deixar de fora alguns exemplos de 

relação em que a accountability estaria presente, porém não se encaixaria bem em suas 

definições. Reconhece a validade de se distinguir os diferentes tipos de accountability, 

porém, em sua opinião, a melhor forma de assim proceder seria diferenciá-la em função 

do agente que detém o poder de exigir a prestação de contas. Ele propõe a distinção em 

accountability eleitoral e accountability entre órgãos estatais (MAINWARING, 2003).  

O’Donnell utiliza essas duas formas de controle para discutir a democracia, e seus 

diversos tipos. Em Delegative Democracy (1994), afirma ter identificado tipo novo de 

democracia, em que a característica principal seria a existência de mecanismos de 

accountability vertical, porém fraca accountability horizontal. Segundo o autor, os países 

assim identificados seriam democracias, porém estariam em estágio de desenvolvimento 

ainda incipiente. Originalmente, os estudos de O’Donnell se concentraram na experiência 

de países latino-americanos, após o fim de períodos de ditadura militar, nos anos 1970/80. 

A baixa institucionalização de organizações públicas que desempenham as 

funções típicas do controle na modalidade de accountability horizontal seria a 

justificativa para os países possuírem as características apontadas por O’Donnell (1994). 

Nesse tipo de sociedade, em que o presidente eleito não pode ter seus poderes 

questionados, a democracia teria a denominação de Democracia Delegada, em tradução 

livre do inglês Delegative Democracy, em preferência ao termo ‘Democracia Delegativa’, 

na medida em que ‘delegativa’ não existe no vernáculo português. 
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Ao teorizar sobre como países recém-saídos de períodos de autoritarismo – como 

os da América Latina nos anos 1990 – poderiam avançar em direção à democracia 

consolidada, O’Donnell ressalta a importância da consolidação de instituições capazes de 

conduzir os países a esse novo estágio. A existência de rede institucional, composta de 

organizações legalmente competentes e materialmente capazes de agir e imputar 

responsabilidades aos governantes é condição para que a transição seja possível 

(O’DONNELL: 1994, 1999; KENNEY: 2003). 

O’Donnell distingue três formas de distribuição do poder entre os atores estatais. 

A primeira é a separação dos poderes entre o Poder Executivo, o Legislativo e o 

Judiciário. A segunda forma é o peso e contrapeso, ou check and balance em vernáculo 

inglês. A terceira forma é o accountability horizontal. Elas não se confundem entre si. 

O peso e contrapeso ocorre quando há compartilhamento de poder entres os 

agentes públicos. Exemplo é o poder de veto do presidente da lei aprovada pelo 

Parlamento. A competência é do Parlamento, porém a Lei exige a participação de outro 

Poder para conformação final do ato. Outro exemplo, é a exigência de ratificação pelo 

Poder Legislativo de nomes indicados pelo Chefe do Poder Executivo, como no caso dos 

juízes das cortes superiores, ou diretores do Banco Central, entre outros (KENNEY, 

2003). 

O’Donnell oferece definição de accountability horizontal que serve de parâmetro 

para o aprofundar a definição de suas características principais. Nesse sentido, 

accountability horizontal é: 

The existence of state agencies that are legally enabled and empowered, and factually 

willing and able, to take actions that span from routine oversight to criminal sanctions or 

impeachment in relation to actions or omissions by other agents or agencies of the state 

that may be qualified as unlawful. (O’DONNELL, 2003, p. 51)  

A definição ressalta as características associadas a esse tipo de controle: a 

existência de órgãos estatais legalmente constituídos e dotados de competências 

específicas para agir e imputar responsabilidades. Os poderes investidos nos órgãos vão 

desde a fiscalização de rotina, passando pela imputação de sanções ou a instauração de 

processo de impedimento, em relação a ação ou omissão dos agentes públicos considerada 

ilegal. Ressalta também a necessidade de esses órgãos quererem exercer suas 
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competências, na medida em que a mera existência não seria suficiente para que se 

pudesse considerar o instrumento como efetivo. 

A discussão empreendida por O’Donnell sobre a accountability se insere em tema 

mais amplo sobre a democracia representativa moderna. Ele identifica a presença de 

elementos de três tradições: a democrática, a republicana e a liberal. 

Os ideais defendidos variam em cada uma das correntes. Assim, na tradição 

democrática, a construção da maioria é o elemento determinante e a accountability 

vertical a principal ferramenta de prestação de contas. O período eleitoral, com a eleição 

do líder, é o momento que a sociedade tem para se manifestar sobre a atuação dos 

escolhidos. Nesta perspectiva, o processo de accountability horizontal perde a força, pois 

é visto como mecanismo que interpõe obstáculos ao projeto político vencedor da contenda 

democrática. 

Relativamente às outras duas tradições, republicana e liberal, O’Donnell vê que 

ambas propõem separação entre a esfera pública e a privada, porém o modo pelo qual 

cada corrente vislumbra essa separação possui implicações muito distintas. A base da 

diferença estaria na crença sobre o locus onde ocorre o desenvolvimento humano: “[p]ara 

o republicanismo, o lugar onde se dá o desenvolvimento humano apropriado e pleno é a 

esfera pública” (O’DONNELL, 1998, p. 31). Por essa razão, a tradição republicana 

estaria mais preocupada com o império da lei, com a obediência às normas estabelecidas. 

Arbeláez et al. (2014) ao abordarem a questão da tradição republicana, remontam 

aos escritos de John Stuart Mill, para asseverarem que esta tradição defende o valor do 

equilíbrio interinstitucional na esfera pública, como mecanismo de controle do poder 

político. Lembram que Stuart Mill teria realizado defesa da autonomia dos cidadãos, 

entendendo-a como a capacidade de se autolegislarem, bem como conseguirem os meios 

de proteção contra a concentração de poder público. Mill colocava a função de 

inspecionar e vigiar os atos do governo entre os mais importantes, ao lado da 

representação dos interesses dos cidadãos (ARBELÁEZ et al., 2014). 

A tradição liberal, por outro lado, enxerga na esfera privada o local mais 

apropriado para que os homens desenvolvam ao máximo sua potencialidade 

(O’DONNELL, 2003). A promoção dos direitos civis e a necessidade de conter o poder 

político remontam à teoria desenvolvida por John Locke, que enxerga a necessidade de 
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limitar o Estado para a defesa da propriedade privada, entendida como a liberdade, a vida 

e os bens privados (ARBELÁEZ et al., 2014).  

Como os poderes do Estado lhe teriam sido dados pelos cidadãos, era necessário 

controlar os possíveis excessos que porventura pudessem ocorrer. Locke imaginou 

repartir o poder entre diversas mãos, o que mais tarde seria representado pela repartição 

clássica em Executivo, Legislativo e Judiciário (ARBELÁEZ et al., 2014). 

A desconfiança em relação à atuação do poder público, segundo Arbeláez et al 

(2014), justificaria a necessidade de exigir que os agentes políticos prestassem contas, 

que foi a noção prevalente no primeiro momento. Posteriormente, a prestação de contas 

se vincularia também à necessidade de manutenção do equilíbrio entre os poderes, o 

Executivo explicando ao Legislativos as ações empreendidas (ARBELÁEZ et al., 2014). 

Quadro 1 – Três Tradições da Democracia e a Accountability Horizontal 

 Democrática Republicana Liberal 

Natureza do Governo Governado pelas 

Pessoas 

Na prática, pela 

maioria; 

Hoje, por intermédio de 

representantes 

Governado pelo 

interesse público 

Enfatiza a diferença 

entre interesse público e 

privado 

Desenho institucional e 

educação moral usados 

para controlar a 

corrupção do poder 

Governado pelo 

interesse público 

Alguns direitos são 

vistos como 

inalienáveis 

O propósito do governo 

é proteger os direitos 

Papel da 

Accountability 

Vertical 

Accountability Vertical 

dos governantes em 

relação aos cidadãos é 

essencial 

Estritamente falando, 

não é necessária 

Estritamente falando, 

não é necessária 

Papel da 

Accountability 

Horizontal 

Menos importante, 

exceto para prevenir 

problemas com a 

Accountability Vertical 

Central no controle do 

poder e a corrupção 

Central na proteção dos 

direitos 

Fonte: Kenney (2003) 
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2.3 As Entidades de Fiscalização Superior como o locus de processamento de 

Prestações de Contas 

 

No combate à corrupção e promoção da equidade no seio da sociedade, Dye e 

Stapenhurst (1998) referem-se ao que eles denominam Sistema de Integridade Nacional, 

sustentado pelos pilares da integridade. As instituições que integram o grupo dos pilares 

variam de país para país, a depender da estratégia adotada, mas entre eles estão o 

Parlamento, o Judiciário, a mídia, o setor privado, as entidades de fiscalização superior, 

a vontade política, a conscientização do público (DYE e STAPENHURST, 1998). 

O pensamento desses autores é bastante orientado para o combate à corrupção, 

como um dos principais objetivos desse Sistema de Integridade. Neste diapasão, dão 

destaque à adoção de políticas econômicas que reduzem as chances de ocorrer abusos e 

desvios de conduta, como condição sine qua non para o sucesso do próprio sistema de 

integridade. Neste sentido, a existência de políticas voltadas à redução e ao controle da 

corrupção seriam condição a priori para o bom funcionamento do sistema de integridade 

(DYE e STAPENHURST, 1998). 

Entre as instituições que compõem os pilares de sustentação encontram-se as 

entidades de fiscalização superior (EFS). Elas exercem papel fundamental no 

funcionamento dos regimes representativos, ao assegurarem que os governos respondam 

aos interesses dos representados (PERUZZOTTI e SMULOVITZ, 2002). Para a 

verificação da boa governança, os atores devem olhar para os mecanismos que a 

promovem, os processos utilizados e os resultados alcançados. 

Os mecanismos existentes na prestação de contas teriam o papel de funcionar 

como rede de proteção a gerar informações que permitissem corrigir e melhorar políticas 

públicas, seja pela adoção de sanções aos responsáveis ou pela produção de informes que 

possam auxiliar os tomadores de decisão a terem compreensão mais adequada sobre 

necessidade e demanda da população (OLACEFS, 2010). Assim, no desempenho dessas 

funções, as EFS realizam trabalhos de supervisão da integridade financeira e asseguração 

da veracidade dos relatórios dos gestores de recursos públicos (DYE e STAPENHURST, 

1998; OLACEFS, 2010; RIBEIRO, 2002). 

Ao tratar dos modelos institucionais para as agências supremas de controle 

externo, ou Entidades de Fiscalização Superior (EFS), Ribeiro (2002) argumenta que 

existem os modelos de Controladoria e Tribunais de Contas (RIBEIRO, 2002). O DFID 
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divide as EFS segundo três modelos: o modelo de Westminster (ou de Parlamento), o 

modelo judicial ou napoleônico e o modelo de colegiado (DFID, 2004). 

Não obstante a divergência, ambas as classificações seguem os mesmos padrões 

para proceder na divisão. Assim, o modelo de controladoria equivale ao modelo 

Westminster, originário nos países anglo-saxões, posteriormente adotado por outros 

países a partir da influência dos Estados Unidos e da Inglaterra. O modelo de tribunal de 

contas corresponde ao modelo napoleônico, de origem francesa e amplamente adotado na 

Europa continental, e demais países com forte influência desta tradição. O modelo 

colegiado assemelha-se ao modelo de Westminster, na medida que suas decisões são 

submetidas ao Parlamento para apreciação, com a diferença que elas (as decisões) são 

tomadas de forma conjunta, pelo colegiado (RIBEIRO, 2002; DFID, 2004). 

O DFIF (2004) ressalta que a responsabilização e a prestação de contas no modelo 

do tipo Westminster estão intimamente ligadas com o a atuação do Parlamento. Seus 

pressupostos estão assentados na seguinte lógica: a) Parlamento autoriza os gastos; b) 

agentes públicos reportam suas ações; c) EFS audita os relatórios; d) EFS submete os 

resultados da auditoria ao Parlamento, normalmente a uma Comissão de Contas Públicas 

(Public Accounts Committee - PAC); e) PAC emite apontamentos, inclusive 

recomendações e f) governo responde aos apontamentos do PAC. 

No modelo de tribunais de contas, ou napoleônico, há maior grau de 

independência entre a EFS e o Parlamento, ainda que muitos tribunais de contas se 

posicionem como órgãos pertencentes ao Poder Legislativo. Ribeiro (2002) apresenta 

tabela em que consta a vinculação das EFS aos Poderes constituídos. De todos os países 

que adotam o modelo tribunal de contas, apenas as EFS da Grécia e de Portugal estão 

localizados no Poder Judiciário, ao passo que as demais EFS pertencem ao Poder 

Legislativo (RIBEIRO, 2002, p. 17). Podem ser citados os casos das EFS do Brasil, 

Espanha, Alemanha, Holanda, Bélgica, Angola, Cabo Verde, entre outros. 

O sistema de accountability vigente nesse modelo judicial segue lógica diferente. 

As principais etapas podem ser caracterizadas por: a) Parlamento aprova o orçamento 

anual; b) funcionários do ministério das finanças, lotados nos ministérios de linha, 

atuando como contadores públicos, executam as despesas; c) ministério das finanças 

estabelece as regras de execução financeira, que atingem os contadores públicos, bem 
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como fiscalizam a atuação dos agentes executores; d) as EFS auditam as contas dos 

gestores e e) as EFS julgam as contas (DFID, 2004). 

 

2.4 Auditoria como Instrumento de Promoção da Accountability 

 

 

A auditoria historicamente é entendida como o exame de uma informação por uma 

terceira pessoa diferente de quem a preparou e de seu usuário. Tem por objetivo 

estabelecer sua veracidade, dar de conhecer os resultados, com a finalidade de aumentar 

a utilidade da informação para o usuário (PORTER, 1983 apud MEJIA, 2016). 

Mais moderna a definição oferecida por Arthur Holmes, em que a auditoria seria 

o exame crítico e sistemático de determinada atuação e dos documentos financeiros e 

jurídicos em que se reflete, com a finalidade de averiguar a exatidão, a integridade e a 

autenticidade dos documentos (HOLMES, 1984 apud MEJIA, 2016). 

A International Federation of Accountants (IFAC) conceitua auditoria da 

seguinte maneira:  

Auditoria é uma verificação ou exame feito por um auditor dos documentos de prestação 

de contas com o objetivo de habilitá-lo a expressar uma opinião sobre os referidos 

documentos de modo a dar a eles maior credibilidade (IFAC apud NAT, 2011, p. 15). 

A Intosai possui as International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI), 

que abordam os requisitos para a realização de fiscalização do setor público, no nível 

organizacional das EFS. O marco de normas profissionais da Intosai possui quatro níveis. 

No primeiro nível estão estatuídos os princípios fundamentais do marco, sendo 

materializada pela ISSAI 1, ou Declaração de Lima. 

O nível 2 trata dos requisitos indispensáveis para o funcionamento apropriado e a 

conduta profissional das EFS, no que tange a aspectos organizacionais, tais como 

independência, transparência, prestação de contas, ética, entre outros. Os níveis 3 e 4 se 

referem à condução dos trabalhos de auditoria, incluindo princípios profissionais 

geralmente aceitos relativamente aos trabalhos de auditoria do setor público, com garantia 

de realização de fiscalizações eficazes e independentes. 
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A ISSAI 100 da Intosai trata dos princípios fundamentais de auditoria do setor 

público, ao passo que as ISSAI 200, 300 e 400 tratam da auditoria financeira, de 

desempenho e de conformidade, respectivamente. Esclarece que as EFS do tipo 

Westminster as auditorias financeiras e as de desempenho possuem maior relevo, ao passo 

que as EFS do tipo judicial, em virtude da responsabilização individual dos gestores, em 

caso de desvios, tendem a dar mais atenção às auditorias de conformidade. 

Cruz (1997) faz referência a três tipos de auditoria: auditoria fiscalizadora, de 

gestão e operacional. Em termos de objetivo preponderante e principal resultado a 

alcançar, relativamente a cada tipo, o autor esclarece que nas auditorias fiscalizadoras, o 

objetivo preponderante e o de “fiscalizar as transações sob as óticas financeira e 

patrimonial, bem como os registros deles decorrentes” e o principal resultado a ser 

alcançado, a certificação da “adequação dos controles internos e apontar 

irregularidades” (CRUZ, 1997, p. 26). 

Relativamente à a auditoria de gestão, Cruz (1997) identifica o principal objetivo 

como sendo o de vigiar a “produção e a produtividade e avaliar os resultados alcançados 

diante de objetivos e metas fixados para um determinado período dentro da tipicidade 

própria” e como principal resultado a identificação de desvios relevantes e a identificação 

de atividades e/ou departamentos fora do padrão de desempenho esperado (CRUZ, 1997, 

p. 26). 

Por fim, sobre a auditoria operacional, esse autor pondera que o objetivo 

preponderante é verificar “as transações sob as óticas da economicidade, eficiência e 

eficácia e das causas e dos efeitos decorrentes”, bem como “a efetividade de programas 

específicos diante do posicionamento da empresa em seu ambiente de atuação”. Em 

termos de resultados, o principal seria a certificação “da efetividade e da oportunidade 

dos controles internos e apontar soluções alternativas para melhoria do desempenho 

organizacional” (CRUZ, 1997, p. 27).  

Retornando à ISSAI 100, em seu item 18, ela especifica a auditoria do setor 

público, nos seguintes termos: 

proceso sistemático en el que de manera objetiva se obtiene y se evalúa la evidencia para 

determinar si la información o las condiciones reales están de acuerdo con los criterios 

establecidos. La auditoría del sector público es esencial, ya que proporciona, a los órganos 

legislativos y de supervisión, a los encargados de la gobernanza y al público en general, 
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información y evaluaciones independientes y objetivas concernientes a la administración 

y el desempeño de las políticas, programas u operaciones gubernamentales (ISSAI 100, 

2013, p. 4). 

Merecem destaque a finalidade declarada da auditoria de obtenção de evidencias 

com vistas a avaliação se a informação ou condições da realidade estão de acordo com os 

critérios estabelecidos. No que tange ao setor público, a ISSAI 100 afirma que a auditoria 

governamental é essencial, pois produz informações e avaliações independentes 

concernentes à administração e ao desempenho de políticas públicas, programas de 

governos ou operações (ISSAI 100, 2013). 

A norma esclarece ainda que a auditoria do setor público aumenta a confiança dos 

usuários nas informações prestadas, na medida em que as auditorias fornecem avaliações 

independentes e objetivas, retratando eventuais desvios dos padrões aceitos ou dos 

princípios de boa governança. Pontua que há três partes envolvidas numa auditoria: o 

auditor, a parte responsável e os usuários. 

O TCU possui suas normas de auditoria, referenciadas como Normas de Auditoria 

do TCU (NAT), constantes do anexo da Portaria TCU 280/2010, alterada pela Portaria 

TCU 168/2011. É documento abrangente ao tratar de vários temas, tais como: os preceitos 

de controle externo, as bases conceituais da auditoria (accountability e auditoria 

governamental), o objetivo, as referências normativas, os princípios éticos, o interesse 

público, a integridade, a independência, a objetividade, a imparcialidade, bem como de 

outros temas relativas ao TCU e à pessoa do Auditor, bem como normas relativas ao 

planejamento, à execução e à produção do relatório da auditoria. 

Focando na conceituação de auditoria governamental, após discutir os conceitos 

trazidos pela Intosai e pela IFAC, as NAT a definem como: 

Auditoria é o processo sistemático, documentado e independente de se avaliar 

objetivamente uma situação ou condição para determinar a extensão na qual critérios são 

atendidos, obter evidências quanto a esse atendimento e relatar os resultados dessa 

avaliação a um destinatário predeterminado (NAT, 2011, p. 15). 

A partir da definição, as NAT ressaltam-se as principais características: processo 

sistemático (planejado e metódico), documentado, independente, com avaliação objetiva, 

inserido em situação (estado ou situação existente do objeto de auditoria), com 
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julgamento baseado em critério (referencial) e evidências, cujos resultados são 

materializados em relato (NAT, 2011).  

As NAT se referem a três tipos de auditoria: de regularidade, operacionais e 

contábil. Não se refere à auditoria financeira (financial audit), porém os propósitos da 

auditoria contábil poderiam ser considerados como relacionados com os da auditoria 

financeira2, questão não abordada na pesquisa.  

Ressalta que a classificação em auditoria de regularidade ou operacional vai 

depender do “objetivo prevalecente em cada trabalho de auditoria, já que elas constituem 

parte de um mesmo todo da auditoria governamental” (NAT, 2011, p. 17). 

Ao tratar dos objetivos das auditorias, o documento esclarece que cada trabalho 

deve ter seus objetivos estabelecidos, calcados em “avalição preliminar dos objetivos e 

riscos relacionados à atividade objeto da auditoria” (NAT, 2011, p. 35). Quer com isso 

ressaltar a importância de os objetivos dos trabalhos de auditoria estarem em consonância 

com a atividade que será objeto da auditoria, avaliando-se seus objetivos e riscos. É feito 

caso a caso a depender do órgão que se audita. 

As NAT se referem que esse conhecimento exigido sobre os objetivos e riscos do 

objeto de auditoria são normalmente obtidos a partir da realização de outros trabalhos de 

controle externo. Constrói-se, assim, visão preliminar do objeto de auditoria, contendo as 

seguintes informações: descrição do objeto de auditoria, com as características 

necessárias a sua compreensão; legislação aplicável; objetivos institucionais; setores 

responsáveis, competências e atribuições; e objetivos relacionados ao objeto de auditoria 

e riscos relevantes a eles associados, bem como eventuais deficiências de controle interno 

(NAT, 2011). 

Fundamental no desenvolvimento das auditorias é a identificação de achados, que 

são fatos significativos, dignos de serem relatados. As NAT tratam de achados negativos 

e positivos: 

Achado de auditoria é qualquer fato significativo, digno de relato pelo auditor, 

constituído de quatro atributos essenciais: situação encontrada (ou condição), 

critério, causa e efeito. Decorre da comparação da situação encontrada com o critério e 

deve ser devidamente comprovado por evidências. O achado pode ser negativo, quando 

                                                
2 O TCU está em vias de adotar Manual de Auditoria Financeira, o qual se encontra no momento em 

processo de consulta pública. 
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revela impropriedade ou irregularidade, ou positivo, quando aponta boas práticas de 

gestão (NAT, 2011, p. 42, grifos acrescentados). 

As impropriedades são conceituadas como falhas de natureza formal, que não 

resultem danos ao Erário. As irregularidades são atos mais graves, ao serem conceituadas 

como a prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma 

legal, ou aquele ato de gestão ilegítimo ao antieconômico, ou que acarrete desfalque ou 

desvio de dinheiros, bens ou valores públicos que ocasione danos ao Erário. Ao 

exemplificar irregularidades, as NAT se referem a fraudes, atos ilegais, omissão no dever 

de prestar contas, violações aos princípios de administração pública etc. 

Os trabalhos devem estar calcados em evidências, que são os elementos 

comprobatórios dos achados. A constituição das evidências deve seguir caminho que 

possibilite a qualquer leitor, principalmente aos que não participaram da auditoria, chegar 

às mesmas conclusões a que os auditores chegaram. Devem possuir os atributos da 

validade (legítima), confiabilidade (conduz sempre aos mesmos resultados), relevância 

(pertinência com os critérios e objetivos da auditoria) e suficiência (quantidade e 

qualidade das evidências devem persuadir os leitores de que as conclusões estão bem 

fundamentadas) (NAT, 2011). 

Por sua vez, os relatórios de auditoria devem contemplar: uma declaração de 

conformidade com as NAT (2011); o objetivo e as questões de auditoria; a metodologia 

da auditoria, o escopo e as limitações de escopo; a visão geral do objeto da auditoria, 

revisada após a execução; os resultados da auditoria, incluindo os achados, as conclusões, 

os benefícios estimados ou esperados, o volume de recursos fiscalizados e as propostas 

de encaminhamento. 

Sobre o relato dos achados, ele deve conter, quando aplicável, os seguintes 

elementos: descrição do achado; situação encontrada; objetos nos quais foi constatado; 

critério de auditoria adotado; evidências; causas; efeitos reais ou potenciais; responsável: 

qualificação, conduta, nexo de causalidade e culpabilidade; esclarecimentos prestados 

pelos responsáveis; conclusão da equipe de auditoria e proposta de encaminhamento. 

As NAT (2011) também se referem à importância de ouvir os gestores sobre o 

teor do relatório, como forma de assegurar que um relatório seja imparcial, objetivo e 

completo. Com isso, introduz-se no relatório a perspectiva dos dirigentes da entidade e as 

ações corretivas que eles asseveram que irão tomar para sanear o problema. 
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A conclusão da auditoria deve trazer resposta à questão fundamental da auditoria, 

abordando as questões formuladas para compor o escopo da auditoria, com vistas à 

satisfação de seu objetivo. As conclusões são deduzidas dos achados e devem considerar 

avaliação sobre a diferença entre a “situação encontrada e o resultado que teria sido 

observado caso se tivesse seguido o critério de auditoria” (NAT, 2011, p. 56). 

Por fim, tem-se a proposta de deliberação, à qual deve ser consistente com os 

achados. Ela pode ser pela proposição de recomendações, determinações, medidas 

saneadoras, medidas cautelares, dentre outras previstas legal ou regimentalmente. 

Ademais, as propostas de determinação e de recomendação devem ser formuladas 

focando “o quê” deve ser aperfeiçoado ou corrigido e não “o como”, pois isto entraria na 

seara de discricionariedade atribuída ao gestor. Toda determinação deve ser 

posteriormente monitorada, quanto ao seu cumprimento ou a sua implementação, e as 

recomendações o serão a critério do Tribunal. 

A Intosai (2010) produziu relatório em que realiza mapeamento sistemático das 

atribuições de auditoria em 37 EFS selecionadas, abrangendo representantes de todos os 

continentes. Os resultados apresentados refletem as EFS vistas em conjunto, não 

significando que todas apresentam as mesmas características e mandatos legais. Logo no 

início do texto, há conclusão geral, onde se pode ler que: 

The general conclusion is that the legal mandates of SAIs are emphasizing audit 

assignments as an integrated part of the governance system in a context of accountability 

(INTOSAI, 2010, p. 3). 

Depreende-se que a Organização Internacional constatou que os mandatos legais 

das EFS enfatizam as atribuições de auditoria (fiscalização e controle) como parte 

integrante do sistema de governança em ambiente de responsabilização e prestação de 

contas. Ao tratar do escopo que os trabalhos de auditorias podem assumir, o documento 

exemplifica algumas áreas incluídas nos diversos mandatos das EFS: 

1. Policies, programs or statutes of law and the implementation thereof.  

2. Budgets, budget sections, appropriations and other decisions on allocation and 

the implementation thereof.  

3. Legally defined areas of responsibility, such as the responsibilities of ministers.  

4. Organizations defined by their legal foundation, ownership, source of financing 

or the character of their activities.  
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5. Activities defined by their source of financing, like for instance international 

donors.  

6. Specific categories of income or payments or assets or liabilities.  

7. Reported financial statements or other reports (INTOSAI, 2010, p. 9).  

É ampla a gama de assuntos que podem ser objeto de auditoria. Destaca-se a 

inclusão de organizações em virtude de dispositivos legais que regem sua fundação e/ou 

propriedade, além de questões atinentes à fonte financiamento ou a outra característica 

(item 4) e os relatórios de registros contábeis no item 7 (financial statements). 

Em continuação, o Relatório da Intosai (2010) refere que em algumas EFS, a 

descrição das competências é bastante específica, podendo ser encontrado detalhamento 

dos assuntos sobre os quais a EFS pode decidir. Entre eles, destacam-se: a) planejamento 

estratégico, orçamentação e estabelecimento de metas; b) arrecadação de tributos; c) 

registro, contabilidade e controle interno e d) relatório público elaborado pelos agentes 

públicos, entre outros (INTOSAI, 2010). 
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3. O LOCUS DA PESQUISA 

3.1 O Tribunal de Contas da União 

 

 

O Tribunal de Contas da União (TCU) é órgão colegiado cuja missão 

constitucional é auxiliar o Congresso Nacional no exercício do controle externo. Criado 

em 1893, inspirado nas ideias de Rui Barbosa, que enxergava o TCU como “corpo de 

magistratura intermediária à administração e à legislatura, que colocado com 

atribuições de revisão e julgamento, cercado de garantias contra quaisquer ameaças, 

exerce funções vitais no organismo constitucional” (JACOBY, 2005, p. 141). 

Suas principais competências estão previstas na Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 (CRFB), na seção dedicada à fiscalização contábil, 

financeira e orçamentária (art. 70 e ss. da CRFB). Possui Lei Orgânica (Lei 8.443/1992) 

e Regimento Interno (RITCU), nos quais estão estatuídas as principais regras. 

O Plenário do TCU é constituído por nove ministros, cujas garantias e 

prerrogativas se equiparam às de ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), com 

vistas a garantir a autonomia e a independência de seus julgamentos. 

Os processos são presididos pelos ministros, e as decisões tomadas de forma 

colegiada, em Plenário, ou em uma de suas duas Câmaras. Possui ainda um corpo 

destacado de procuradores de contas, integrantes do Ministério Público da União, que 

atua como fiscal da lei. 

A instrução técnica dos processos de controle externo é desenvolvida por unidade 

denominada Secretaria-geral de Controle Externo (Segecex). O critério de distribuição de 

competência material entre as subunidades é misto, podendo ser por área ou função de 

governo (nos casos das secretarias especializadas), ou territorial (no caso das secretarias 

localizadas nos Estados da Federação).  

O corpo técnico é constituído por auditores federais de controle externo (AuFC) 

e técnicos federais de controle externo, cargos reservados a portadores de diploma de 

ensino superior e médio, respectivamente, ambos preenchidos por meio da realização de 

concurso público de ampla concorrência, não havendo restrição quanto à formação 

acadêmico-profissional para o ingresso. 
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Em termos de Entidades de Fiscalização Superior (EFS), gênero em que o TCU é 

espécie, existem alguns modelos: o modelo de tribunal de contas, o de auditoria geral e o 

de conselho de contas. Cada qual apresenta suas peculiaridades, sendo traço característico 

dos tribunais de contas a existência de jurisdição e o julgamento de processos.  

3.1.1 A Atividade de Controle Externo a cargo do TCU 

 

Esta seção é dedicada a apresentar as ações de controle externo no âmbito do TCU, 

ressaltando a relação existente entre a atividade de apreciar as prestações de contas e as 

demais atividades de fiscalização. Em termos normativos, as disposições estão estatuídas 

tanto na Lei 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU – LOTCU), quanto em seu Regimento 

Interno. 

Bastante didáticas as disposições do Título VI do RITCU, que se dedica 

justamente à atividade de controle externo. Os capítulos I, II e III tratam, respectivamente, 

do julgamento de contas; da apreciação das contas do presidente da República e da 

fiscalização. O TCU possui outras competências de controle externo que fogem ao escopo 

aqui abordado, como por exemplo apreciar para fins de registro os atos de pessoal. 

As fiscalizações podem ser realizadas por inciativa própria, por solicitação do 

Congresso Nacional, ou por solicitação de qualquer cidadão, em casos específicos. Existe 

plano de fiscalização, em que as atividades são previamente estabelecidas, com vigência 

anual (art. 244 do RITCU). 

Quanto aos instrumentos, as fiscalizações podem ser levantamentos, auditorias, 

inspeções, acompanhamentos e monitoramentos. Os levantamentos são utilizados para 

conhecer determinada organização ou o funcionamento de órgãos e entidades, bem como 

para conhecer programas, projetos e atividades governamentais (art. 238 do RITCU).  

Dada a importância das auditorias para o estudo, transcreve-se, in verbis, sua 

utilidade, conforme definida pelo Regimento Interno, no art. 239: 

I – examinar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão dos responsáveis sujeitos a 

sua jurisdição, quanto ao aspecto contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial; 

II – avaliar o desempenho dos órgãos e entidades jurisdicionadas, assim como dos 

sistemas, programas, projetos e atividades governamentais, quanto aos aspectos de 

economicidade, eficiência e eficácia dos atos praticados. 
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Na introdução das NAT (2011), tem descrição sobre o papel que a auditoria 

governamental do TCU tem a desempenhar: 

A auditoria governamental realizada pelo TCU é um elemento primordial para assegurar 

e promover o cumprimento do dever de accountability que os administradores públicos 

têm para com a sociedade e o Parlamento, dado que a Constituição lhe atribuiu a missão 

explícita de examinar, como instituição independente de controle, as ações 

governamentais, cobrar explicações, impor penalidades e limites aos agentes estatais 

quando exercerem atividades impróprias ou em desacordo com as leis e os princípios de 

administração pública (NAT, 2011, 4). 

A fundamentação extrai diretamente da constituição, conforme a transcrição 

seguinte do mesmo texto: 

Esse mandato constitucional atribui ao TCU a delicada, porém honrosa missão de 

monitorar as relações de accountability que se estabelecem entre os administradores 

públicos e o Congresso Nacional e, em última instância, os cidadãos que delegam os 

recursos e poderes para que o Estado execute as ações que atendam a vontade geral de 

realização do bem comum. Cabe, pois, ao TCU assegurar que o dinheiro e os demais 

recursos públicos colocados à disposição dos gestores sejam usados de maneira adequada 

e com bons resultados. Os administradores públicos, por sua vez, têm a responsabilidade 

de responder à sociedade e ao Parlamento sobre como os recursos e poderes que lhes 

foram confiados estão se traduzindo em ações para concretizar as políticas públicas 

aprovadas (NAT, 2011, 4). 

A tabela a seguir apresenta o quantitativo de processos autuados e apreciados no 

exercício findo de 2015, por tipo de trabalho. 
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Quadro 2 – Processo Autuados e Apreciados Conclusivamente pelo TCU em 

20151 

Tipo de Processo Autuados Apreciados 

Consulta 43 33 

Contas 402 719 

Denúncia 299 300 

Fiscalização 437 575 

Representação 1.505 1.509 

Solicitação do Congresso 124 114 

Tomada de Contas Especial 2.970 1.958 

Outros (Acompanhamento, 

Monitoramento etc.) 

467 420 

Total 6.247 5.628 

Fonte: Relatório de Atividade do TCU – ano 2015  

1 – Exceto Atos de Pessoal. 

 

Com vistas a integrar e coordenar essas diferentes ações de controle externo, o 

RITCU sofreu alteração, tendo sido incluído o art. 188-A que prevê a adoção de plano de 

controle externo (PCE), plano de nível tático, a se integrar ao planejamento estratégico 

do TCU. O aparecimento do PCE não extinguiu o Plano de Fiscalização, que continua a 

existir, consoante as disposições do art. 244 do RITCU. 

O atual PCE, para viger no período de abril de 2015 a março de 2017, possui entre 

seus objetivos estratégicos o de “Induzir a Disponibilidade e a Confiabilidade de 

Informações da Administração Pública”. As linhas de ação são: 

 Avaliar, em termos de disponibilidade e de qualidade, o acesso à informação ofertado 

pela Administração Pública Federal e os Serviços e-Gov, com vistas a fomentar a 

utilização de dados em formato aberto, os serviços eletrônicos de qualidade, o 

controle social, o combate à fraude e à corrupção e a credibilidade pública.  

 Contribuir para a transparência e a confiabilidade das informações financeiras e de 

desempenho do governo federal.  
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 Aprimorar as prestações de contas e os relatórios de gestão anuais das Unidades 

Jurisdicionadas ao Tribunal, bem como a Prestação de Contas da Presidência da 

República e o Relatório e Parecer Prévio do TCU, como instrumentos de 

transparência e de aperfeiçoamento da governança e da gestão pública.  

 Acompanhar os instrumentos de controle social e de transparência dos gastos 

públicos.  

Processo de Contas 

Ao comentar sobre as funções do TCU, Speck (2000, p. 85) sustenta que o 

julgamento das contas exerce papel central, desde a abolição da fiscalização prévia.  

Desde a abolição da fiscalização prévia através do registro das despesas, o julgamento 

das contas tornou-se a função central do Tribunal de Contas. 

A apreciação das contas prestadas pelos administradores de recursos públicos é 

considerada a atividade-chave do Tribunal de Contas em relação a três aspectos. Primeiro, 

o julgamento de contas tem um papel central na estrutura processual do Tribunal de 

Contas, pois segue sequência análoga a um processo judicial – passando por uma fase 

inicial, a partir da própria prestação de contas pela entidade; por uma etapa de instrução, 

por iniciativa do Tribunal, caso este considere necessárias informações suplementares; 

por uma fase de confrontação com os argumentos dos responsáveis, para garantir o 

princípio do contraditório e da ampla defesa; e, finalmente, por um julgamento por uma 

instância independente (...)” (p. 85). 

Não somente os processos, mas também a estrutura organizacional do Tribunal de Contas 

se orienta fortemente pela função de julgar as contas dos administradores. Esse é o 

segundo aspecto que sublinha a centralidade da prestação de contas” (p. 86). 

O terceiro aspecto da centralidade do julgamento em relação a outros processos se refere 

à alocação de recursos humanos e materiais para o desempenho desta tarefa” (p. 89). 

A constatação de ato ilegítimo ou ilegal transmuta a natureza do processo a exigir 

regras mais rígidas, quanto ao contraditório e a ampla defesa, na medida em que as 

decisões finais sobre débitos terão eficácia de título executivo (art. 19 da LOTCU). 

Assim, do ponto de vista jurídico, nos tribunais de contas, os processos de julgamento de 

contas não possuem caráter contencioso até que a regularidade das contas venha 

eventualmente a ser questionada. A partir desse momento, a natureza do processo 

transmuta-se, tendo em vista o surgimento de um conflito de interesse entre a 
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Administração e o administrado, pelo qual se estabelece um processo de caráter 

contencioso, que observará o devido processo legal (NASCIMENTO, 2002). 

Nunes (2002) constrói distinção entre contas de governo e contas de gestão, 

baseada na separação entre atos de governo e atos de gestão. Os primeiros estariam 

vinculados com a atuação dos órgãos de governo, ao traçarem as linhas gerais que regem 

a Administração Pública. Estes atos possuem conotação política, razão pela qual hão de 

ser avaliados e julgados por órgão político, o Congresso Nacional (NUNES, 2002). 

Por outro lado, os atos de gestão estariam relacionados com a atuação dos órgãos 

de execução, na gestão da máquina pública, na desenvolver se suas responsabilidades e 

obrigações do dia-a-dia. O julgamento destes atos revestir-se-ia de caráter técnico, razão 

pela qual se remete o julgamento para os tribunais de contas, órgãos eminentemente 

técnicos (NUNES, 2002). 

3.2 A Apreciação das Contas do Presidente da República 

A Competência do art. 71, I da Constituição 

O Presidente da República deve encaminhar ao Congresso Nacional, em até 

sessenta dias após o início da sessão legislativa (Art. 84, inc. XXIV da CRFB), sua 

prestação de contas. O Congresso, de sua parte, as encaminha ao Tribunal de Contas da 

União, o qual deve reportar ao Congresso sua apreciação mediante parecer prévio, 

acompanhado de relatório que o suporte, em até sessenta dias de seu recebimento (art. 71, 

inc. I da CRFB). 

Em consonância com o parágrafo único do art. 36 da Lei 8.443/92, as contas são 

compostas pelos balanços gerais da União e pelo relatório compreendendo a execução do 

orçamento fiscal, da seguridade social e de investimento das empresas estatais. Ademais, 

as contas do Presidente informam sobre a atuação das agências oficiais de fomento, em 

atendimento ao disposto no parágrafo único do art. 49 da Lei de Responsabilidade Fiscal 

– LRF (Lei Complementar 101/2000), e sobre as despesas efetuadas em áreas 

especificadas pela Constituição e pela legislação ordinária, que têm valores mínimos a 

serem cumpridos. 

A responsabilidade pela gestão relativa às contas anuais consiste em conceber, 

executar e manter estrutura administrativa relevante para a elaboração e a adequada 

apresentação de demonstrações financeiras e não-financeiras, isentas de distorções 
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materiais, devidas a fraudes ou erros. O modo como a Administração exerce a sua 

responsabilidade pela legalidade e regularidade das operações subjacentes depende do 

método de execução do orçamento previsto pelas regras de direito financeiro. A execução 

tem de respeitar os princípios constitucionais e da boa gestão financeira, o que implica 

conceber, executar e manter sistema de controle interno eficaz e eficiente. 

A elaboração da Prestação de Contas da Presidente da República (PCPR) é 

coordenada pela Controladoria-Geral da União (CGU), por intermédio de sua Secretaria 

Federal de Controle Interno (SFCI). As responsabilidades ficam assim distribuídas (TCU, 

2014): 

a) Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) da Controladoria-Geral da União 

(CGU): responsável pela coordenação do processo de elaboração da PCPR, 

conforme disposto no art. 24, inc. X da Lei 10.180/2001 e no art. 10, inc. VI do 

Decreto 5.683/2006, e pela elaboração do relatório sobre a execução dos 

orçamentos, na qualidade de órgão central do sistema de controle interno do Poder 

Executivo e 

b) Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda: responsável 

pela elaboração e análise dos balanços que compõem o Balanço-Geral da União 

(BGU) e dos demonstrativos da execução do orçamento fiscal e da seguridade 

social, nos termos do art. 18, inciso VI, da Lei 10.180/2001, e do art. 7º, inciso 

VI, do Decreto 6.976/2009, na qualidade de órgão central do Sistema de 

Contabilidade Federal. 

O Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (DEST) e 

a Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos (SPI) do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) são responsáveis pelo fornecimento das 

informações sobre as empresas estatais e o respectivo orçamento de investimento. O 

Ministério da Saúde e o da Educação são responsáveis pela demonstração de alcance das 

aplicações financeiras mínimas nas respectivas áreas. 

O BGU compreende as demonstrações contábeis dos órgãos e entidades de todos 

os Poderes da República, que recebem dotações consignadas no orçamento fiscal e no da 

seguridade social. Sua elaboração é regida pelas disposições da Lei 4.320/1964, da Lei 

Complementar 101/2000, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor 
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Público (NBCASP) editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e pelas 

demais normas aplicáveis à contabilidade federal.  

O BGU compreende os balanços financeiro, orçamentário e patrimonial, e as 

demonstrações das variações patrimoniais (art. 101 da Lei 4.320/64). Ele há de ser 

regular, sincero e oferecer imagem fiel do patrimônio e da situação financeira do Estado. 

As empresas públicas e sociedades de economia mista que recebem recursos da União 

apenas sob a forma de participação acionária constam nas demonstrações contábeis 

consolidadas como investimentos, avaliados pelo método da equivalência patrimonial. O 

BGU contém informações dos três Poderes da União. 

O relatório sobre a execução dos orçamentos contém informações apenas da 

gestão dos recursos sob a responsabilidade do Poder Executivo Federal. Não contempla 

a gestão de responsabilidade dos Poderes Legislativo e Judiciário, e do Ministério Público 

da União, em virtude da decisão cautelar do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da ADI 

2.238-5/DF, que suspendeu a eficácia do art. 56 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

3.2.1 Os Relatórios das Contas do Presidente da República 

 

As Contas do Presidente são compostas por relatórios financeiros e não-

financeiros, o BGU e o relatório da execução dos orçamentos, respectivamente. 

Relatórios financeiros têm por finalidade fornecer informações financeiras sobre a 

entidade reportada, que sejam úteis a seus usuários, presentes e futuros. 

Para alcançar seus objetivos, os relatórios financeiros devem divulgar 

informações sobre a situação financeira, patrimonial e orçamentária da entidade relatada, 

e as alterações ocorridas ao longo do exercício. Nesse sentido, no caso das contas do 

Presidente, a entidade a ser retratada é a União, o que se opera na consolidação dos 

balanços dos órgãos e das entidades, que direta ou indiretamente estejam contemplados 

no Orçamento-Geral da União (OGU) ou pertençam ao patrimônio público federal. 

Por outro lado, a finalidade do relatório não-financeiro é a de noticiar os resultados 

derivados da gestão dos recursos públicos. Ele informa sobre o desempenho do gestor 

público, vinculando a utilização dos recursos – financeiros e não-financeiro – aos 

produtos finais entregues. Ademais, o manejo dos recursos há de obedecer aos princípios 
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constitucionais e legais, princípios esses da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência (art. 37 da CRFB/88). 

Assim, o escrutínio do TCU no relatório sobre a execução dos orçamentos tem de 

ser empreendido observando se o Poder Executivo obedeceu a esses princípios na 

execução da lei orçamentária. 

3.2.2 O Parecer Prévio 

 

O Parecer Prévio exprime a opinião conclusiva do TCU acerca da apreciação das 

contas apresentadas pelo Presidente da República. Ele representa a deliberação do 

Plenário sobre aspectos intrínsecos e extrínsecos da prestação de contas. O primeiro 

julgamento avalia se a Administração Pública federal observou os princípios 

constitucionais e legais a ela aplicáveis, relativamente às operações reportadas no BGU e 

no relatório de execução dos orçamentos, que compõem a prestação de contas do 

presidente. Esta é condição mínima para a emissão de opinião positiva. 

O Parecer do TCU se materializa pela emissão de duas opiniões (TCU, 2014). A 

primeira refere-se à confiabilidade do BGU e tem por objetivo exprimir se os balanços e 

as demonstrações representam adequadamente as posições financeira, orçamentária, 

contábil e patrimonial dos poderes da República, em 31 de dezembro do exercício de 

201x. Essa opinião é construída a partir dos resultados da auditoria financeira. 

A segunda opinião do TCU expressa no Parecer Prévio é sobre o Relatório de 

execução dos orçamentos. Essa opinião exprime posicionamento sobre se o Poder 

Executivo observou as normas constitucionais, legais e regulamentares na execução dos 

orçamentos da União e nas demais operações realizadas com recursos públicos federais, 

em especial quanto ao que estabelece a lei orçamentária anual. 

A opinião deve expressar de forma clara e sem ambiguidades se há ou não 

ressalvas. Em havendo ressalvas, deve esclarecer a extensão e o alcance delas, e nos casos 

extremos a opinião emitida será adversa. 

A opinião é dada com ressalvas quando o Tribunal discorda de, ou não está seguro 

sobre, um ou mais itens constantes da prestação de contas, os quais são materiais, porém 

não fundamentais para a compreensão dos lançamentos contábeis. Neste caso, os itens de 
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discordância (ou insegurança) que compõem o conjunto de ressalvas devem ser 

explicitados objetivamente e, sempre que possível, os impactos financeiros quantificados. 

A opinião adversa é emitida quando a discordância sobre os lançamentos 

contábeis é de natureza tão fundamental que impede que o Tribunal emita opinião com 

ressalva. A opinião deve ser objetiva, estatuindo que os lançamentos contábeis não foram 

representados com fidedignidade e sinceridade, especificando claramente todos os pontos 

de discordância. Sempre que possível, os impactos financeiros devem ser quantificados. 

3.3 O Julgamento das Contas dos Gestores Ordinários 

A Competência do art. 71, II da Constituição 

A competência do TCU para julgar as contas dos administradores públicos tem 

seu fundamento na Constituição Federal (art. 71, II) e na Lei Orgânica do TCU (art. 1º e 

6º da Lei 8.443/92). A Lei Orgânica (LOTCU) dispõe ainda, entre outras matérias, sobre 

todos aqueles que estão sujeitos a prestarem contas (art. 6º e art. 5º, inc. I a VI), a 

periodicidade das contas como sendo anual (art. 7º) e os elementos que as integram (art. 

9°). Outras disposições são encontradas ainda no Regimento Interno do TCU (RITCU), 

na Instrução Normativa TCU n. 63/2010 (IN-TCU 63/2010), e demais normativos 

internos do TCU. 

Os elementos constantes das contas – o relatório de gestão, o relatório e certificado 

de auditoria, com o parecer do dirigente do órgão; e o pronunciamento do Ministrado de 

Estado supervisor – têm por finalidade evidenciar a regular aplicação dos recursos 

públicos (art. 194 do RITCU). O trabalho de controle externo tem por fim avaliar e julgar 

o desempenho e a conformidade da gestão dos responsáveis por dinheiros públicos (inc. 

I do parágrafo único do art. 1º da IN-TCU 63/2010). 

Quando se pronuncia no mérito, a decisão do TCU é dita definitiva, podendo 

julgar as contas regulares, regulares com ressalva, ou irregulares (art. 15 da LOTCU). 

Serão julgadas regulares as contas que expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão 

dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de 

gestão do responsável. Serão consideradas regulares com ressalva, quando ficar 

evidenciado nas contas a existência de impropriedade ou qualquer outra falta de natureza 

formal de que não resulte dano ao Erário. As contas serão julgadas irregulares, quando 

comprovada a omissão de prestar contas; a prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, 

antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, 
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financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial; dano ao Erário decorrente de ato de 

gestão ilegítimo ao antieconômico ou desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores 

públicos (art. 16 da Lei Orgânica). 

3.3.1 A Formação do Processo de Prestação de Contas nos termos da 

IN-TCU 63/2010 e outros normativos do TCU 

 

O TCU promoveu alterações significativas na lógica de apreciação dos processos 

de contas ordinárias, decorrentes de ação de modernização denominada Projeto Áquila. 

Essas modificações foram materializadas na Instrução Normativa TCU (IN/TCU) 57, de 

27 de agosto de 2008, posteriormente substituída pela IN/TCU 63/2010. Outra inovação 

significativa refere-se à implantação de sistema informatizado (e-Contas), o que 

possibilitará a gestão eletrônica das informações dos processos de contas. Ainda que 

bastante relevante, essa última iniciativa não será explorada na pesquisa. 

Um dos principais avanços, advindo do Projeto Áquila, referem-se ao fato de nem 

todos aqueles que apresentam prestação de contas ao TCU terão suas contas julgadas 

todos os anos. A obrigatoriedade continua e materializa-se pela apresentação do relatório 

de gestão (RG), porém nem todos os RG serão convertidos em processo de contas. Isto 

significa que a obrigação de prestar contas ao TCU foi preservada, porém o TCU por 

decisão própria define quais órgãos terão de, adicionalmente ao RG, apresentar outras 

informações para a instrução do processo de contas. Este foi definido como sendo o: 

processo de trabalho do controle externo, destinado a avaliar e julgar o desempenho e a 

conformidade da gestão das pessoas abrangidas pelos incisos I, III, IV, V e VI do art. 5º 

da Lei nº 8.443/92, com base em documentos, informações e demonstrativos de natureza 

contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, obtidos direta ou 

indiretamente” (inc. I do parágrafo único do art. 1º da IN/TCU 63/2010). 

O citado artigo aponta para três aspectos relativos ao processo de contas: a 

finalidade do julgamento dos processos; os responsáveis cujos atos serão avaliados e as 

fontes de informação. A análise a ser empreendida nos julgamentos dos processos de 

contas abrange duas dimensões – o exame do desempenho da gestão e o exame da 

conformidade da gestão -, definidas nos incisos IX e VIII da mesma IN/TCU 63/2010, 

respectivamente: 



62 

 

IX. exame do desempenho: análise da eficácia, eficiência, efetividade e economicidade 

da gestão em relação a padrões administrativos e gerenciais expressos em metas e 

resultados negociados com a administração superior ou definidos nas leis orçamentárias, 

e da capacidade dos controles internos de minimizar riscos e evitar falhas e 

irregularidades. 

VIII. exame da conformidade: análise da legalidade, legitimidade e economicidade da 

gestão, em relação a padrões normativos e operacionais, expressos nas normas e 

regulamentos aplicáveis, e da capacidade dos controles internos de identificar e corrigir 

falhas e irregularidades. 

Importante destacar que o exame do desempenho abrange além da análise da 

eficácia, eficiência, efetividade e economicidade da gestão, análise da capacidade de os 

controles internos minimizarem riscos e evitarem falhas e irregularidades. De modo 

paralelo, no exame da conformidade, para além da análise da legalidade, legitimidade e 

economicidade da gestão, há a análise da capacidade de os controles internos 

identificarem e corrigirem falhas e irregularidades. 

Relativamente aos responsáveis, o dispositivo remete à Lei Orgânica do TCU, 

onde se define quais pessoas estão sujeitas a prestar contas ao TCU, sujeição esta bastante 

ampla, associada, de forma genérica, à gestão de recursos públicos de qualquer natureza. 

As contas se que se julgam são de responsabilidade do gestor, pessoa física, e não do 

órgão. Para efeitos de compreensão da responsabilização em termos de processos de 

contas, o dispositivo há de ser lido em conjunto com o art. 10 da mesma IN/TCU 63/2010, 

que define quem deve ser considerado responsável pela gestão à frente de órgãos 

públicos:  

Art. 10 Serão considerados responsáveis pela gestão os titulares e seus substitutos que 

desempenharem, durante o período a que se referirem as contas, as seguintes naturezas 

de responsabilidade: 

I. dirigente máximo da unidade jurisdicionada; 

II. membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia 

imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base 

na estrutura de cargos aprovada para a unidade jurisdicionada; 

III. membro de órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou estatutária, seja 

responsável por ato de gestão que possa causar impacto na economicidade, eficiência e 

eficácia da gestão da unidade. 
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No que se refere às fontes de informação direta, o dispositivo é genérico, sendo 

necessário analisá-lo em conjunto com o art. 13 da IN/TCU 63/2010, que descreve as 

peças que constituirão os autos inicias dos processos de contas: I – rol de responsáveis; II 

– relatório de gestão (cujo conteúdo é definido em decisão normativa específica do TCU); 

III – relatório e pareceres de órgãos, entidades ou instâncias que devam se pronunciar 

sobre as contas ou sobre a gestão dos responsáveis; IV - relatório de auditoria de gestão, 

emitido pelo órgão de controle interno; V – certificado de auditoria, emitido pelo órgão 

de controle interno e VI – pronunciamento do ministro de Estado supervisor. 

O conteúdo do RG é totalmente definido pelo TCU, por intermédio de decisão 

normativa editada anualmente. Ele é bastante abrangente, na medida em que se exige a 

apresentação de informações detalhadas sobre a gestão do órgão, tais como: identificação 

e atributos da unidade; planejamento e resultados alcançados; estrutura de governança e 

autocontrole interno; tópicos de execução orçamentária e financeira; gestão de tecnologia 

da informação; gestão do uso de recursos renováveis e sustentabilidade ambiental; 

conformidade e tratamento de disposições legais e normativas; relacionamento com a 

sociedade; informações contábeis; além de outras informações (Decisão Normativa 

(DN/TCU) 146/2015). 

Da forma como foi construído o sistema, antes de chegar ao TCU, a prestação de 

contas do gestor já passou pela análise de diversos outros atores. Inicialmente, tem-se o 

relatório de entidades ou instâncias que devam se pronunciar sobre as contas, como o 

conselho de administração da própria unidade. Em seguida, o normativo exige que o 

órgão de controle interno (OCI) realize auditoria na gestão do órgão (art. 50 da Lei 

8.443/92). Apenas os órgãos cujos processos serão convertidos em processos de contas é 

que sofrerão a auditoria do OCI. 

As disposições sobre como o OCI deve proceder em relação à auditoria de gestão 

estão contidas na Decisão Normativa TCU 147/2015 (DN/TCU 147/2015). O art. 8º 

estipula que a auditoria anual tem por objetivo, entre outros, fornecer opinião sobre como 

as contas devem ser julgadas pelo Tribunal, tendo por base análise da legalidade, 

legitimidade e economicidade dos atos de gestão; da confiabilidade e efetividade dos 

controles internos relacionados à consecução dos objetivos institucionais e à elaboração 

das demonstrações contábeis e de relatórios financeiros; do desempenho da gestão; e da 

exatidão das demonstrações contábeis. 
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Dispõe ainda a referida DN/TCU 147/2015 que o controle interno deve adotar 

abordagem baseada em risco para definir o escopo da auditoria e a natureza e extensão 

dos procedimentos a serem aplicados (art. 9º, §1º). Ademais, o normativo estimula a 

cooperação entre o OCI e a Secex responsável pelo processamento da respectiva 

prestação de contas no âmbito do TCU (art. 9º, §6º e §7º). 

O certificado de auditoria é documento que estatui de forma peremptória o 

posicionamento do OCI sobre o encaminhamento mais adequado a ser dado às contas, 

i.e., se regulares, regulares com ressalvas ou irregulares. Por fim, tem-se a exigência de 

pronunciamento do ministro de Estado supervisor, declarando ter tomado ciência sobre 

os elementos constantes da prestação de contas e das considerações feitas pelos demais 

atores intervenientes. 

O Ministério Público de Contas (MP/TCU) tem participação obrigatória nos 

processos de julgamento de contas (art. 81, II da Lei 8.443/92). 
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3.3.2 A Finalidade da Prestação de Contas Ordinárias 

 

 

Pela ótica jurídica, a existência de lei sancionadora de penalidades pressupõe o 

interesse em tutelar determinado bem. Sempre que o legislador se deparar com algum 

bem da vida que valora e pretenda proteger, há de estatuir norma visando resguardá-lo, 

proibindo determinada conduta. Ademais, há de prever a aplicação de alguma penalidade 

a quem praticar a conduta proibida. O bem ou ente assim tutelado passa a ser bem jurídico 

(ZAFFARONI e PIERANGELI, 2008). 

Distinguem-se três elementos nessa análise: o bem, a norma e a lei. O bem 

representa aquilo que se quer proteger, a norma aponta a conduta proibida, e a lei descreve 

o tipo e a penalidade no caso de desobediência. No linguajar próprio do direito penal, “o 

tipo pertence à lei, mas nem a norma e nem o bem jurídico pertencem à lei, mas são 

conhecidos através do tipo legal e limitam seu alcance” (ZAFFARONI e PIERANGELI, 

2008, p. 393). 

Ao ler a lei, o intérprete não encontrará a norma proibitiva descrita de forma 

direta, nem a identificação do bem jurídico protegido. Porém, ambos esses elementos 

(norma e bem) são conhecidos e tem seu alcance estipulados pela interpretação da lei. 

Assim, o juiz, ao aplicar a lei ao caso concreto, parte do tipo legal para chegar à norma e 

dela conhecer o bem jurídico tutelado (ZAFFARONI e PIERANGELI, 2008).  

Pela ótica do legislador, o percurso é inverso, partindo-se do bem da vida a ser 

tutelado, chegando à norma, para ao fim escrever a lei. Exemplo pode elucidar os 

conceitos. Assim, o legislador desejoso de proteger o bem “vida humana” concebe a 

norma “é proibido matar”. A norma deve ser expressa em leis e, em se tratando de bens 

muito valorados, em leis penais. Elas são os tipos penais, que no exemplo é o tipo previsto 

no art. 121 do Código Penal, “Matar alguém...pena de reclusão”. 

Trazidos esses conceitos para a esfera da prestação de contas, quais são o bem 

tutelado, a norma proibitiva e o tipo legal? Deve-se partir deste último para, em esforço 

interpretativo, alcançar-se a norma e o bem. 

O art. 16 da Lei 8443/92 estabelece as situações em que as contas ordinárias 

devem ser julgadas irregulares, constituindo-se nas condutas que, se praticadas pelo 

gestor devem lhe imputar as sanções do art. 19 da mesma Lei: 
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Art. 16. As contas serão julgadas: 

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências: 

a) omissão no dever de prestar contas; 

b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou 

regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial; 

c) dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ao antieconômico; 

d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos. 

§ 1° O Tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso de reincidência no 

descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido ciência, feita em 

processo de tomada ou prestarão de contas. 

(...) 

Art. 19. Quando julgar as contas irregulares, havendo débito, o Tribunal condenará o 

responsável ao pagamento da dívida atualizada monetariamente, acrescida dos juros de 

mora devidos, podendo, ainda, aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 desta Lei, sendo o 

instrumento da decisão considerado título executivo para fundamentar a respectiva ação 

de execução. 

Parágrafo único. Não havendo débito, mas comprovada qualquer das ocorrências 

previstas nas alíneas a, b e c do inciso III, do art. 16, o Tribunal aplicará ao responsável 

a multa prevista no inciso I do art. 58, desta Lei. 

O artigo 16 prevê cinco ocorrências em que as contas dos gestores devem ser 

julgadas irregulares, as hipóteses previstas nas alíneas de a a d, e a hipótese do parágrafo 

primeiro. A penalidade pode ser a condenação ao pagamento da dívida, em havendo 

débito, ou a aplicação de multa. 

Das cinco condutas tipificadas, três referem-se à infração de regras e duas a 

omissões. Entre estas, têm-se a hipótese de descumprimento de determinação do TCU e 

a de não prestação de contas. Este último caso põe em destaque a importância dos 

documentos físicos (ou, atualmente, eletrônicos) em que consta a prestação de contas, 

i.e., a materialização do processo. 

As outras hipóteses de tipos proibidos associam-se a atos de gestão que de alguma 

forma prejudique o interesse público, seja por ter causado dano ao Erário, seja por ferir 

regras de cumprimento obrigatório no manejo de recursos públicos.  
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Pela lógica de que a interpretação deve seguir o caminho que sai do tipo proibido 

à norma e depois ao bem jurídico protegido, a norma poderia ser construída em torno da 

limitação da conduta do gestor público quando tratar-se de manejo de recursos públicos, 

impondo após a consecução dos atos de gestão a obrigatoriedade de se relatar.  

Dessa feita, o gestor é proibido de infringir as leis que determinam como os 

recursos públicos devem ser geridos. Colocando em forma direta, o gestor é obrigado a 

bem gerir os recursos, seguindo os preceitos da legalidade, legitimidade, economicidade, 

bem como a proceder aos corretos lançamentos e registros dos atos de natureza contábil, 

financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial. 

Enxerga-se no tipo proibitivo a ideia de que o gestor público está limitado em suas 

ações do ponto de vista material, significando que suas condutas serão balizadas pelos 

princípios aplicados à gestão dos interesses públicos. Não apenas o gestor tem de agir 

corretamente, ele tem de demonstrar de assim tê-lo feito. A segunda parte se refere à parte 

formal, de lançamento dos registros obrigatórios, para posterior comprovação em 

processo de prestação de contas. 

A norma proibitiva seriam, em verdade, duas: a que proíbe a malversação de 

recursos públicos e a que proíbe o registro dos atos de forma não fidedigna, que não 

expresse a veracidade dos atos de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional 

e patrimonial praticados. 

Por ser duas normas, os bens jurídicos protegidos também serão dois. O primeiro 

seria os recursos públicos, ou recursos do público, na medida em que as regras limitadoras 

da atuação do Estado também se voltam contra os abusos deste contra os particulares. 

Rica discussão sobre a dicotomia recursos públicos e recursos do público está presente na 

teoria do Valor Público de Moore (1998). 

Para a continuidade do raciocínio aqui desenvolvido basta ter em mente que o 

cidadão, e seus interesses, também estão presentes no bem jurídico a ser protegido. A 

referência a recursos públicos aplica-se tanto no momento da arrecadação das rendas do 

Estado, quanto na sua aplicação, para a geração de bens e serviços públicos, que serão 

disponibilizados à sociedade. 

O segundo bem jurídico relaciona-se, como mencionado, à questão de 

formalização dos atos de gestão praticados por toda e qualquer pessoa que tome decisões 
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que possuam repercussão na esfera de domínio dos recursos públicos e na construção de 

estrutura que garanta e dê suporte a que os recursos públicos sejam bem geridos. 

Essa é a obrigação que nasce em toda e qualquer pessoa que entre em contato com 

recursos públicos, a obrigação de, não apenas, bem geri-los, mas também de comprovar 

sua boa gestão.  

 

3.3.3 A Instrução do Processo e Aspectos da Cognição 

 

A construção do juízo de valor sobre a regularidade da prestação de contas se 

caracteriza por atividade de cognição, em que o OCE, considerando os elementos de fato 

e de direito, julgam as contas. Esse juízo se materializa com o Acórdão, adotado entre os 

ministros participantes do julgamento. 

A cognição nos processos de prestação de contas é considerada ampla e irrestrita, 

quanto aos atos e fatos jurídicos sujeitos à apreciação pelo TCU (Acórdão 1.842/2008-

Plenário), a significar que todos eles podem ser considerados sob todos os prismas 

referidos na legislação, i.e., pelo prisma da legalidade, legitimidade, economicidade, entre 

outros aspectos, para efeitos de construção do encaminhamento final a ser dado ao 

processo. 

A extensão e a profundidade da cognição se relacionam com as questões de fato 

e de direito que são levadas em consideração e podem influenciar o julgador no momento 

da formação de seu juízo sobre o que se está julgando. Normalmente, a cognição é 

analisada em dois planos, consoante explica Salustiano (2012):  

O primeiro, o chamado plano horizontal, representa a extensão ou a amplitude da 

cognição sobre o universo de questões afetas ao processo, se o conhecimento abarca total 

ou parcialmente as questões de fato e de direito, trazidas ao processo pelas partes ou 

levantadas pelo juiz, que podem ter reflexo no juízo de valor a ser estabelecido. O 

segundo, o plano vertical, representa a profundidade com que essas todas questões são 

efetivamente analisadas pelo juiz, a percuciência da análise empreendida pelo julgador  

(SALUSTIANO, 2012, p. 11). 

No caso das prestações de contas, apenas parte dos atos administrativos praticados 

pelos gestores são levados em consideração no julgamento, sendo impossível considera-
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los a todos, ante a enorme quantidade de atos anualmente praticados, bem como a enorme 

quantidade de órgãos que terão suas contas analisadas (SALUSTIANO, 2012). 

Do ponto de vista da atuação da Unidade Técnica que produz a instrução de mérito 

do processo de contas, o Auditor Federal de Controle Externo (AuFC) é colocado diante 

de desafio e tensão, quanto aos objetivos declarados dos processos de julgamento de 

prestação de contas. A IN/TCU 63/2010 explicita que a análise a ser empreendida 

pressupõe o exame da conformidade e a do desempenho, nas dimensões da eficácia, 

eficiência, efetividade e economicidade da gestão, além de todo um julgamento sobre os 

controles internos. 

Inegável o avanço da sociedade brasileira ao incluir entre os princípios 

constitucionais aplicadas à gestão dos recursos públicos, ao lado do da legalidade, 

impessoalidade, moralidade e publicidade, o princípio da economicidade (art. 37 da 

CRFB). 

Santiso (2007) ressalta que o grande desafio do controle seria a transição do 

modelo esperado de controle de conformidade com leis rigidamente definidas para 

modelo mais flexível, em que é dado aos gerentes maior liberdade para que as metas da 

organização sejam atingidas, ainda que do ponto de vista do controle ainda não esteja 

cristalino como ele deve se posicionar diante de tal realidade (SANTISO, 2007). 

A adoção de vertente de controle que privilegia o desempenho não afastou, no 

entanto, o controle da conformidade, sendo esperado que ambos os aspectos sejam 

abordados durante a realização da instrução do processo de julgamento de contas. 

Os órgãos que prestam contas são tanto diversos quanto o é o governo federal. O 

TCU recebe processo de prestação de contas que abarcam organizações públicas de todos 

os tipos, cujas atividades principais são as mais variadas. Assim, prestam contas órgãos 

da administração direta e indireta, tais como autarquias, fundações públicas, sociedades 

de economia mista, empresas públicas, fundos contábeis etc., versando sobre os recursos 

utilizados, bem como sobre os bens e serviços públicos produzidos. A realização da 

receita também está sujeita ao controle via processo de prestação de contas. 

Em termos de recursos públicos, conceituação que bem se adapta ao contexto é 

aquela que os considera sob o ponto de vista sistêmico (MARTINS, 2002). A princípio, 
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qualquer das etapas identificadas no quadro abaixo são passiveis de serem objeto de 

análise no âmbito do julgamento da prestação de contas: 

Quadro 3 – Definição Sistêmica de Recursos Públicos 

 

Fonte: Martins (2005) 

Do ponto de vista processual, a finalidade do processo é produzir juízo de valor 

acerca da regularidade ou irregularidade das contas apresentadas, juízo este calcado com 

base em informações produzidas basicamente pela organização pública cujas contas se 

julgam, pelo órgão de controle interno (OCI) obrigado a se manifestar no processo, e por 

outros agentes cuja manifestação também se reveste de obrigatoriedade, como o contador 

público sobre os balanços da organização. 

Desse modo, o Auditor Federal de Controle Externo responsável pela instrução 

do processo de julgamento de contas já encontrará posicionamento, emitido pelo órgão 

de controle interno pertinente, sobre juízo de valor sobre a situação das contas. Este juízo 

é apenas mais um elemento considerado pelo AuFC ao emitir sua proposta de 

encaminhamento, que por sua vez servirá de base para os ministros da Corte emitirem o 

juízo final sobre a regularidade das contas. Um juízo é construído com base nas 

informações pretéritas e nas análises realizadas pela sua própria unidade. 

O julgamento pelo Plenário ou por uma das Câmaras não se vincula com nenhum 

dos posicionamentos anteriores, como deveria ser. Ademais, no âmbito interno da 
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unidade técnica (UT) do TCU, a proposta não precisa ser monolítica, ao permitir que o 

auditor, o diretor e o secretário da UT posicionem-se de forma divergente entre si. 

Fato é que a decisão final terá por embasamento as informações constantes do 

processo, abrindo margem para que se questione que outras informações poderiam ser 

consideradas na fase instrutória de forma a potencializar os resultados positivos advindos 

da atividade judicante. Em parte, esta discussão é realizada na análise dos dados.  
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4. ANÁLISE DE DADOS 

 

4.1 O Estudo Desenvolvido em Parceria com a OCDE 

 

Em 2011, estudo conduzido pela Corte de Contas em parceria com a Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) empreendeu análise crítica 

do processo de apreciação das contas do presidente da República, nos termos do art. 71, 

inc. I da Constituição (CF/88), comparando as práticas brasileiras com as práticas aceitas 

internacionalmente, bem como com as práticas de países selecionados integrantes da 

OCDE. As considerações encontram-se na publicação Brazil’s Supreme Audit Institution 

– The Audit of the Consolidated Year-end Government Report (2012), publicado no 

âmbito das OECD Public Governance Reviews. 

O trabalho desenvolvido em parceria com a OCDE teve por objetivo oferecer 

recomendações ao TCU, com vistas ao aprimoramento do processo de apreciação da 

prestação de contas do Presidente da República. Em seus documentos de referência, a 

OCDE esclarece que o objetivo do estudo é: “A study to analyze and assess the 

governance arrangements for developing the annual report on audit of the year-end 

accounts of the Federal Government of Brazil”, ou em tradução livre: “Estudo para 

analisar e avaliar a estrutura de governança com vistas a desenvolver o relatório e o 

parecer de auditoria da prestação de contas do presidente da República Federativa do 

Brasil”. 

O estudo abordou quatro grandes temas afetos ao processo de exame das contas, 

notadamente: i) as responsabilidades institucionais na elaboração, apreciação e 

julgamento das contas do presidente da República; ii) o escopo e a estrutura do relatório 

produzido pelo TCU sobre as contas do presidente; iii) o fluxo de trabalho e os recursos 

empregados na elaboração do relatório pelo TCU; e iv) a avaliação dos impactos oriundos 

da apreciação das contas pelo TCU e a disseminação das conclusões de seu relatório. 

Uma das etapas de análise empreendidas pela OCDE foi a comparação das 

práticas vigentes no TCU com boas práticas aceitas internacionalmente. Assim, 

relativamente aos normativos utilizados como parâmetro nessa avaliação, além das 

diretrizes sobre revisão de pares da Intosai, a OCDE ressalta os seguintes normativos:  
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 Melhores Práticas de Transparência Orçamentária da OCDE (publicação 

de 2001); 

 Código de Boas Práticas para a Transparência Fiscal do Fundo Monetário 

Internacional (1997, revisado em 2001 e 2007); 

 Padrões Internacionais de Contabilidade para o Setor Público (IPSAS, na 

sigla em inglês) e  

 Padrões Internacionais das Entidades de Fiscalização Superior (ISSAI, na 

sigla em inglês).  

A OCDE estrutura seu relatório apresentando a realidade brasileira, as normas 

internacionais aplicadas ao tema, o contexto de atuação de outras EFS, os achados do 

estudo e recomendações para o estudo comparativo. No bojo do documento traz série de 

discussões com a finalidade de fundamentar suas recomendações, possibilitando que o 

TCU se debruce sobre os fundamentos das posições adotadas pela OCDE. 

As recomendações pela OCDE foram articuladas relativamente aos três últimos 

temas, não abarcando sugestões relativamente às responsabilidades institucionais na 

elaboração, apreciação e julgamento das contas do presidente da República, em virtude 

de aqui estarem abrangidos também outros órgãos que não o TCU, tais como o Congresso 

Nacional, o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento. 

Na pesquisa foram consideradas quatro recomendações da OCDE, abarcando os 

seguintes temas: I - Os objetivos da Auditoria da Prestação de Contas; II – As Conclusões 

da auditoria; III – O Relatório de Auditoria e IV – Garantia de Alta Qualidade. Dessa 

forma, as recomendações sobre o tema “comunicação dos resultados e medindo a 

efetividade” foram sumariamente descartadas, não consideradas na análise que se segue. 

4.1.1 Recomendação I: Os Objetivos da Auditoria 

 

A primeira recomendação da OCDE abarca o tema sobre o objetivo da auditoria 

da prestação de contas do presidente da República (OCDE, 2012: 122). Antes mesmo de 

ser possível discutir esta recomendação, há no fraseado da OCDE inovação quanto às 

práticas e ao entendimento do corpo técnico, até então vigentes no TCU. Ela refere-se à 

alusão da OCDE que o exame do TCU em relação às contas do presidente é trabalho de 
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auditoria. Este entendimento está presente nas recomendações, na medida em que se 

baseiam nas normas da Intosai sobre auditoria. 

Assim, a primeira questão a ser respondida é quanto à natureza do trabalho dos 

processos de exame da prestação de contas ordinárias, se se trata de auditoria. Esta a 

questão no âmago desta pesquisa, em que trata do questionamento com o auxílio da 

metáfora de que: instruir processo de contas é realizar trabalho de auditoria, na medida 

em que o instrumento seria bastante adequado para atingir os objetivos propostas de 

exame dos demonstrativos legais, da legalidade, legitimidade da gestão, bem como do 

desempenho das organizações públicas. 

Retornando à primeira recomendação sobre os objetivos da auditoria da prestação 

de contas, a OCDE (2012) propõe que: 

Objetivo da auditoria 

I. O TCU poderia se concentrar no posicionamento das CPR como documento 

fundamental para a responsabilização e tomada de decisão do governo, e o relatório de 

auditoria como garantia independente de informações relatadas nas CPR. Ao fazê-lo: 

1. Empregar a posição do TCU como órgão auxiliar do Congresso Nacional para 

entender o nível de compreensão e uso das CPR pela Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização e outras comissões setoriais, preservando a 

independência do TCU; 

2. Explorar as possibilidades de cooperação e coordenação com a CGU e a STN para 

entender o uso das CPR pelo público-chave, levando em consideração as normas para 

resguardar a autonomia do TCU, preservando a independência do TCU; e 

3. Recorrer à autoridade do TCU para moldar e aprimorar as características qualitativas 

das CPR, especificamente a relevância, confiabilidade, inteligibilidade e 

comparabilidade das informações relatadas. 

A recomendação é complexa, ao propor que a atuação do TCU contribua para 

transformar a prestação de contas do presidente da República em documento chave da 

accountability governamental e do processo de tomada de decisão por parte do governo, 

posicionando o relatório de auditoria do TCU como documento independente de 

asseguração das informações constantes da prestação de contas. 

A recomendação da OCDE sugere ainda que o TCU deveria se valer de sua 

especial posição de auxiliar do Congresso Nacional para melhor compreender de que 
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forma a Comissão Mista de Planejamento, Orçamento e Fiscalização, e outras comissões 

parlamentares, enxerga e utiliza a prestação de contas do presidente.  

Ademais, sugere que o TCU poderia se articular, em cooperação e coordenação, 

com a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e a Controladoria-Geral da União (CGU), 

para melhor entender como a prestação de contas é utilizada por atores-chave. Por fim, o 

TCU poderia usar sua autoridade legal em relação ao conteúdo das contas, com o intuito 

de moldar e melhorar a qualidade das informações ali contidas. 

Essa recomendação encerra o cerne das propostas da OCDE, na medida em que 

pressupõe mudança no enfoque do trabalho realizado pelo TCU até então, ao realçar que 

o principal documento em todo o processo é o produzido pelo Poder Executivo, i.e., a 

própria prestação de contas, e não o relatório produzido pelo próprio TCU.  

A OCDE constatou que o relatório produzido pelo TCU passava a ser considerado 

como o principal documento a ser lido, sendo a prestação de contas stritu sensu deixada 

de lado. Em certa medida, virtudes e qualidades do trabalho do TCU, como seleção de 

temas, profundidade da abordagem, com concisão, clareza e objetividade, estavam 

prejudicando o processo visto em abordagem mais ampla, a da estrutura de governança 

do governo federal, em que a obrigação de demonstrar a boa e regular aplicação dos 

recursos público compete ao gestor e não ao órgão de controle. 

O enfoque proposto pela OCDE faz do trabalho produzido pelo TCU, 

materializado em seu relatório e no Parecer Prévio, como complemento a ser anexado à 

prestação de contas do presidente, ao apontar suas falhas, erros ou omissões, bem como 

para embasar medidas de melhoria na qualidade das informações, com vistas a melhorar 

a transparência e a accountability governamentais e o processo decisório. 

Aplicabilidade da Recomendação I ao Cenário de Julgamento das 

Prestações de Contas Ordinárias 

O destinatário final da prestação de contas do presidente da República é o 

Congresso Nacional, a quem compete seu julgamento. O TCU atua auditando-as, com 

vistas a emitir parecer sobre a situação das contas prestadas, para em seguida devolvê-las 

ao Congresso Nacional, para a emissão do juízo final quanto à aprovação. 

Estabelece-se, assim, relação triangular entre o Poder Legislativo, o Poder 

Executivo e o Tribunal de Contas da União, em que o primeiro confere mandato ao 

segundo, que lhe presta contas; as contas são auditadas pelo terceiro, que informa o 
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primeiro sobre a adequabilidade das informações. Esse modelo jurídico-político de 

escrutínio das contas públicas em muito se aproxima do modelo de controle externo 

adotado pelos países do tipo Westminster.  

A relação nas contas ordinárias não segue a mesma lógica, pois o destinatário final 

da prestação de contas é o próprio TCU. Ele é o julgador, tendo o processo de contas 

cumprido seu objetivo imediato com o julgamento. A relação que se estabelece, em 

sentido estrito, é apenas entre o ente público e o TCU. 

No que tange ao conteúdo material das prestações de contas ordinárias, o TCU 

possui total controle, na medida em que o conteúdo é integralmente definido por 

normativos internos, na regulamentação que faz das informações que devem contar dos 

relatórios de gestão das unidades obrigadas a prestarem contas (Acórdão 1.842/2008-P). 

Assim, quanto ao TCU atuar com vistas a promover o documento de prestação de 

contas como o principal documento de accountability do órgão público, a recomendação 

se aplica diretamente, estando inclusive em consonância com as disposições do citado 

Acórdão 1.842/2008-P, anterior mesmo à propositura das recomendações da OCDE. 

O Congresso Nacional e o TCU são os destinatários das prestações de contas do 

presidente e dos gestores ordinários, respectivamente, do ponto de vista do processo 

jurídico-legal, como sendo os órgãos a que a Constituição conferiu o poder de julgá-las. 

Em mirada mais abrangente, a sociedade é também destinatária dessas prestações de 

contas, o que reabriria a discussão sob a ótica da participação dos cidadãos e do controle 

social no processo de apreciação das contas públicas. 

 

4.1.2 Recomendação II: Conclusões da Auditoria 

 

A segunda recomendação vincula-se com o tema da produção do relatório de 

auditoria. Entre as constatações da OCDE sobre o tema, encontram-se a prática de o relato 

do TCU trazer narrativa do desempenho do governo federal, substituindo-o nesta tarefa. 

Outra conclusão apontada no estudo da OCDE, refere-se à falta de informações 

consideradas essenciais para a caracterização do trabalho realizado (OCDE, 2012: 124). 

A primeira parte dessa constatação significa que o conteúdo do texto produzido 

pelo TCU teria a aparência de prestação de contas propriamente dita, como se o relatório 
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tivesse sido produzido pelo Poder Executivo. A crítica da OCDE é que ao TCU não 

compete apresentar informações sobre a execução do governo, sendo esta 

responsabilidade exclusiva dos responsáveis.  

Outro achado, abarcado neste tema do estudo da OCDE, refere-se às 

recomendações do TCU como resultado de seu escrutínio das contas do presidente. 

Invariavelmente, o TCU as faz. Elas foram consideradas como sendo muito técnicas, não 

fornecendo aos usuários entendimento sobre como sua implementação pode melhorar o 

desempenho e a accountability governamentais, de forma a mobilizar o Congresso 

Nacional e os cidadãos no sentido de demandarem ações do governo 

Considerando esses achados, a recomendação (OCDE, 2012: 122) foi assim 

articulada: 

Conclusões da auditoria 

II. Alinhar o parecer ao documento INTOSAI “Reporting Standards in Government 

Auditing” (ISSAI 400) para mais bem orientar a compreensão de seu significado pelo 

público. Ao fazê-lo: 

1. Alinhar a forma e o conteúdo do parecer de auditoria aos princípios do ISSAI 400, 

especificando claramente: a) o título explícito do assunto a que se refere o parecer de 

auditoria; b) os objetivos da auditoria, e o que esta garante ou não; e c) normas ou 

práticas (nacionais e/ou internacionais) adotadas na realização da auditoria, e como 

essas normas e práticas têm mudado ao longo dos anos; e  

2. Alinhar o formato do parecer de auditoria com o formato de pareceres de auditoria 

sobre os relatórios anuais e ad hoc dos gestores públicos responsáveis, para evitar 

ambiguidades e facilitar o monitoramento e relato das medidas tomadas pelo governo 

federal para resolver as deficiências materiais das CPR. 

3. Se necessário, emitir vários pareceres, abordando individualmente: i) a regularidade 

dos relatórios financeiros do governo federal; e ii) a conformidade da execução 

orçamentária com normas, leis e regulamentos constitucionais. 

4. No longo prazo, e de acordo com boas práticas emergentes das EFS, o TCU poderá 

incluir um parecer de auditoria sobre a fiabilidade das informações não financeiras 

relatadas nas CPR. 

5. Enquadrar as ressalvas e recomendações da auditoria para melhor orientar o público 

a compreender seu significado no que diz respeito à responsabilidade e ao 

desempenho do governo. 



78 

 

6. Delinear as ressalvas e recomendações que se aplicam ao parecer de auditoria e outros 

objetivos da auditoria definidos no Regimento Interno do TCU. 

Conjunto de recomendações amplo e complexo, a lidar com o alinhamento do 

Parecer Prévio com as diretrizes da Intosai sobre a produção de relatórios de auditoria. À 

época do estudo da OCDE, havia uma norma específica lidando com os princípios 

fundamentais sobre como produzir relatos de auditoria, materializada na ISSAI 400, 

mencionada expressamente na recomendação da OCDE. A lógica prevalente, porém, foi 

alterada não existindo mais uma norma ISSAI tratando especificamente de relatos de 

auditoria. Atualmente, há uma seção dedicada ao relato de auditoria em cada uma das 

quatro normas sobre os princípios fundamentais de auditoria: ISSAI 100 – Princípios 

Fundamentais de Auditoria no Setor Público; ISSAI 200 – Princípios Fundamentais de 

Auditoria Financeira; ISSAI 300 – Princípios Fundamentais de Auditoria de Desempenho 

e ISSAI 400 – Princípios Fundamentais de Auditoria de Conformidade. 

O primeiro aspecto da recomendação está relacionado com a falta de informações 

no corpo do Parecer Prévio consideradas fundamentais, tais como i) um título expresso 

sobre o conteúdo a que o Parecer se refere; ii) os objetivos da auditoria, bem como quais 

informações ela (a auditoria) provê asseguração e quais não provê; iii) quais padrões e 

práticas (nacionais e/ou internacionais) foram seguidas na execução dos trabalhos. 

Ademais, a OCDE propõe que o TCU alinhe o formato do Parecer Prévio com o 

formato dos demais trabalhos de controle, tais como a prestação de contas ordinárias, a 

fiscalização etc., com vistas a evitar ambiguidades e facilitar o monitoramento das ações 

empreendidas pelo governo central das fragilidades apontadas nas contas do presidente. 

Em relação ao que se está assegurando do Parecer Prévio, partindo do pressuposto 

de que a competência do TCU seria a de auditar a fidedignidade das informações 

financeiras, bem como examinar a conformidade da execução orçamentária em face das 

normas constitucionais e legais, a recomendação coloca para discussão se não seria 

necessário no Parecer Prévio separar a opinião de auditoria em duas, consoante essas duas 

atribuições. 

Ainda na linha de emissão de opiniões independentes entre si, a OCDE ressalta 

que o TCU poderia considerar, no futuro, seguindo tendência de outras EFS, a emissão 

de Parecer sobre a confiabilidade das informações não-financeiras contidas no relatório 

do Poder Executivo. 
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Do ponto de vista do conteúdo, a OCDE considera que as recomendações do TCU 

são muito técnicas e não fornecem aos usuários entendimento sobre como sua 

implementação poderia melhorar o desempenho e a accountability governamentais. Com 

base nesta constatação, sugere que o TCU adapte seu modo de recomendar com vistas a 

que os destinatários de seu relatório – o Congresso Nacional e os cidadãos – 

compreendam e se convençam da importância da recomendação, mobilizando-se no 

sentido de demandarem ações do governo. 

Aplicabilidade da Recomendação II ao Cenário de Julgamento das 

Prestações de Contas Ordinárias 

A recomendação se refere ao relatório produzido pelo TCU em suporte à emissão 

do Parecer Prévio. Quando analisada sua adequabilidade em relação às contas ordinárias, 

levou-se em conta o espírito da recomendação, o que exigiu que o escopo da 

recomendação fosse adaptado para se encaixar no âmbito no relatório produzido 

decorrente da apreciação das contas ordinárias, o que se dá pelo Relatório do Ministro-

Relator do processo e pela prolação do Acórdão, em conclusão ao julgamento. Assim, 

hão de serem feitas as necessárias adaptações em termos do linguajar empregado pelas 

recomendações da OCDE, adaptando a abrangência da recomendação, como p.ex., a 

mudança na leitura de Parecer Prévio, devendo ser lido ‘Acórdão’. 

Seguindo a sistemática explicitada na metodologia de que recomendação que se 

julgue abarcar atividade permanente teria o encaminhamento de estendê-la ao escopo da 

estrutura de apreciação das contas ordinárias, todos os desdobramentos no âmbito deste 

tema de recomendação foram considerados como passíveis de serem mantidos. 

A recomendação II.1 refere-se ao alinhamento ao padrão internacional de 

produção relatórios de auditoria, bem como do parecer de auditoria. Neste particular, em 

relação às contas do presidente, o TCU fez modificações importantes em seu Parecer 

Prévio. Como forma de explicitar o impacto das modificações, são trazidas na amostra 2, 

o Parecer Prévio que o TCU emitia antes do projeto com a OCDE e o atual Parecer. 

A recomendação II.2 também se aplica, na medida em que sugere que o TCU 

deveria adotar o mesmo padrão de opinião de auditoria para todos os tipos de trabalho, 

com estas características. 
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As recomendações articuladas nos itens II.3 e II.4 são propostas de avaliação para 

o futuro, em que a OCDE sugere que o TCU avalie a possibilidade de emitir opiniões de 

auditoria em razão do tema tratado. Assim, como resultado da apreciação das contas, o 

resultado poderia ser regular em relação à conformidade, porém regular com ressalva em 

relação ao desempenho, ou vice-versa. Sugere, de igual modo, que se avalie a 

possibilidade de a opinião abarcar expressamente questões não-financeiras relatadas nos 

processos de contas. 

A ideia por detrás da recomendação II.4 é de que os destinatários das 

recomendações do TCU, bem como os usuários em geral, tenderiam a atendê-las de forma 

mais efetiva, na medida em que sua compreensão sobre a importância e os impactos 

positivos delas decorrentes aumentassem. Ainda que nesta pesquisa não foi realizada 

nenhuma ilação quanto à alta ou baixa compreensão das recomendações articuladas em 

processos de contas, de maneira geral a ideia encapsulada na recomendação da OCDE se 

justifica.  

Por fim, a recomendação expressa no item II.6 se refere à clarificação dos atos de 

gestão que são passíveis de serem considerados irregulares, merecedores de receber 

recomendação. A Lei 8.443/93 já se encarrega desta tarefa, ao definir as hipóteses no art. 

16. Por esta razão, a recomendação da OCDE não se aplica ao caso das contas ordinárias. 

4.1.3 Recomendação III: Relatório de Auditoria 

 

O tema da recomendação está relacionado com o relatório de auditoria (OCDE, 

2012: 123). A perspectiva da análise empreendida pela OCDE foi o de considerar a 

possibilidade de os diversos capítulos que compõem o relatório do TCU sobre as contas 

do presidente serem desmembrados, como se fossem diversos trabalhos autônomos. 

Durante os trabalhos de campo, a OCDE constatou que em diversas situações o 

relatório do TCU sobre as contas do presidente agregava resultados de outros trabalhos 

de fiscalização. Se por um lado, isso enriquecia o relatório final, por outro, poderia retirar 

o foco dos usuários dos principais problemas detectados ao longo da auditoria das contas 

do presidente. 

Foi com base nessa percepção que a OCDE construiu as recomendações 

articuladas nesta seção, de que o desmembramento do relatório final em relatórios 

menores poderia ter impactos mais significativos, ao fim e ao cabo. A recomendação 
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assentou-se em entendimento de que a utilização das informações e conclusões nele 

contidas poderiam ser mais bem compreendidas mudando um pouco o cenário de atuação, 

direcionando cada tema tratado no relatório para o público-alvo específico. Para tanto, o 

TCU deveria entender melhor como atuar neste novo cenário desenhado pela OCDE. 

As recomendações foram assim articuladas: 

Relatório de auditoria 

III. Avaliar se o impacto dos capítulos individuais do relatório de auditoria atual 

poderia ser melhorado, divulgando-os em momentos diferentes do ciclo de prestação de 

contas e tomada de decisão. Ao fazê-lo: 

1. Tomar medidas concretas para entender quando as informações contidas no relatório 

de auditoria do TCU poderiam ser mais úteis no que diz respeito à avaliação da 

implementação de antigas – e a formulação de novas – Leis de Diretrizes 

Orçamentárias e Orçamentárias Anuais do Executivo e do Congresso Nacional; 

2. Tomar medidas concretas para compreender para quem esta informação pode ser útil, 

por exemplo, Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do 

Congresso Nacional e/ou comissões setoriais e o Executivo (ou seja, Gabinete do 

Presidente da República, Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, Ministério 

da Fazenda, CGU e/ou ministérios federais); 

3. Tomar medidas concretas para entender qual nível de informação é mais útil às 

necessidades do público primário – ou seja, todo o governo, função do governo e/ou 

pasta ministerial; e  

4. Avaliar a relação custo-benefício da inclusão de avaliação do desempenho 

macroeconômico no relatório de, considerando o momento da informação para a 

formulação e discussão das Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária 

Anual (OCDE, 2012). 

Aplicabilidade da Recomendação III ao Cenário de Julgamento das 

Prestações de Contas Ordinárias 

 

O escopo de abrangência da recomendação parece estar restrito ao contexto das 

contas do presidente da República, não sendo razoável aplicar a recomendação ao 

contexto das contas ordinárias, em nenhum de seus desdobramentos. 
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4.1.4 Recomendação IV:  Garantia da Alta Qualidade do Trabalho 

de Auditoria 

As recomendações desta seção são dedicadas a medidas visando à garantia de alta 

qualidade no trabalho de auditoria (OCDE, 2012: 160). O entendimento da recomendação 

deve ser construído tendo por base o objetivo declarado de assegurar que o trabalho 

desenvolvido pelo TCU seja de alta qualidade. É com vistas a atingir este propósito que 

a OCDE articula suas cinco sugestões, com desdobramentos em itens. 

As sugestões são para que o TCU aprofunde (1) a utilização de matriz de 

planejamento, com vistas a proporcionar estratégia de auditoria efetiva e eficiente; (2) se 

valha do conhecimento internamente acumulado (nas diversas unidades técnicas) na 

construção da matriz de auditoria; (3) use os avanços alcançados em relação à estratégia 

de auditoria para influir positivamente não apenas em seu trabalho, mas na própria 

prestação de contas apresentada pelo Executivo; (4) adote matriz de achados para auxiliar 

no julgamento das impropriedades, bem como processos de controle de qualidade e 

revisão interna e (5) alinhe os procedimentos de controle de qualidade aplicado aos 

demais processos de controles externo ao processo de apreciação das contas do 

presidente. As sugestões são em seguida desdobradas em ações especificas. 

Assim, relativamente à primeira sugestão, a OCDE recomenda que se incluam na 

matriz de auditoria informações sobre: a) os objetivos da auditoria; b) o critério de 

julgamento; c) as ressalvas e as recomendações articuladas nos exercícios anteriores; d) 

as deficiências dos sistemas de gestão e controle e e) os trabalhos conduzidos pelo 

controle interno. 

No que tange à utilização do corpo de conhecimento acumulado, os 

desdobramentos articulados pela OCDE foram no sentido de o TCU: a) desenvolver 

metodologia de avaliação de risco e materialidade e b) estabelecer critérios claros para a 

inclusão e exclusão de programas a do âmbito dos Temas de Maior Significância (TMS). 

Quanto à indução de melhorias no próprio documento de prestação de contas, a 

OCDE propõe que o TCU: a) informe ao Poder Executivo e ao Congresso Nacional os 

objetivos e os critérios de julgamento, com vistas a que estas informações possam ser 

utilizadas no momento de elaboração da prestação de contas; b) utilize a matriz de 

planejamento como suporte para a solicitação de outras informações ao Poder Executivo, 

para agregar as contas do presidente. 
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As recomendações foram articuladas da seguinte maneira: 

Garantia da Alta Qualidade do Trabalho de Auditoria 

IV.1 Continuar a desenvolver a matriz de auditoria das CPR para apoiar a formulação 

de uma auditoria eficiente e eficaz. Assim fazendo:  

a. Incluir informações sobre os objetivos da auditoria articulados no Regimento Interno 

do TCU para apoiar a formulação de uma estratégia de auditoria eficaz;  

b. Incluir informações sobre os critérios em cima dos quais o objeto será avaliado, os 

exames de auditoria a serem realizados e o nível mínimo de materialidade necessário 

para esses exames; 

c. Incluir informações sobre as ressalvas da auditoria sobre as CPR de anos anteriores 

para apoiar a definição dos critérios e do escopo de auditoria dos exames a serem 

realizados; 

d. Incluir informações sobre os pontos fracos de sistemas e controles chave de gestão 

relacionados com o objeto da auditoria para apoiar a definição dos critérios e do 

escopo de auditoria dos exames a serem realizados; 

e. Incluir informações de trabalhos relacionados por auditoria interna, à medida que 

possam ser utilizadas, considerando as diferentes responsabilidades e normas usadas 

na auditoria interna; 

IV.2 Basear-se mais sistematicamente no conjunto de conhecimento interno do TCU como 

contribuição para a formulação da matriz para a auditoria das CPR. Assim fazendo: 

a. Desenvolver uma metodologia comum de avaliação de riscos e determinar a 

materialidade em todas as secretarias de controle externo; e 

b. Estabelecer e implementar um critério claro para a inclusão e remoção de entidades e 

programas para os temas prioritários do TCU e cada secretaria de controle externo. 

IV.3 Utilizar as melhorias na estratégia de auditoria para aprimorar as CPR, e não apenas o 

próprio relatório de auditoria. Assim fazendo:  

a. Comunicar informações sobre o objetivo e os critérios da auditoria ao Executivo e o 

Congresso Nacional para subsidiar a sua preparação das CPR;  

b. Utilizar a matriz de auditoria para informar a preparação da instrução anual do TCU, 

orientando a elaboração das CPR, inclusive exigindo do Executivo declarações 

explícitas sobre as informações. 
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IV.4 Adotar uma matriz para apoiar a formulação de julgamento e principais conclusões de 

auditoria, bem como os processos de revisão interna e garantia de qualidade. 

IV.5 Alinhar o controle de qualidade para a auditoria das CPR ao de outros processos de 

controle e fiscalização, envolvendo especialistas, através de fóruns tais como grupos e/ou 

painéis de referência, para melhorar as metodologias de auditoria das CPR, bem como 

refinar mais ainda os critérios e os exames de auditoria. 

Aplicabilidade da Recomendação IV ao Cenário de Julgamento das 

Prestações de Contas Ordinárias 

 

As sugestões se vinculam com a implementação de medidas com vistas a garantir 

que o trabalho de apreciação das contas do presidente seja de alta qualidade. Assim, do 

ponto de vista dos propósitos, a recomendação é altamente pertinente para os processos 

de julgamento das contas dos gestores ordinários.  

Os desdobramentos da recomendação abrangem algumas iniciativas. A 

recomendação IV.1 sugere que o TCU continue a desenvolver a matriz de planejamento, 

como ferramenta de suporte ao trabalho de apreciação das contas do presidente. Como a 

apreciação das contas ordinárias não é considerada como auditoria, não há para ela, ao 

menos considerando a AMOSTRA 2 analisada, a elaboração de matriz de planejamento. 

Considerando que a matriz de planejamento auxilia na execução dos trabalhos de 

fiscalização, na medida em que ela explicita quais pontos serão abordados, em termos de 

questões de auditoria; quais os critérios de julgamento, contra os quais os atos de gestão 

serão cotejados; que análises serão realizadas no trabalho etc., vislumbra-se de extrema 

valia que os preceitos a ela aplicáveis sejam estendidos aos processos de contas 

ordinárias. 

A recomendação contida no item IV.2, em sua essência, é pertinente, quando 

recomenda-se que o conjunto de conhecimento interno do TCU seja mais bem 

aproveitado, inclusive quando da elaboração da matriz de planejamento para a auditoria 

das contas. Quando, no entanto, são articulados os desdobramentos, de como o TCU 

poderia colocar em prática a sugestão maior, o item IV.2.a revela-se como já sendo 

adotado pela Corte de Contas no que tange ao processo de apreciação de contas e o item 

IV.2.b revela inaplicável, na medida em que se refere à realidade da Secex como um todo, 
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não sendo específico a um processo de contas. Ademais, o TCU não se utiliza mais dos 

Temas de Maior Significância. 

A recomendação IV.3 representa proposta que introduz novidade no modo de o 

TCU enxergar as prestações de contas. A importância de se utilizar os resultados obtidos 

na definição dos objetivos de auditoria como forma de melhorar a qualidade da prestação 

de contas. Em outras palavras, o que a recomendação aparenta sugerir é que o conteúdo 

da prestação de contas deve ser tal que auxilie a sua apreciação pelo TCU, em que a partir 

da definição do que se estabelece como finalidade do trabalho se molde o formato do 

relatório de prestação de contas, em termos das informações que lá constarão. A extensão 

desse preceito poderia, em última instância, acarretar a customização de cada prestação 

de contas, considerando os objetivos delineados para cada unidade obrigada a prestar 

contas.  

A ideia estaria em consonância com o entendimento do TCU de que o conteúdo 

do RG é completamente definido pela Corte, o qual paulatinamente seria adaptado para 

atender aos objetivos propostos no julgamento de cada conta específica. 

A recomendação IV.4 é apenas uma continuação da recomendação IV.1, em que 

se sugere a adoção da matriz de achados. 

Já o desdobramento IV.5 se refere a controle de qualidade, em que a OCDE sugere 

estender à apreciação das contas do presidente o controle adotado nos demais processos, 

aqui incluídos os processos de julgamento das contas ordinárias. Por esta razão, a 

recomendação não se mostra aplicável, pois os processos de contas ordinárias já sofrem 

o modelo de controle de qualidade sugerido.  
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4.2 Análise do Documento 2 

 

4.2.1 Processo de Contas Anuais de Hospital Federal, exercício 

financeiro de 2011 

 

Processo eletrônico, com as seguintes peças:  

1. Aviso de Encaminhamento da Prestação de Contas do Hospital Federal de 

Ipanema, exercício 2011 

2. Rol de Responsáveis 

3. Relatório de Gestão do HF/2011 

4. Relatório ou Parecer do Colegiado 

5. Relatório de Auditoria de Gestão, elaborado pela Controladoria-Geral da União 

6. Certificado de Auditoria 

7. Parecer do Dirigente do Órgão do Controle Interno 

8. Pronunciamento do Ministro de Estado supervisor, sobre as contas prestadas  

9. Instrução do Tribunal de Contas da União 

10. Pronunciamento da Secretaria de Controle Externo do Rio de Janeiro 

11. Parecer do Ministério Público junto ao TCU 

12. Acórdão 4523/2013-TCU-1a Câmara 

13. Oficio de Notificação ao Hospital Federal de Ipanema 

14. Aviso de Recebimento 

15. Despacho Proposta de Encerramento dos autos 

16. Despacho Encerramento 

 

Análise de Discurso da AMOSTRA 1 (Peça 9): Instrução do AuFC do 

Tribunal de Contas da União 

 

O documento é a peça instrutória do Auditor de Controle Externo (AUFC) 

relativamente à prestação de contas do HF, referente ao exercício financeiro de 2011. 

Possui 12 páginas de extensão, 545 linhas, 190 parágrafos e 6.396 palavras. 

O documento possui as seguintes partes: 
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Quadro 4 – Sumário do Documento 2 (Instrução de Mérito de Processo de 

Contas) 

 

Partes do Documento n. Pg. 

a) Cabeçalho < 1 

b) Introdução < 1 

c) Exame Técnico 9 

I. Pareceres Emitidos nos Autos  

II. Relatório de Gestão (da CGU)  

III. Rol de Responsáveis  

IV. Processos Conexos de Exercícios Anteriores  

V. Achados de Auditoria que fundamentam a Ressalva nas 

Contas – Relatório 201203776/CGU 

4,5 

VI. Avaliação do Planejamento de Ação e dos Resultados 

Quantitativos e Qualitativos da Gestão 

 

VII. Avaliação dos Indicadores  

VIII. Avaliação da Estrutura de Governança e Controle Interno  

IX. Avaliação da Execução Orçamentaria e Financeira  

X. Avaliação da Gestão de Pessoas e da terceirização de 

mão-de-obra 

 

XI. Avaliação da Gestão de Patrimônio  

XII. Avaliação da gestão de Tecnologia da Informação (TI) e 

da Gestão do Conhecimento 

 

XIII. Avaliação da Gestão dos Recursos Renováveis e 

Sustentabilidade Ambiental 

 

XIV. Avaliação da situação das transferências voluntárias 

vigentes (convênios, contratos de repasse, termos de 

cooperação, termos de compromisso, bem como transferências 

a título de subvenções, auxílios ou contribuições) 

 

XV. Avaliação do cumprimento de obrigações legais e 

normativas 

 

d) Conclusão 1 

e) Benefícios das Ações de Controle Externo <<1 

f) Proposta de Encaminhamento 1 

g) Data e Assinatura <<1 

TOTAL 12 
Fonte: Sítio da internet do TCU 

 

O cabeçalho traz informações sobre o número do processo no âmbito do TCU, o 

tipo de processo, o exercício a que se refere, a unidade jurisdicionada, os responsáveis 

que estão tendo suas contas julgadas e o tipo de proposta de encaminhamento (mérito ou 

preliminar). 

A introdução reafirma o tipo de processo, a unidade e o ano a que se refere a 

instrução. Afirma que o processo foi organizado com base na Instrução Normativa TCU 

63/2010 e pelas Decisões Normativas, que disciplinam a matéria para o exercício em 
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análise. Por fim, traz informações sobre o histórico de criação da unidade jurisdicionada 

analisada (HF), bem como descreve suas competências institucionais. 

O Exame Técnico (ET) é a parte do documento dedicada ao exame de conteúdo 

objeto da instrução do Auditor. Nesta parte o Auditor deve apresentar as questões de fato 

e de direito que irão embasar a proposta de encaminhamento. 

O ET está dividido nas diversas subseções conforme descrição acima, cuja 

finalidade é discutir o tema que constitui seu título. A subseção I é dedicada aos pareceres 

já emitidos nos autos. Assim, são apresentadas informações sobre: a) o posicionamento 

contido no certificado de auditoria (peça 6), que foi pela regularidade com ressalvas, pelos 

argumentos articulados, para alguns dos responsáveis, e pela regularidade plena para os 

demais responsáveis; b) o parecer do dirigente de controle interno, concordante com o 

certificado de auditoria e c) o pronunciamento ministerial, atestando ter tomado 

conhecimento do conteúdo do certificado de auditoria e do parecer do controle interno. 

A subseção II trata do Relatório de Gestão do Hospital Federal. Traz relato de 

inconsistências detectadas pela Controladoria-Geral da União (CGU) em sua auditoria de 

gestão, ressaltando, no entanto, ter o RG sido elaborado em consonância com as 

disposições emanadas pelo TCU. 

Sobre o rol de responsáveis (subseção III) informa que ele se encontra na peça 

processual de número 2. 

A subseção IV traz informações sobre processos conexos de exercícios anteriores, 

que podem de alguma forma afetar o julgamento do processo sob análise. Há menção a 

quatro processos, sendo dois do tipo ‘representação’, um do tipo ‘monitoramento’ e outro 

de ‘prestação de contas’. Traz breve relato sobre os processos. 

A subseção V é dedicada à discussão sobre os achados de auditoria que 

fundamentam a proposta da CGU de ressalvar as contas, constante do Relatório 

201203776/CGU. Há, dessa forma, relato das situações encontradas pela CGU 

consideradas como passíveis de ressalvas. O grau de aprofundamento da matéria ocorre 

na medida em que os argumentos são apresentados, se vislumbra, em caminho de retórica 

logico-jurídica. 

A subseção traz também o posicionamento do Hospital Federal sobre as situações 

apontadas, em que a parte tem a oportunidade de apresenta sua versão para os pontos 
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questionados. Como técnica argumentativa, sempre que necessário, a Controladoria já 

apresenta contrarrazões aos argumentos apresentados, acatando-os ou mantendo a 

posição original, pelo aspecto antijurídico da conduta do agente público. 

A descrição dos fatos identificados pela CGU e das respostas do HF é feita em 4,5 

páginas, sendo individualmente a maior parte do documento. 

A análise da natureza dos achados, com a descrição de suas características, será 

realizada mais à frente no texto, em parte específica, após a exposição geral do 

documento. 

As subseções VI a XIV são dedicadas a avaliações sobre os aspectos referenciados 

em seus títulos. As avaliações referenciadas, no entanto, não foram realizadas pelo TCU, 

porem pela CGU, quando de sua obrigatória auditoria de gestão. Com este enfoque, a 

instrução processual incorpora as principais informações relatadas pela CGU, 

relativamente aos pontos que constam dos objetivos de auditoria, incluindo o exame das 

informações apresentadas pela unidade jurisdicionada, notadamente quanto do Relatório 

de Gestão. 

De maneira geral, sempre que possível, a CGU ao produzir seu relatório já 

incorpora as considerações que a UJ pode vir a ter sobre qualquer apontamento realizado. 

Assim, o Auditor do TCU ao abordar os temas das subseções mencionadas encontra no 

âmbito processual, posicionamento inicial da CGU, considerações da UJ e contra-

argumentos da CGU, quando cabível. 

Nesta parte do documento são encontradas tanto transcrições quanto paráfrases 

dos argumentos contidos no relatório de auditoria de gestão da CGU. No caso, foram 

encontradas expressões verbais repetitivas introduzindo-as, tais como: “a Controladoria 

destaca que”; “a Controladoria evidenciou que”; “a Controladoria verificou que”; “a 

Controladoria esclarece que”; “a Controladoria informa que”; bem como outras fórmulas 

com o mesmo propósito. 

A Conclusão dedica-se às considerações do Auditor sobre os fatos relatados no 

exame técnico. Discutem-se, assim, as ressalvas da CGU e se elas devem ou não ser 

incorporadas na proposta de encaminhamento.  

A proposta de encaminhamento dedica-se à articulação pelo Auditor sobre qual 

decisão o TCU deveria adotar no caso concreto. Traz, assim, proposta de mérito, ao 
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propor o julgamento das contas dos responsáveis, sendo que se propugna pela 

regularidade com ressalvas, para alguns dos responsáveis, e pela regularidade plena para 

os demais responsáveis. 

A proposta de encaminhamento propõe ainda realizar determinação à Secex-RJ, 

para que ela avalie a oportunidade e conveniência de realizar Levantamento de Auditoria 

nos hospitais e institutos federais, da área de saúde, no Rio de Janeiro, com o objetivo de 

se avaliar a estrutura de controles internos destas unidades. 

Propõe também dar ciência, com fundamento em orientação do TCU, ao HF, da 

antijuridicidade de se realizar despesa de prestação de serviço sem o correspondente 

contrato, com base no princípio da formalidade dos atos administrativos, com base no art. 

60 da Lei 8.666/93. 

Por fim, propõe dar ciência ao HF do Acórdão que viesse a ser proferido, bem 

como do relatório e do voto que o fundamentam. 

Termina o documento com a assinatura do Auditor responsável pela elaboração 

da instrução técnica e a data de realização. O trabalho é realizado por um único Auditor. 

Natureza dos Achados 

 

Os achados discutidos no documento são originários da auditoria de gestão 

realizada pela Controladoria-Geral da União, sendo descritas na subseção V do Exame 

Técnico da instrução processual do auditor do TCU. 

O primeiro achado refere-se a fragilidades na estrutura de controles internos, com 

impactos na governança do HF. Há descrição do exame realizado pela CGU em seu 

relatório de auditoria, em que a Controladoria descreve o cenário encontrado em relação 

aos profissionais envolvidos nas atividades; aos processos de trabalho; às carências 

verificadas quanto à avaliação de risco, procedimentos de controle, informação, 

comunicação e monitoramento; bem como menção sobre as impropriedades identificadas.  

O posicionamento do HF quanto a essas impropriedades é descrito, ainda com 

base em transcrição das informações contidas no relatório da CGU. O HF esclarece que 

medidas foram tomadas para sanar os problemas. 

Há, em seguida, diagnóstico da CGU apontando as possíveis causas para os 

problemas apontados, bem como a articulação de duas recomendações ao HF: a) 
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fortalecimento da estrutura de controles internos e gerenciamento de riscos e b) 

encaminhamento de relatório com as ações implementadas e a implementar para a 

unidade supervisora do HF, a Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde. 

Após todas as considerações, o Auditor posiciona-se no sentido de entender não 

ser necessária a adoção de novas medidas por parte do TCU, tendo em vista as 

recomendações da CGU. 

O segundo achado (descrito a partir do item 31 do documento) refere-se a 

pagamentos indenizatórios sem cobertura contratual, no montante de cerca de R$ 511 mil. 

A descrição do achado se caracteriza pelo desenho do cenário da situação encontrada pela 

CGU, das possíveis causas para sua ocorrência e do posicionamento do HF. 

A CGU articula duas recomendações com base nesse achado: a) apuração das 

responsabilidades de quem deu causa aos pagamentos e b) realização de licitação para a 

regularização das situações identificadas. 

Em seguida, o auditor do TCU tece seus comentários em que ressalta as 

providencias já adotadas pela Controladoria, o fato de a prática não ter causado dano ao 

Erário público para concluir entender desnecessária a adoção de outras medidas pelo 

TCU. 

Consideração I sobre o Documento 2 Analisado 

 

Trabalho com característica de revisão e asseguração do devido processo legal, 

como a manus longa do Estado, no que tange ao manejo de recursos públicos. 

Relato em tom técnico; busca-se a imparcialidade, apresentando as posições 

divergentes trazidas ao processo, com posicionamento pessoal (do Auditor) sempre que 

necessário. 

Há referências sobre se tratar de julgamento de processos de prestação de contas, 

com identificação clara e unívoca sobre qual unidade jurisdicionada se refere, a qual 

exercício financeiro e de quais pessoas físicas se julgam as contas. 

A revisão se dá em relação às informações contidas nas peças processuais. As 

duas peças que mais possuem informações sobre a gestão da unidade são o RG e o 

Relatório de Auditoria do OCI. No caso analisado há predominância de informações 

obtidas no relato da auditoria do OCI. 
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Consideração II sobre o Documento 2 Analisado 

O julgamento das contas deve estar calcado em evidencias sobre as matérias de 

que tratam a legislação pátria.  Assim, nos termos do art. 71, II da CRFB, art. 16 da Lei 

8.443/92, IN 63/2010, a opinião de auditoria a ser emitida deve versar sobre: 

1. A exatidão dos demonstrativos contábeis; 

2. O exame da conformidade; 

3. O exame do desempenho; 

4. O exame da capacidade de os controles internos atuarem na prevenção de 

desvios de conformidade e desempenho. 

A análise empreendida no caso do HF, para o exercício de 201x, revela que a 

instrução toca em todos esses temas, com graus de profundidade variados. 

O item 1 é abordado na subseção IX que trata da avaliação da execução 

orçamentária e financeira. Conforme ressaltado na análise de conteúdo, esta parte é 

composta principalmente por citação ao trabalho realizado pela CGU. Há, dessa forma, 

menção à inconsistência detectada pela Controladoria “em relação à execução financeira 

referente às ações executadas pelo hospital”, tendo restado demonstrado que “os valores 

descritos são divergentes, não havendo esclarecimentos para tal divergência”. 

Não há na instrução outras informações sobre a natureza e a gravidade da 

divergência, porém ela deve ser de menor potencial ofensivo, pois a causa que ocasionou 

o julgamento das contas regulares com ressalvas dos gestores foi a “realização de 

pagamentos indenizatórios sem cobertura contratual”, consoante se depreende do 

encaminhamento proposto. 

Assim, caso não existissem os pagamentos sem cobertura contratual, as contas 

teriam sido julgadas regulares, o que ocorre quando elas (as contas) expressam a exatidão 

dos demonstrativos contábeis (inc. I do art. 16 da Lei 8.443/92). É isto o que se infere do 

julgamento, que os demonstrativos expressam adequadamente a realidade da entidade. 

O contador público responsável deve se pronunciar sobre esses demonstrativos, 

porém vista isoladamente a instrução não esclarece de forma peremptória os 

procedimentos adotados para sua verificação. 
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A conformidade recebe bastante atenção, pelas referências aos demais 

documentos constantes do processo, tais como o rol de responsáveis, o certificado de 

auditoria, o pronunciamento ministerial. 

A natureza dos achados de auditoria abarca a conformidade, bem como a 

capacidade de os controles internos da unidade auditada cumprirem adequadamente seus 

trabalhos. O exame de desempenho se revela na avaliação empreendida pelo OCI, durante 

sua auditoria de gestão. 

Por fim, a avaliação do controle interno do HF merece atenção na instrução pela 

constatação de sua fragilidade, tendo sido objeto da determinação contida na proposta de 

encaminhamento, para que a Secex-RJ realize auditoria “com o objetivo de verificar a 

estrutura dos controles internos aplicados e/ou desenvolvidos no âmbito dessas 

unidades”. 

O exame de desempenho foi trazido para o âmbito da instrução em razão das 

conclusões obtidas pela Auditoria de Gestão conduzida pela OCI. Não há indícios de que 

o AuFC tenha também realizado qualquer análise de desempenho de forma autônoma. 

Por fim, a questão da capacidade dos controles internos virou uma das 

determinações do processo, por atuação do AuFC que, identificando as fragilidades 

apontas no relatório do OCI, entendeu por pertinente articular a recomendação. 

Consideração III sobre o Documento 2 Analisado 

Não foi detectada a existência de matriz de planejamento de auditoria relativa ao 

processo que a amostra pertence. 

Conforme já ressaltado, as menções que o documento traz à auditoria referem-se 

à auditoria realizada pelo OCI. 
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5. CONSOLIDAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

5.1 A Combinação das Análises Empreendidas 

 

 

Foram empreendidas duas análises. A primeira, esteve relacionada com o objetivo 

intermediário de responder ao questionamento se as recomendações articuladas no âmbito 

do Estudo Comparativo TCU/OCDE (2012), que tratou da estrutura de apreciação e 

julgamento das contas do presidente da República, poderiam ser estendidas ao contexto 

de julgamento das contas dos gestores ordinários. 

Essa análise consistiu na compreensão das circunstâncias existentes que 

fundamentaram a articulação de cada recomendação do Estudo, perguntando-se se essas 

mesmas circunstancias estariam presentes no contexto de destino, i.e., no das contas 

ordinárias. Se a resposta fosse positiva, continuavam-se os questionamentos para 

averiguar se a recomendação já não estava sendo observada no âmbito das contas 

ordinárias. Em duas situações, o resultado final da análise concluiu pela extensão da 

recomendação: quando ela não estava sendo cumprida ou quando, ainda que já cumprida, 

sua importância para o entendimento do contexto conjunto das recomendações assim o 

sugeria. Esta importância foi avaliada, nas situações práticas, questionando se a atividade 

era considerada como permanente, continua. O resultado da análise encontra-se no anexo 

II, em que estão tabuladas as respostas. 

Dos quatro temas de recomendações analisadas, os resultados foram que o TCU 

poderia considerar, no âmbito das contas ordinárias, aquelas que trataram dos objetivos 

da auditoria (tema 1), da produção do relatório de auditoria (tema 2) e da asseguração de 

realização de trabalho de alta qualidade (tema 4), pois foram consideradas como 

aplicáveis ao contexto das contas ordinárias. As recomendações relativas ao tema 3 

(resultados expressos no relatório) foram consideradas como não extensíveis. 

Os títulos dos temas podem dar falsa ideia de seu conteúdo. De fato, as 

recomendações dos temas 1 e 2 cuidam do contexto que permeia a realização do trabalho 

e as do tema 4 do trabalho em si. As recomendações relativas ao tema 1 foram mantidas, 
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em virtude de sua importância para a compreensão do todo, na medida em que a análise 

concluiu que elas já são observadas no âmbito do processo de contas ordinárias. As 

justificativas para a manutenção das recomendações relativas ao tema 2 basearam-se nos 

dois critérios. Algumas foram mantidas pela especial importância para a compreensão do 

todo, outras em virtude de se ter considerado que não estão sendo observadas no âmbito 

do processamento do julgamento das contas. Por fim, as recomendações relativas ao tema 

4 foram consideradas como não sendo observadas. Para a classificação completa ver 

Anexo II. 

Entre as recomendações consideradas como passíveis de serem estendidas ao 

contexto de apreciação das contas dos gestores ordinários, destacam-se as que sugerem: 

transformar o documento de prestação de contas em documento chave da accountability 

governamental (recomendação I.1); alinhar o formato da opinião de auditoria com os 

princípios da ISSAI, apresentando informações sobre os objetivos da auditoria, os 

padrões de auditoria seguidos e, no título, explicitação da matéria analisada 

(recomendação II.1); rearranjar ressalvas e recomendações para auxiliar os usuários de 

suas importâncias, em termos de desempenho e accountability governamentais (II.5); 

construir matriz de auditoria, com vistas a proporcionar estratégia de auditoria efetiva e 

eficiente, detalhando os objetivos da auditoria, o critério de julgamento, as deficiências 

dos sistemas de controle interno etc. (IV.1) e se valer do conhecimento acumulado 

internamente, no âmbito do TCU, na construção da matriz de planejamento (IV.2). 

Esses resultados foram obtidos com o auxílio de segunda análise, desta vez com 

o objetivo de compreender o significado de: “instruir processo de julgamento de contas 

para fins de julgamento”, que passou a ser o interpretandum. A metodologia empregada 

foi a de selecionar processo de contas julgado pelo TCU, cujo julgamento foi pela 

regularidade com ressalvas. Dentre todas as peças constantes do processo, elegeu-se a 

instrução de mérito elaborada pelo AuFC como a peça mais representativa, que pudesse 

esclarecer quais os principais elementos de fato e direito foram considerados na fase 

instrutória (documento analisado 2). 

Os resultados dessa segunda análise serviram para ilustrar de que forma os 

diversos assuntos são tratados e em qual profundidade, bem como para deixar consignado 

os desafios a que estão submetidos o Auditor na construção de seu juízo de valor sobre o 

encaminhamento que deve ser dado ao julgamento. 
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Conforme visto, do ponto de vista normativo, a cognição é ampla e irrestrita, 

implicando que a tarefa a ser desempenhada seja bastante alargada, na medida em que o 

processo deve possuir opinião sobre quatro elementos: a) a exatidão dos demonstrativos 

contábeis; b) a conformidade dos atos de gestão praticados; c) o desempenho alcançado 

pela gestão e d) a capacidade de os controles internos atuarem na prevenção de desvios 

de conformidade e desempenho. 

A análise do documento 2 constatou que sua elaboração não se dá como se ele 

fosse relatório de auditoria, porém como relatório de revisão limitada. Ademais, o 

encaminhamento proposto não explicita de forma clara e inequívoca sobre quais 

elementos está-se assegurando (os quatro elementos descritos no parágrafo anterior). 

Assim, cotejando o resultado da primeira análise com as características da 

instrução, extraídas da segunda análise, conclui-se que faltaria aos processos de 

julgamento das prestações de contas ordinárias a utilização de matriz de planejamento. 

Sua adoção, implicaria a montagem de uma matriz para cada processo de julgamento de 

contas, sob o pressuposto que ela viria a auxiliar os trabalhos desenvolvidos na fase 

instrutória, na medida em que a matriz estabeleceria fronteiras delimitando o escopo de 

análise e funcionaria como guia a ser seguido durante a instrução processual. 

O aprofundamento de como se daria a incorporação da matriz em cada trabalho 

remete-se para estudos posteriores. No entanto, vislumbra-se que o detalhamento do 

objetivo da auditoria, dos critérios a serem utilizados no julgamento, dos procedimentos 

adotados e demais informações requeridas para a matriz de planejamento de auditoria, 

elaborado para cada unidade jurisdicionada, pode ser utilizado como mecanismo para a 

concretização de objetivos estratégicos do TCU. 

Vislumbra-se que a matriz de planejamento, elaborada para cada unidade 

jurisdicionada, possa funcionar como a estratégia de controle daquela unidade, na medida 

em que descreveria quais os objetivos específicos que se pretendem alcançar decorrente 

do julgamento das contas. Seria possível estabelecer objetivos diferentes para unidades 

jurisdicionadas diferentes, bem como adaptá-los (os objetivos) com o passar do tempo, 

introduzindo ou excluindo objetivos a depender do desempenho da organização cujas 

contas se julga. 

A existência de matriz de planejamento não afastaria a característica de a cognição 

ser ampla e irrestrita, pois outras questões não previstas na matriz poderiam ser a ela 
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incorporadas, caso alguma irregularidade seja detectada no curso do trabalho. Dessa 

forma, estaria preservada a competência do TCU em analisar todo e qualquer ato de 

gestão. 

Enxergar a matriz de planejamento como a estratégia de controle da UJ abre a 

possibilidade de diálogo do processo de julgamento de contas com os demais 

instrumentos de fiscalização e controle (levantamentos, monitoramento, auditoria). 

Conforme notado, o TCU se encontra em processo de incorporação da auditoria 

financeira, o que poderia se dar no âmbito dos processos de contas, notadamente porque 

o julgamento das contas já prevê opinião sobre os demonstrativos orçamentário, 

financeiro, patrimonial e contábil. 

Com essa visão de diálogo entre os diferentes instrumentos, os objetivos do 

julgamento da prestação de contas poderiam ser atingidos valendo-se de resultados de 

outros trabalhos de fiscalização e controle, os quais seriam integrados aos resultados dos 

trabalhos realizados no âmbito específico dos processos de contas. E de forma inversa, os 

resultados dos processos de julgamento de contas poderiam servir de fundamentação para 

a propositura de trabalhos específicos, em que determinados assuntos pudessem receber 

tratamento mais aprofundado, p.ex. 

 

5.2 Comparação e Contraste: Contas do Presidente x Contas 

Ordinárias  

 

O quadro 5 abaixo apresenta consolidação de aspectos relacionados à prestação 

de contas do presidente da República e dos gestores ordinários. Assim, inicialmente, 

distinguem-se os processos quanto à responsabilidade pelas contas, o presidente da 

República ou o gestor ordinário. Quanto ao objetivo da prestação de contas, as normas 

não o definem, devendo ser extraído em processo interpretativo, sendo certo, no entanto, 

que as contas se referem a determinado período e sobre os recursos públicos manuseados 

no intervalo de tempo. 

 Propõe-se, dessa forma, que a existência de processo de prestação de contas seja 

para cumprir a finalidade de verificar de que modo os governantes exerceram o poder que 

lhes foi conferido. Assim, após transcorrido o lapso temporal, em que os agentes 

utilizaram de fato os recursos públicos, a prestação de contas se iniciaria com a 
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apresentação de documentos cujo objetivo seria o de demonstrar a forma pela qual os 

recursos foram empregados, para posterior verificação pelo órgão de auditoria. Alinhado 

com a definição de governança o objetivo da prestação de contas é o de demonstrar o 

exercício do poder sobre os recursos públicos, em determinado período de tempo.  

A competência pelo julgamento é do Congresso Nacional e do TCU, conduzindo 

a que ele seja de natureza política ou técnica, nas contas do presidente e na dos gestores, 

respectivamente (NUNES, 2002). Os resultados em ambos os processos são similares, 

que podem ser pela regularidade, regularidade com ressalvas ou pela irregularidade. Os 

documentos obrigatórios a constarem da prestação de contas são aqueles definidos por 

lei. No caso das contas do presidente, o art. 36 da Lei 8.443/93 descreve como sendo o 

BGU e o relatório de execução do orçamento, ao passo que o conteúdo das contas 

ordinárias está definido na IN/TCU 63/2010, como sendo o rol de responsáveis, o 

relatório de gestão, o relatório de auditoria do OCI, o pronunciamento do ministro 

supervisor e ouros documentos. 

Considera-se que o principal efeito da rejeição das contas pelo Parlamento seja a 

instauração de procedimento de impeachment, por crime de responsabilidade. Este 

aspecto poderia ser mais bem explorado em pesquisas posteriores, bastando para os 

propósitos aqui, restringir as consequências a eventual processo de impedimento. No caso 

das contas ordinárias, as consequências são: aplicação de multa; inelegibilidade para 

cargos eletivos; inscrição no Cadin; arresto de bens, entre outros efeitos. 

A decisão final do julgamento se materializa pelo Decreto Legislativo e pelo 

Acórdão, no processo de contas do presidente o dos gestores ordinários, respectivamente. 

A decisão se caracteriza como ato de fala (speech act), no sentido empregado por Austin 

(1962), em sua teoria dos atos de fala. Possui significado performativo, pois altera a 

realidade, não sendo possível perquirir sobre a veracidade ou falsidade dos enunciados 

nela expressos. 

Por fim, ressalta-se a atuação de órgão de auditoria em complementação à atuação 

do órgão julgador. No caso das contas do presidente, este é o TCU, enquanto nos 

processos de contas ordinárias, este órgão é o controle interno. 
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Quadro 5 – Comparativo: Contas do Presidente x Contas Ordinárias 

 
Contas do Presidente da 

República 
Contas Ordinárias 

Responsável pela Elaboração Presidente da República Gestor de Recursos Públicos 

Objetivo da Prestação de Contas 
Demonstrar o Exercício do Poder sobre os Recursos Públicos, 

em determinado período de tempo1 

Competência para o Julgamento Congresso Nacional Tribunal de Contas da União 

Fundamentação Legal art. 49, IX da CRFB/88   art. 71, II da CRFB/88 

Natureza do Julgamento Político Técnico 

Conteúdo da Prestação de 

Contas 

Balanço-Geral da União 

+ 

Relatório de Execução do 

Orçamento 

 

(art. 36 da Lei 8443/93 – 

LOTCU) 

 

Rol de Responsáveis 

+ 

Relatório de Gestão 

+ 

Relatório de Auditoria do OCI 

+ 

Outros Documentos 

(IN/TCU 63) 

Juízo de Valor Regular/Regular com Ressalva/Irregular 

Tipo de Controle Accountability Horizontal 

Veículo da Decisão Decreto Legislativo Acórdão  

Característica Linguística Enunciado: Ato de Linguagem2 

 

Consequência de Juízo Negativo 

 

Substrato Fático para o 

Impedimento do Presidente 

(Impeachment)3 

Multa (art. 19 da LOTCU) 

Inelegibilidade para Cargos 

Eletivos  

Inscrição no Cadin 

Arresto de Bens 

Outros Efeitos 

Interveniência de Órgãos de 

Auditoria 
TCU Órgão de Controle Interno 

 

Fonte: CRFB/88, Legislação Federal, Relatório de Atividades do TCU; elaboração própria. 

Notas:  

1 – Objetivo conforme definição de governança. 

2 - Ato de Linguagem, conforme conceituado por Austin (1962) e tratado pela pragmática; 

2 - Os crimes de responsabilidade estão definidos na Lei 1079/1950, e o art. 10 define os crimes contra a lei orçamentária;  
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O quadro 6 abaixo consolida informações considerando apenas a atuação do TCU 

em face da prestação de contas do presidente e dos demais gestores. A primeira diferença 

refere-se à natureza do juízo. Nas contas do presidente, o juízo é prévio (Parecer Prévio), 

ao passo que nas contas dos gestores ordinários, o juízo do TCU é definitivo. Esta 

distinção conduz a que a atividade seja de apreciação e julgamento, respectivamente 

(CRFB, art. 71, I e art. 71, II, respectivamente). 

Apesar dessa distinção, o objetivo da atuação é o mesmo: verificar se o exercício 

de poder, sobre os recursos públicos, ocorreu dentro dos limites impostos, considerando 

aspectos de legalidade, legitimidade, economicidade, moralidade, publicidade, entre 

outros princípios. Como resultado da análise, o órgão de auditoria emite juízo de valor a 

respeito de como o gestor público exerceu o poder que lhe foi conferido, comparando o 

mandato recebido com a realidade percebida e documentada. O processo de julgamento 

é quasi judicial, estando garantida a ampla defesa, o contraditório e o devido processo 

legal. 

Quadro 6 – Atuação do TCU em relação às Contas do Presidente e às Contas 

Ordinárias 

 Prestação de Contas do 

Presidente 

Prestação de Contas 

Ordinárias 

Natureza do Trabalho Apreciação Julgamento 

Fundamento Legal art. 71, I da CRFB art. 71, II da CRFB 

Destinatário Congresso Nacional Final 

Objetivo Verificar se o Exercício de Poder ocorreu de acordo com a Lei 

Finalidade 
Opinar/Decidir sobre o Exercício do Poder sobre os Recursos 

Públicos 

Procedimento Auditar a Prestação de Contas1 

Veiculação da Decisão Ácórdão2 

Prazo Para Manifestação 
60 dias Ano das Contas + 2 anos (201x 

+ 2) 
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Quantidade de Processos 

Anuais 

1 
+/- 4003 

Fonte: CRFB/88, Legislação Federal, Relatório de Atividades do TCU; elaboração própria. 

Notas:  

1 – Procedimento em consonância com a metáfora da pesquisa; 

2 – No caso da prestação de contas do presidente, o Acórdão é chamado de Parecer Prévio; 

3 - Quantidade variável em virtude de Decisão Normativa anual do TCU. 

 

Os resultados da verificação empreendida é o conteúdo da decisão em que o OCE 

decide sobre como os responsáveis pela prestação de contas exerceram o poder naquele 

período, sobre os recursos públicos que lhes foram conferidos. Assim, com o Acórdão 

cumpre-se a finalidade do julgamento da prestação de contas. 

A responsabilidade do gestor não se resume a agir dentro dos limites legais, mas 

também demonstrar tê-lo feito. A obrigação pela demonstração é do responsável pelas 

contas, não do órgão avaliador. Ao órgão de controle compete a asseguração das 

informações constantes da prestação de contas, decidindo se as constas cumpriram sua 

finalidade de demonstrar a boa governança, de que o gestor agiu conforme se esperava 

que agisse. 

A decisão do TCU é tomada por intermédio de Acórdão, que no caso das contas 

do presidente veicula o Parecer Prévio, encaminhado ao Congresso Nacional, para 

julgamento final. Não obstante, os procedimentos internos de análise são os mesmos e a 

decisão final da Corte de Contas é veiculada por Acórdão. 

Em termos de quantitativo, há apenas um processo anual de apreciação de contas 

do presidente, ao passo que cerca de 400 processos de contas ordinárias, a depender de 

decisão normativa expedida pelo TCU. Por fim, em termos de prazo para sua 

manifestação, o TCU possui 60 (sessenta) para se manifestar sobre a prestação de contas 

do presidente e, no caso das contas dos gestores ordinários, o prazo é até o último dia do 

ano de dois exercícios financeiros subsequentes ao ano que se refere as contas. 

 

 

 

 

  



102 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este documento trata da pesquisa acadêmica, no âmbito do Mestrado Profissional 

em Administração Pública da EBAPE/FGV. O objetivo da pesquisa foi o de compreender 

o significado do instituto de julgamento das contas prestadas pelos gestores públicos 

federais, sob a ótica de atuação do Tribunal de Contas da União.  

A pesquisa seguiu a tradição da hermenêutica filosófica, calcada na crença de que 

a experiência do mundo é condicionada pela prática e pelo contexto histórico, tendo e por 

parâmetro o horizonte do intérprete (PRASAD, 2002; SAMPAIO DA SILVA, 2012). 

Neste sentido, abraçou-se a tese de que a pré-compreensão do intérprete sobre o objeto 

de pesquisa influi na interpretação que se constrói. 

A pesquisa foi dinâmica, tendo parte significativa de seus propósitos sido 

alcançada quando o autor logrou em propor a utilização de uma metáfora para expressar 

sua compreensão sobre a realidade.  No entanto, a característica primeira das metáforas é 

elas não serem verdadeiras, tomadas em sentido estrito. Com isso, ressalta-se que a pre-

compreensão do autor é que na prática os processos de contas não são processados como 

se auditoria fosse. A pesquisa tenta, assim, ressaltar aspectos que permitissem ao leitor 

compreender o porquê o autor propôs a metáfora nestes termos, bem como discutir o que 

poderia ser feito para mitigar a situação. 

A obrigação de os agentes públicos submeterem suas prestações de contas para 

escrutínio de entidade externa foi situada como um dos mecanismos existentes na 

promoção da boa governança pública, entendida esta como a maneira pela qual o poder é 

exercido na gestão dos recursos políticos, sociais e econômicos (BANCO MUNDIAL, 

1992). 

O julgamento das prestações de contas, seja pelo Congresso Nacional, quando se 

tratar das contas do Chefe da República Federativa do Brasil, seja pelo Tribunal de Contas 

da União, em todas as demais situações, na hipótese de se tratar de recursos federais, é 

controle do tipo accountability horizontal, na conceituação de O’Donnell (1994). Nesta 

modalidade, o controle é exercido por órgão estatal legalmente constituído, dotado de 

competências especificas para agir e imputar responsabilidades, em caso de desvio de 

ação ou omissão do agente público. 
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O papel principal atribuído a esse tipo de controle varia em função dos arranjos 

institucionais, que informam a constituição da democracia representativa moderna. 

O’Donnell (1994) identifica a presença de elementos de três tradições, que influem na 

importância relativa da accountability horizontal. Segundo este autor, as diferenças 

estariam associadas ao locus onde ocorre prioritariamente o desenvolvimento humano 

(O’DONNELL, 1998). 

Assim, se a ênfase repousar na tradição republicana, em que a centralidade cabe 

à esfera pública, a principal função da accountability horizontal seria o controle do poder 

e o combate à corrupção (O’DONNELL, 1998). Esta visão de mundo remonta às ideias 

de Stuart Mill, que defende o equilíbrio interinstitucional na esfera pública, como 

mecanismo de controle estatal (ARBELÁEZ et al., 2014). 

Se a tradição dominante for, de outra parte, a liberal, a função primordial da 

accountability horizontal seria a da garantia dos direitos dos cidadãos, na medida em que, 

nesta visão, o pleno desenvolvimento dos anseios do homem ocorre na esfera privada 

(O’DONNELL, 1994; KENNEY, 2003). Esta corrente assenta-se na tradição de John 

Locke, que defende a necessidade de se controlar o Estado para a defesa da propriedade 

privada, entendida esta como a liberdade, a vida e os bens privados (ARBELÁEZ et al., 

2014). 

No âmbito da tradição democrática, a importância da accountability horizontal é 

reduzida. Nesta corrente, a construção da maioria exerceria o papel primordial de controle 

estatal, estando associada ao outro tipo de accountability, o vertical, em que o controle é 

exercido pela sociedade sobre o Estado. No limite, não haveria a necessidade de qualquer 

mecanismo de controle do tipo da accountability horizontal, pois ele é visto como 

elemento que constrange o agir do agente público eleito (O’DONNELL, 1994). 

Tendo situado a problemática de pesquisa em seu contexto mais amplo e geral, a 

investigação dirigiu sua atenção para a busca pelo significado do julgamento das 

prestações de contas. Há duas camadas de significação, a semântica e a pragmática, esta 

última também chamada de significação situacional, pois o conhecimento do contexto é 

fundamental para se poder extrair o significado (do ponto de vista pragmático) dos 

enunciados. 

A pesquisa foi toda estruturada para a busca da significação no campo semântico, 

porém ao longo do percurso o autor se deparou com questões atinentes há significação 
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pragmática. Não foi possível avançar quanto a este último ponto, exceto em reconhecer 

que a decisão final do julgamento da prestação de contas pode ser caracterizada como 

sendo Speech Act, ou ato de fala, nos termos propostos por Austin (1962). Uma das 

principais características dos atos de fala é que eles não podem ser tratados como sendo 

enunciados verdadeiros ou falsos. Este tipo de juízo não se aplica aos atos de fala, pois, 

em verdade, os enunciados com essa natureza alteram a realidade (AUSTIN, 1962). 

Quanto à busca pela significação semântica do instituo de julgar prestações de 

contas, importante registrar o ponto de partida da pesquisa, representado pelo estudo 

critico em que o TCU e a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 

Econômico (OCDE). Nele, foi mapeada a estrutura de governança e integridade associada 

ao julgamento da prestação de contas do presidente da República, cujos resultados 

encontram-se no relatório de título “Brazil’s Supreme Audit Institution: The Audit of the 

Consolidated Year-End Government Report”. Dois dos três objetivos intermediários estão 

diretamente a ele ligados. 

Entre as recomendações originais do Estudo Comparativo TCU/OCDE (2012) 

encontram-se a de que o TCU deveria encarar seu trabalho de escrutínio da prestação de 

contas do presidente da República como trabalho de Auditoria, nos termos preconizados 

pelos normativos da Intosai. Esta ideia serviu de inspiração para a construção da metáfora 

de que instruir e julgar processos de prestação de contas decorre de trabalho de auditoria. 

Este primeiro objetivo intermediário serviu de base para a busca de novos conhecimentos 

sobre o objeto investigado, além de permitir que o objeto fosse abordado em uma outra 

perspectiva. 

O segundo objetivo intermediário consistiu no questionamento se as 

recomendações do Estudo Comparativo TCU/OCDE (2012), articuladas relativamente ao 

contexto de apreciação das contas presidenciais, poderiam ser estendidas ao contexto de 

apreciação das contas ordinárias. As considerações relativas à cada recomendação 

encontram-se na seção 4.1 e a consolidação das respostas encontra-se no Anexo III. De 

maior relevo, destaca-se a validação da recomendação sobre a adoção dos preceitos da 

Intosai, especialmente quanto aos normativos de nível 3 (ISSAI 100, 200, 300 e 400), que 

tratam dos princípios aplicados à auditoria, na instrução e julgamento dos processos de 

prestação de contas dos gestores ordinários. 
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Assim como no Estudo Comparativo TCU/OCDE (2012), a análise empreendida 

no documento 2, efetuada na seção 4.2, constatou que a sistemática geral de 

processamento do processo de julgamento da prestação de contas ordinárias não aplica 

alguns dos princípios preconizados pelas ISSAI. Em outras palavras, não foram 

identificados, p.ex., a existência de matriz de planejamento, com questões de auditoria, 

descrição dos procedimentos a serem realizados, critérios de julgamento, matriz de 

responsabilização, entre outras informações. Isto significa que o trabalho não é encarado 

como se fosse uma auditoria. 

As Normas de Auditoria do TCU (NAT, 2011) fazem referência apenas às 

fiscalizações, não incluindo os processos de contas entre os trabalhos que devem ser 

realizados conforme seus preceitos, reforçando a ideia de que o escrutínio das contas dos 

gestores ordinários não ocorre seguindo todos os princípios aplicáveis às auditorias. 

A realização de auditoria pelo órgão de controle interno como atividade 

obrigatória dos processos de prestação de contas, com a produção de Relatório de 

Auditoria de Gestão, Certificado de Auditoria, Parecer do Dirigente do Órgão do Controle 

Interno e Pronunciamento do Ministro de Estado supervisor, não contradiz a conclusão 

apresentada acima. Elas estão em níveis diferentes, na medida em que a autoria realizada 

pelo OCI é uma das peças do processo de julgamento, ao passo que a recomendação tem 

validade considerando o processo visto como um todo. 

A forma pela qual ocorreria a incorporação desses princípios, tais como a 

construção de matriz de planejamento, com a explicitação dos objetivos específicos de 

cada processo de contas, dos critérios que serão utilizados para o julgamento dos atos de 

gestão praticados pelo gestor, a pesquisa não abordou, o que poderia ser desenvolvido em 

outras oportunidades, mormente levando em consideração a enorme variedade de 

unidades jurisdicionas que apresentam prestação de contas anualmente, ao TCU. 

De igual modo, a presente pesquisa remete a outras investigações o delineamento 

de importantes consequências que poderiam advir da incorporação das recomendações 

consideradas como extensíveis ao contexto das contas ordinárias. Nesse sentido, 

vislumbra-se que a matriz de planejamento poderia ser encarada como a estratégia de 

controle em relação a determinado órgão público, local onde estariam mediadas as tensões 

criadas pelo mandato conferido ao TCU em relação ao julgamento das contas, i.e., se 

pronunciar sobre: a) a exatidão dos demonstrativos contábeis; b) o exame da 
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conformidade; c) o exame do desempenho e d) o exame da capacidade de os controles 

internos atuarem na prevenção de desvios de conformidade e desempenho. 

O terceiro objetivo intermediário proposto para a pesquisa concentrou em 

comparar e contrastar características das duas sistemáticas de apreciação e julgamento 

existentes, i.e., a das contas do presidente e a dos demais gestores ordinários, conforme 

os quadros 5 e 6 apresentados na seção 5.2. Assim, com base nas discussões empreendidas 

ao longo da pesquisa, propôs-se as seguintes definições: 

 Objetivo da prestação de contas pelo agente público: demonstrar o 

exercício do poder sobre os recursos públicos, em determinado período; 

 Objetivo do julgamento da prestação das contas: verificar se o exercício 

do poder sobre os recursos públicos ocorreu conforme a Lei; 

 Finalidade do julgamento da prestação das contas: opinar se o exercício 

do poder sobre os recursos públicos foi regular ou irregular; 

 Procedimento para atingir o objetivo e a finalidade do julgamento da 

prestação das contas: auditar a prestação de contas. 

Os documentos constantes da prestação de contas do gestor são para demonstrar 

a forma pela qual ocorreu esse exercício de poder, e a auditoria um dos instrumentos à 

disposição do órgão de auditoria externa, para a concretização dos propósitos do 

julgamento, de promover a accountability. 

Dessa forma, a auditoria se mostra como instrumento adequado para o TCU 

aprofundar a qualidade de seus trabalhos de controle externo de julgamentos das 

prestações de contas dos gestores ordinários, conclusão alinhada à metáfora proposta na 

presente pesquisa e aos resultados do Brazil’s Supreme Audit Institution: The Audit of the 

Consolidated Year-End Government Report (OCDE, 2012). 
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ANEXO I - DOCUMENTO 1 ANALISADO: RECOMENDAÇÕES DO 

ESTUDO COMPARATIVO TCU/OCDE (2012) 
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Recomendações Articuladas no Estudo Comparativo TCU/OCDE (2012) 

 

Objetivo da auditoria 

IV. O TCU poderia se concentrar no posicionamento das CPR [Contas do 

Presidente da República] como documento fundamental para a responsabilização 

e tomada de decisão do governo, e o relatório de auditoria como garantia 

independente de informações relatadas nas CPR. Ao fazê-lo: 

4. Empregar a posição do TCU como órgão auxiliar do Congresso Nacional para 

entender o nível de compreensão e uso das CPR pela Comissão Mista de 

Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização e outras comissões setoriais, 

preservando a independência do TCU; 

5. Explorar as possibilidades de cooperação e coordenação com a CGU e a STN 

para entender o uso das CPR pelo público-chave, levando em consideração as 

normas para resguardar a autonomia do TCU, preservando a independência do 

TCU; e 

6. Recorrer à autoridade do TCU para moldar e aprimorar as características 

qualitativas das CPR, especificamente a relevância, confiabilidade, 

inteligibilidade e comparabilidade das informações relatadas. 

 

Conclusões da auditoria 

V. Alinhar o parecer ao documento INTOSAI “Reporting Standards in 

Government Auditing” (ISSAI 400) para mais bem orientar a compreensão de seu 

significado pelo público. Ao fazê-lo: 

7. Alinhar a forma e o conteúdo do parecer de auditoria aos princípios do ISSAI 

400, especificando claramente: a) o título explícito do assunto a que se refere 

o parecer de auditoria; b) os objetivos da auditoria, e o que esta garante ou 

não; e c) normas ou práticas (nacionais e/ou internacionais) adotadas na 

realização da auditoria, e como essas normas e práticas têm mudado ao longo 

dos anos; e  

8. Alinhar o formato do parecer de auditoria com o formato de pareceres de 

auditoria sobre os relatórios anuais e ad hoc dos gestores públicos 
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responsáveis, para evitar ambiguidades e facilitar o monitoramento e relato 

das medidas tomadas pelo governo federal para resolver as deficiências 

materiais das CPR. 

9. Se necessário, emitir vários pareceres, abordando individualmente: i) a 

regularidade dos relatórios financeiros do governo federal; e ii) a 

conformidade da execução orçamentária com normas, leis e regulamentos 

constitucionais. 

10. No longo prazo, e de acordo com boas práticas emergentes das EFS, o TCU 

poderá incluir um parecer de auditoria sobre a fiabilidade das informações não 

financeiras relatadas nas CPR. 

11. Enquadrar as ressalvas e recomendações da auditoria para melhor orientar o 

público a compreender seu significado no que diz respeito à responsabilidade 

e ao desempenho do governo. 

12. Delinear as ressalvas e recomendações que se aplicam ao parecer de auditoria 

e outros objetivos da auditoria definidos no Regimento Interno do TCU. 

 

Relatório de auditoria 

VI. Avaliar se o impacto dos capítulos individuais do relatório de auditoria 

atual poderia ser melhorado, divulgando-os em momentos diferentes do ciclo de 

prestação de contas e tomada de decisão. Ao fazê-lo: 

5. Tomar medidas concretas para entender quando as informações contidas no 

relatório de auditoria do TCU poderiam ser mais úteis no que diz respeito à 

avaliação da implementação de antigas – e a formulação de novas – Leis de 

Diretrizes Orçamentárias e Orçamentárias Anuais do Executivo e do Congresso 

Nacional; 

6. Tomar medidas concretas para compreender para quem esta informação pode 

ser útil, por exemplo, Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização do Congresso Nacional e/ou comissões setoriais e o Executivo (ou 

seja, Gabinete do Presidente da República, Ministério de Planejamento, 

Orçamento e Gestão, Ministério da Fazenda, CGU e/ou ministérios federais); 
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7. Tomar medidas concretas para entender qual nível de informação é mais útil às 

necessidades do público primário – ou seja, todo o governo, função do governo 

e/ou pasta ministerial; e  

8. Avaliar a relação custo-benefício da inclusão de avaliação do desempenho 

macroeconômico no relatório de, considerando o momento da informação para 

a formulação e discussão das Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei 

Orçamentária Anual (OCDE, 2012). 

 

Garantia da Alta Qualidade do Trabalho de Auditoria 

IV.1 Continuar a desenvolver a matriz de auditoria das CPR para apoiar a 

formulação de uma auditoria eficiente e eficaz. Assim fazendo:  

f. Incluir informações sobre os objetivos da auditoria articulados no Regimento 

Interno do TCU para apoiar a formulação de uma estratégia de auditoria eficaz;  

g. Incluir informações sobre os critérios em cima dos quais o objeto será avaliado, 

os exames de auditoria a serem realizados e o nível mínimo de materialidade 

necessário para esses exames; 

h. Incluir informações sobre as ressalvas da auditoria sobre as CPR de anos 

anteriores para apoiar a definição dos critérios e do escopo de auditoria dos 

exames a serem realizados; 

i. Incluir informações sobre os pontos fracos de sistemas e controles chave de 

gestão relacionados com o objeto da auditoria para apoiar a definição dos 

critérios e do escopo de auditoria dos exames a serem realizados; 

j. Incluir informações de trabalhos relacionados por auditoria interna, à medida 

que possam ser utilizadas, considerando as diferentes responsabilidades e 

normas usadas na auditoria interna; 

IV.2 Basear-se mais sistematicamente no conjunto de conhecimento interno do TCU 

como contribuição para a formulação da matriz para a auditoria das CPR. Assim 

fazendo: 

c. Desenvolver uma metodologia comum de avaliação de riscos e determinar a 

materialidade em todas as secretarias de controle externo; e 
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d. Estabelecer e implementar um critério claro para a inclusão e remoção de 

entidades e programas para os temas prioritários do TCU e cada secretaria de 

controle externo. 

IV.3 Utilizar as melhorias na estratégia de auditoria para aprimorar as CPR, e não 

apenas o próprio relatório de auditoria. Assim fazendo:  

c. Comunicar informações sobre o objetivo e os critérios da auditoria ao 

Executivo e o Congresso Nacional para subsidiar a sua preparação das CPR;  

d. Utilizar a matriz de auditoria para informar a preparação da instrução anual do 

TCU, orientando a elaboração das CPR, inclusive exigindo do Executivo 

declarações explícitas sobre as informações. 

IV.4 Adotar uma matriz para apoiar a formulação de julgamento e principais 

conclusões de auditoria, bem como os processos de revisão interna e garantia de 

qualidade. 

IV.5 Alinhar o controle de qualidade para a auditoria das CPR ao de outros processos 

de controle e fiscalização, envolvendo especialistas, através de fóruns tais como 

grupos e/ou painéis de referência, para melhorar as metodologias de auditoria das 

CPR, bem como refinar mais ainda os critérios e os exames de auditoria. 
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ANEXO II – DOCUMENTO 2 ANALISADO: PEÇA 9 DO TC 043.355/2012-
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TC 043.355/2012-9 

Tipo: Processo de contas anuais, exercício 

de 2011 

Unidade jurisdicionada: Hospital Federal 

de Ipanema/Ministério da Saúde. 

Responsáveis: Geraldo Di Biase Filho - 

Diretor Geral- CPF: 224.411.157-15, 

Arnaldo Goldenstein - CPF: 697.257.647-49 

e demais listados à peça 2. 

Proposta: mérito 

 

 

INTRODUÇÃO 

1. Cuidam os autos de processo de contas anuais do Hospital Federal de 

Ipanema, relativo ao exercício de 2011.  

2. O processo de contas foi organizado de forma individual, conforme 

classificação constante do art. 5º da Instrução Normativa – TCU 63/2010 e pelas DN-

TCU-108/2010 e 117/2011 que dispõe acerca das unidades jurisdicionadas que terão as 

contas julgadas pelo Tribunal no exercício.  

3. A unidade jurisdicionada foi criada por meio do Decreto 6.860, de 27/5/2009 

(peça 3, p. 7) e tem como competência institucional prestar atendimento médico e 

ambulatorial aos pacientes adultos em nível de assistência de média e alta complexidade 

nas diversas especialidades cirúrgicas e clínicas. Seu âmbito de atuação é estadual. Sua 

principal finalidade consiste em prestar atendimento à população que necessita das 

seguintes especialidades: bucomaxilo, cirurgia geral, cirurgia plástica, cirurgia vascular, 

clínica da dor, clínica médica, coloproctologia, dermatologia, endoscopia digestiva alta e 

baixa, ginecologia, mastologia, neurocirurgia, oftalmologia, oncologia cirúrgica, 

ortopedia, otorrinolaringologia e urologia.  

EXAME TÉCNICO 

I. Pareceres emitidos nos autos 

4.  O certificado de auditoria, à peça 6, concluiu pela regularidade com 

ressalva das gestões dos Srs. Arnaldo Goldenstein - Coordenador de Administração, no 

período de 1/1/2011 a 31/12/2011 - CPF: 697.257.647-49, em razão do relatado nos itens 

3.1.2.1 e 3.1.7.2 (peça 5, p. 49 e 101), do relatório de Auditoria 201203776, e Geraldo Di 

Biase Filho - Diretor Geral no período de 1/1/2011 a 11/8/2011- CPF: 224.411.157-15 e  

Selene Maria Rendeiro Bezerra - Diretora Geral no período de 12/8 a 31/12/2011 – CPF: 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Secretaria-Geral de Controle Externo 

SECEX/RJ - DiSau 
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160.290.892-34, em razão do relatado no item 3.1.2.1 do relatório citado (peça 5, p. 49) 

e pela regularidade das contas dos demais responsáveis. 

5. O parecer do dirigente de controle interno, à peça 7, manifestou-se de forma 

concordante com o certificado de auditoria. 

6. O pronunciamento ministerial, à peça 8, atestou haver tomado conhecimento 

do certificado de auditoria e do parecer do dirigente de controle interno. 

II. Relatório de gestão 

7.  Aqui vale destacar que o processo do relatório de gestão foi elaborado em 

consonância com as normas do Tribunal de Contas da União para o exercício de 

referência. Entretanto, foram identificadas inconsistências no mencionado relatório, 

como por exemplo: erros nos dados informados; ausência de análise crítica dos dados 

apresentados e não citação, na introdução do relatório, conforme observado pela CGU à 

peça 5, p.3. 

III. Rol de responsáveis 

8. O rol de responsáveis encontra-se formalizado na peça 2.  

IV. Processos conexos de exercícios anteriores 

9. Os processos estão relacionados no quadro que se segue: 

 

Número do TC Tipo Situação 

(1) 014.054/2012-4 
Representação Julgado - Acórdão 4.889/2012 - TCU - 1ª 

Câmara 

(2) 036.055/2012-3 
Monitoramento Aberto 

(3) 009.998/2011-0 
Representação Encerrado 

(4) 014.322/2008-1 
Prestação de contas 

simplificada ex. 2007 

Encerrado 

10. Os processos acima são relativos às seguintes questões: representação (1) que 

trata do relatório de demanda especial da CGU, cuja ação de controle foi levada a efeito 

nos hospitais federais localizados no Estado do Rio de Janeiro, com a finalidade de 

examinar os contratos relacionados com os serviços continuados e locação de 

equipamentos hospitalares, obras e reformas prediais e as aquisições de insumos médico-

hospitalares. Esse trabalho é citado no relatório da CGU à peça 5, p. 33-35. A 

representação acima destacada foi autuada na Secex/RJ e seu julgamento (acórdão abaixo 

reproduzido) deu origem ao processo de monitoramento (2). O processo (3) refere-se à 

representação instaurada em virtude da inclusão no Edital do Pregão Eletrônico 1/2011, 

que teve como objeto a prestação de serviços de brigada de emergência, de cláusulas 

exigindo a apresentação de registro da licitante no Corpo de Bombeiros Militar do Estado 

do Rio de Janeiro. A deliberação prolatada no Acórdão 8.872/2011 - TCU – 1ª Câmara 

foi no sentido de conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, além 

de dar ciência da deliberação ao hospital, na qual informa que, de acordo com o declarado 

pelo próprio CBMERJ, não existe, atualmente, legislação que exija o credenciamento de 

empresas que prestam tal serviço. Por último, o processo (4) refere-se à prestação de 

contas simplificada relativa ao exercício de 2007, cujo julgamento proferido por meio do 

Acórdão 174/2009- TCU - 1ª Câmara, foi pela regularidade plena dos responsáveis, sem 

determinação. 
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ACÓRDÃO 4.889/2012 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira 

Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III 
e V, "a", 237, inciso II, e 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em conhecer 

da presente representação, e fixar, com fundamento no art. 157 do RI/TCU c/c art. 

5º, §1º, da Portaria Segecex 3/2008, prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que a 
Controladoria-Geral da União adote as medidas necessárias ao exato cumprimento 

da lei, adotando providências com vistas à apuração dos fatos, à identificação dos 

responsáveis, à quantificação dos eventuais danos e ao seu imediato ressarcimento 

ao Erário, de acordo com o parecer da Secex/RJ. 

V. Achados de auditoria que fundamentam a ressalva nas contas - Relatório 

201203776/CGU  

11. O primeiro achado, conforme descrito anteriormente no parágrafo 4, que 

fundamenta a ressalva nas presentes contas, refere-se ao item 3.1.2.1 (fragilidades na 

estrutura de controles internos do HFI, com reflexo em várias áreas do hospital, 

impactando sua governança). Aqui vale destacar que esse achado está sendo verificado 

pela CGU em todas as unidades de saúde federais localizadas no Rio de Janeiro, à peça 

5, p. 49-69. 

12. Em relação ao achado em comento, a controladoria, inicialmente, descreve o 

cenário encontrado ao analisar a estrutura de controle interno na unidade, à peça 5, p. 51. 

13. Em resumo observou-se, em relação aos profissionais, desmotivação, 

comprometimento insatisfatório, desconhecimento das atribuições nos seus respectivos 

postos de trabalho, qualificação insuficiente, com maior evidencia na área administrativa. 

Verificou-se também que as chefias são deficientes no que concerne à gestão de pessoas 

e em conhecimentos técnicos da gestão pública, fato que torna os processos e os 

instrumentos de controles frágeis. Destaca que tais ocorrências contribuem para a 

fragilidade dos processos e dos instrumentos de controles. 

14.  Em seguida, agora em relação aos processos de trabalho, acrescenta que os 

mesmos apresentam fluxos inadequados, com maior evidência nas áreas de suprimentos, 

logística, compra e contratação, fatores esses que contribuem para falha na comunicação 

e no planejamento das ações. Destaca que o organograma da unidade é inadequado, o que 

fragiliza a gestão. Informa ainda que não há divulgação, voltada para o público interno, 

da importância dos controles internos, como também evidencia que não há código de 

ética. 

15. Ao finalizar o preâmbulo de suas constatações a Controladoria destaca 

contradição verificada entre as informações constantes no quadro A.9.1 – Estrutura de 

controles internos da unidade, à peça 3, p. 65-66, cuja fonte das informações é o serviço 

de assessoria administrativa e de controle processual do hospital, com as informações 

colidas durante os trabalhos de campo. Evidenciando, ao final, que os mecanismos gerais 

de controle instituídos pela unidade descritos no mencionado quadro não são percebidos 

pelos servidores nos níveis de estrutura da unidade. 

16. Adiante indica as áreas mais sensíveis do hospital, demonstrando as carências 

verificadas no que diz respeito aos seguintes fatores: avaliação de risco, procedimentos 

de controle, informação e comunicação e monitoramento, à peça 5, p. 51-55. 

17. Quanto à avaliação de risco, destaca a ausência de metodologia destinada à 

avaliação de riscos pertinentes ao planejamento estratégico da unidade. Observa também 

a ausência de processos de gerenciamento de riscos institucionalizados, processos esses 
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que tem como finalidade tornar transparentes as tomadas de decisões e, com isso, 

melhorar os procedimentos administrativos. 

18.  Em resposta à constatação, foi informado pelo hospital que o serviço está 

sendo implantado, em especial no que concerne à gerência de risco, ao regimento interno 

da gerência de risco, com a confecção de formulários para notificação de eventos adversos 

e queixas técnicas pertinentes aos medicamentos, aos artigos médicos e hemoderivados, 

como também a confecção de folders destinados ao treinamento dos profissionais e de 

formulários de notificações, à peça 5, p. 51-53. 

19. No que diz respeito à atividade de guarda, estoque e inventário de bens e 

valores, a unidade informa que é realizado inventário anual, controlado pelo Sistema 

SEADM/Patrimônio. Por fim, no que se refere aos setores de farmácia e almoxarifado, 

informa que o controle de estoque é realizado pelo sistema Hospub (peça 5, p. 53). 

20. Quanto ao segundo fator - procedimentos de controle, a Controladoria 

observou, à peça 5, p. 53, em resumo, a ausência de gestão de risco sistematizada. 

Constatou também impropriedades nas áreas de recursos humanos, contratos, licitações, 

financeira, planejamento, insumos e patrimônio. A CGU declara que tais impropriedades 

poderiam ser evitadas se o controle interno fosse adequado. 

21. Por último consignou que foram constatadas várias impropriedades 

decorrentes da deficiência no controle interno, apesar do relato da comissão permanente 

de licitação no sentido de que são adotadas medidas visando minimizar a ocorrência de 

impropriedades, como, por exemplo, orientação dos demais setores no sentido de obter o 

melhor fluxo processual quando ocorre uma falha, além da realização de cursos de 

capacitação. 

22. Quanto ao terceiro fator - informação e comunicação, a Controladoria 

observou, à peça 5, p. 53-55, inicialmente, em resumo, que as informações e orientações 

internas são veiculadas por meio da intranet, e-mails institucionais, memorandos 

circulares e portarias. Contudo, foi verificada uma falha grave no que diz respeito à gestão 

de informação no âmbito da unidade, na forma que segue abaixo (texto constante à peça 

5, p. 53-55): 

 Da mesma forma, fomos informados pelo Setor de Contratos do HE, por 
intermédio da resposta da Unidade à S.A. n° 201203776/09, que fora solicitado 

diversas vezes por aquele Setor à Coordenação de Administração do Hospital a 

abertura de processo para a contratação dos serviços de fornecimento de água e 
tratamento de esgoto no exercício de 2011, não tendo sido logrado êxito. Entretanto, 

em pesquisa realizada no SIAF1, identificamos que fora aberto processo de 

contratação do aludido objeto, por meio da Inexigibilidade n° 9/2011, Processo n° 
33401.003363/2011-02, sem ter sido comunicado ao Setor de Contratos, tampouco 

celebrado contrato e designados fiscais para o acompanhamento da execução. 

23. Quanto ao quarto fator - monitoramento, a Controladoria observou, à peça 5, 

p. 55, em resumo, que não há monitoramento com vistas a avaliar a eficiência dos 

controles internos, ausência que dificulta a verificação de melhoria nas 

atividades/processos. Constatou-se que há contradição entre o informado no quadro A.9.1 

– Estrutura de controles internos da unidade, à peça 3, p. 65-66, cuja fonte é o serviço de 

assessoria administrativa e de controle processual do hospital, com as informações colidas 

ao se examinar esse tópico. 

24. Destaca, por último, como exemplo, que a divisão de recursos humanos 

desconhecia, pelo menos à época da realização da auditoria, os instrumentos que 

formalizaram o exercício dos funcionários da Fundação para o Desenvolvimento 
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Científico e Tecnológico em Saúde - FIOTEC que prestam serviços ao hospital. A 

mencionada divisão somente obteve resposta no Departamento de Gestão Hospitalar após 

ter sido instada a se manifestar pela respectiva equipe de auditoria. 

25. Ainda em relação a essa questão a CGU põe em destaque que a fragilidade 

dos controles internos, nesse caso, foi acentuada devido à ausência de definição do limite 

de atuação do Departamento de Gestão Hospitalar - DGH no âmbito dos processos do 

hospital, tendo em vista que existem processos que são iniciados e conduzidos pelo DGH 

até a fase de adjudicação, sendo submetido ao diretor da unidade somente para 

homologação e assinatura do contrato. Em relação a esse ponto, vale ressaltar a 

observação feita à peça 5, p. 55, (quinto parágrafo do item – monitoramento), no qual a 

Controladoria informa que de acordo com planilha fornecida pelo setor de contratos, 

verificou-se a existência de um contrato com a vigência expirada constando como vigente.  

26. A Controladoria atribui como causa para o achado a não priorização da gestão 

de controles internos do HFI, a fim de possibilitar a mitigação de riscos e, por via de 

consequência, a implantação de melhorias visando o alcance da missão institucional e dos 

objetivos gerais do hospital, sem prejudicar a governança corporativa.  

27. Instada a se manifestar, a direção do hospital encaminhou seus 

esclarecimentos à peça 5, p. 57-67, contudo, não esclarece e nem justifica, de forma 

objetiva, a existência dos achados. Os esclarecimentos resumem-se em destacar o que 

segue: 

 a) o período que a direção assumiu da gestão da unidade; 

 b) que a época da assunção a diretoria encontrou a unidade com sérios 

problemas  administrativos; 

 c) histórico da unidade, contendo a legislação pertinente; e 

 d) que vem desenvolvendo estratégias de melhoria da gestão atual, visando 

obter melhorias  nos processos administrativos, de maneira a não acarretar prejuízo 

no atendimento  médico. 

28. A Controladoria de posse dos esclarecimentos prestados destacou, em 

resumo, o que segue. A íntegra pode ser observada à peça 5, p. 67-69: 

 Controle Interno  

 - dificuldade de padronização, fragilidade e vulnerabilidade do sistema de 

controle  interno; 

 - necessidade de se buscar um padrão de procedimentos, com vistas ao 

fortalecimento da  instituição no que tange ao controle interno; 

 Avaliação de Risco 

 - demora acentuada na elaboração de normativos; 

 Procedimentos de Controle 

 - a unidade não possui procedimentos formalizados; 

 Informação e Comunicação 

 - precária, acarretando trabalhos redobrados e desconhecimento das 

atividades realizadas;  

 Monitoramento 
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 - necessidade de priorização pela administração do fortalecimento dos 

controles internos; 

 - deficiências que demandam melhorias; 

 - ausência de uma área específica para gestão de controle interno; 

 - inexistência de uma política institucional de gestão de riscos; e 

 - diversidade de metodologias no tratamento dos controles existentes. 

29.  Ao finalizar sua análise a CGU destaca que a direção da unidade, no período 

de 12/8/2011 a 31/12/2011, apesar da deficiência observada, deu início a ações visando 

promover o aprimoramento dos controles internos (peça 5, p. 69). Adiante reproduzimos 

as recomendações efetuadas, descritas à peça 5, p. 69. 

 Recomendação 1: 

 Promover o fortalecimento da estrutura de controles internos e gerenciamento de 

riscos do  HFI,  estabelecendo um cronograma para realização das seguintes tarefas: 

 i)  Descrição de todos os processos existentes em todas as áreas da unidade; 

 ii)  Identificação dos pontos críticos em cada processo descrito, abordando os pontos 

fortes  e  fracos,  bem como as oportunidades e ameaças; 

 iii) Elaboração de metas e procedimentos de controle, considerando os pontos 

críticos  identificados; 

 iv)  Aferição do atingimento das metas; 

 v) Avaliação periódica da validade e qualidade dos controles internos 

administrativos  implementados - semestralmente/anualmente, conforme o caso; e 

 vi)  Divulgação e conscientização, para todos os níveis da unidade, da importância 

dos  controles  internos. 

 Recomendação 2: 

 Encaminhar relatório sobre as ações implementadas e em implementação para o 

 fortalecimento da  estrutura de seus controles internos, incluindo o cronograma de 
 realização de tarefas, à Secretaria  de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde - 

SAS,  abordando, também, o impacto da ausência de  definição formal sobre a atuação 

do  Departamento de Gestão Hospitalar na condução de processos  do HFI. 

30. Diante da análise procedida e das recomendações efetuadas deixamos de 

propor a adoção de medidas por parte da unidade. Contudo, conclui-se pela proposta de 

se avaliar a oportunidade e conveniência da realização de Levantamento de Auditoria nos 

hospitais e institutos federais de saúde localizados na cidade do Rio de Janeiro, com o 

objetivo de verificar a estrutura dos controles internos dessas unidades. 

31. O segundo achado, conforme descrito anteriormente no parágrafo 4, que 

também fundamenta a ressalva nas presentes contas, refere-se ao item 3.1.72 do citado 

relatório (realização de pagamentos indenizatórios sem cobertura contratual, com 

empenhos liquidados no montante de R$ 510.918,31), à peça 5, p. 101. 

32.  Em relação ao achado em comento, a controladoria, inicialmente, descreve 

o cenário encontrado, à peça 5, p. 101-103. Esse achado abrange a análise realizada em 

dois processos distintos, a saber: o primeiro refere-se à prestação de serviço de telefonia 

fixa do hospital prestado pela empresa Telemar Norte Leste S.A., o segundo está 

relacionado com a prestação de serviços de assessoria, gerenciamento, manutenção 

preventiva e corretiva de equipamentos médico-hospitalares para o hospital, executado 
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pela empresa Rio Med., com base no processo 250059.2093/2005-85, totalizando o valor 

de R$ 304.388,85. 

33. A Controladoria atribui como causa para os pagamentos verificados a 

ausência de providências tempestivas visando adequar as contratações desses serviços 

essenciais ao hospital, o que veio a dar origem aos pagamentos verificados.  

34. Instada a se manifestar a direção da unidade encaminhou seus 

esclarecimentos, os quais foram fornecidos pela chefia do serviço de controle de contratos 

do hospital, à peça 5, p. 103-105. 

35. Em relação ao serviço de telefonia fixa a unidade esclarece inicialmente que 

o serviço de contratos solicita novos processos para dar continuidade aos contratos de 

serviços continuados já existentes. Adiante informa que foram adotadas providências em 

relação ao serviço de telefonia (peça 5, p. 103). 

36. Quanto ao pagamento relativo ao serviço prestado pela empresa Rio Med. a 

unidade esclarece, à peça 5, p. 103, que a empresa foi contratada por meio do processo 

administrativo 33401.002053/2011-62, realizado pelo Instituto Nacional de Cardiologia. 

37. A Controladoria, ao emitir seu posicionamento acerca dos achados, menciona 

a legislação pertinente que regula a matéria, finalizando com as recomendações abaixo 

reproduzidas e constantes da peça 5, p. 105: 

 Recomendação 1: 

 Apurar a responsabilidade de quem deu causa aos pagamentos por via indenizatória 

para os  serviços de telefonia fixa e os serviços prestados pela empresa Rio Med. 

 Recomendação 2: 

 Realizar procedimentos licitatórios para os serviços de telefonia fixa e os serviços 

 prestados pela  empresa Rio Med. 

38. Com base na apuração procedida pela CGU deve-se levar em consideração, 

preliminarmente, que o trabalho de campo, finalizado por meio do relatório de auditoria 

201203776, teve seu término no mês de julho de 2012; em segundo lugar, que as medidas 

adotadas pela unidade, considerando o quadro gerencial verificado pela Controladoria no 

item 3.1.2.1 (peça 5, p. 49), devem levar algum tempo até que tais providências sejam 

integralmente efetivadas.  

39. Outra questão que deve ser considerada refere-se ao fato de que o total 

apurado como despesa para os dois serviços prestados (R$ 510.918,31), à peça 5, p, 101, 

representa, aproximadamente, 0,71% do orçamento da unidade para o exercício de 2011. 

Vale destacar também que, apesar do descumprimento observado aos ditames da Lei 

8.666/93, conforme expresso pela Controladoria, a unidade informou que deu início às 

medidas corretivas, juntamente com o fato de não ter sido evidenciado prejuízo ao erário 

em decorrência dos achados em questão e, por derradeiro, as recomendações expressas 

no aludido relatório e descritas à peça 5, p. 105. Com base nesse raciocínio e levando em 

conta as recomendações efetuadas pela CGU, deixamos de propor a adoção de medidas 

por parte desta Corte de Contas. 

40. Portanto, diante do que restou consignado no relatório de auditoria, 

principalmente no que diz respeito à fragilidade dos controles internos, que no presente 

caso, não foi estabelecida a autoria, por meio do nexo causal entre a conduta do agente e 

o resultado verificado, a presente análise não proporá a audiência dos dois responsáveis 

apontados pela Controladoria, nem a expedição de determinação à unidade, mas entende 

cabível, juntamente com as recomendações feitas, dar ciência das ocorrências ao hospital, 
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informando que as mesmas afrontam o estabelecido na Lei 8.666/93, no que se refere aos 

pagamentos realizados sem cobertura contratual, mais especificamente, o preceito 

descrito no parágrafo único do art. 60 da Lei 8.666/93, de forma que a unidade não venha 

a incorrer nas mesmas irregularidades verificadas no presente trabalho. 

41.  Diante do descrito acima, não há óbice para o encaminhamento das presentes 

contas para julgamento do mérito, diante da possibilidade de tratamento de eventuais 

danos ao erário praticados por responsáveis arrolados nestas contas em processos 

distintos, consoante o estabelecido no art. 206 do RI/TCU que preceitua o que segue: 

 Art. 206. A decisão definitiva em processo de tomada ou prestação de contas 

ordinária não  constituirá fato impeditivo da aplicação de multa ou imputação de débito em 

outros processos,  salvo se a matéria tiver sido examinada de forma expressa e conclusiva, 
hipótese na qual o seu  exame dependerá do conhecimento de eventual recurso interposto pelo 

Ministério Público. 

VI. Avaliação do planejamento de ação e dos resultados quantitativos e qualitativos 

da gestão 

42. Inicialmente a Controladoria destaca que, conforme orientações do item 2.3.1 

- Execução dos Programas de Governo sob a responsabilidade do HFI, do anexo único da 

Portaria TCU 123, de 12/5/2011, o Quadro A.2.1 - Demonstrativo da Execução por 

Programa de Governo deve ser preenchido apenas pelas unidades jurisdicionadas que 

tiverem a responsabilidade de gerir programas de governo inscrito na lei do plano 

plurianual (PPA), o que não é o caso do hospital (peça 5, p.3). 

VII. Avaliação dos indicadores 

43. Em relação à avaliação em tela a Controladoria inicialmente evidenciou que 

foram utilizados dados que não podem ser qualificados como indicadores, mas sim 

informações quantitativas que podem ser utilizados como base na elaboração de 

indicadores, citando como exemplo o quadro apresentado no item 2 d. III.1 - Capacidade 

Instalada no relatório de gestão, à peça 3, p. 24. Conclui que o relatório carece de 

informações mais agregadas, que melhor traduzam o resultado consolidado da gestão. 

Essa análise abrangeu os indicadores descritos à peça 3, p. 24-47. 

44. Ao final recomendou à unidade o que segue (peça 5, p. 9): 

 Recomendação 1: 

 Implantar um processo de planejamento que contemple, entre outras ações, o prévio 

 estabelecimento de objetivos e metas institucionais associados à adoção de 
indicadores de  gestão. 

45. Diante das considerações acima vale destacar que faltam parâmetros de 

comparação para serem utilizados com os indicadores em tela, haja vista que a última 

prestação de contas da unidade analisada refere-se ao exercício de 2007. Portanto, diante 

das informações acima, deixamos de propor a adoção de medidas por parte desta Corte 

de Contas.  

VIII. Avaliação da estrutura de governança e de controle internos 

46. Essa avaliação encontra-se nos parágrafos 11 a 30 desta instrução, pois trata-

se de um que fundamentou a ressalva nas contas. 

IX. Avaliação da execução orçamentária e financeira 

47. Inicialmente a Controladoria destaca, à peça 5, p. 5, a ocorrência de 

inconsistência em relação à execução financeira referente às ações executadas pelo 
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hospital. Por meio dos quadros I e II, pertinentes ao quadro A.2.1 no relatório de gestão 

(peça 5, p. 3), restou demonstrado, com base em dados extraídos do Siafi Gerencial, que 

os valores descritos são divergentes, não havendo esclarecimentos para tal divergência. 

48. No mesmo item, à peça 5, p. 3-5, a Controladoria evidencia que não foi 

possível avaliar a execução física das ações realizadas, conforme estabelecido na Portaria 

TCU 123/2011. Observou também que não há informação sobre a análise critica do gestor 

em relação à execução física das ações realizadas em atendimento ao preceituado na 

Portaria TCU 123/2011, no item 2.3.2 do anexo único - Execução Física das ações 

realizadas pela unidade. Aqui, mais uma vez observa-se a importância da atuação dos 

controles internos, visto que a precisão da informação ora analisada deve ter base segura, 

considerando sua importância. 

49. Ao final da análise do presente item a Controladoria destaca que a unidade 

informou que foram iniciadas ações objetivando aprimorar as rotinas internas, com vistas 

conferir melhoria na qualidade das informações disponibilizadas nos próximos relatórios 

de gestão peça 5, p. 5. 

50. Em relação aos restos a pagar restou demonstrado um total de R$ 

16.943.739,18 na condição de processados e um montante de R$ 10.697.118,50 como 

não processados. A análise efetuada restou conclusa pela regularidade dos mesmos (peça 

5, p. 29). 

51. Em relação ao uso do CPGF (cartão de pagamento do governo federal), 

constatou-se a execução de recursos na ordem de R$ 15.000,00. Foram identificadas as 

seguintes ocorrências constantes à peça 5, p. 71, descritas adiante: 

1. Formalização processual — precário estado de conservação dos documentos que 

integram a prestação de contas. Contribuiu decisivamente para a situação 

identificada o vazamento de água então ocorrido e que afetou a sala onde estavam 
arquivados esses documentos; 

2. Ausência da proposta de concessão dos suprimentos, tendo sido esta falha 

posteriormente sanada; 

3. Detectamos, inicialmente, ausência de documento contendo a solicitação para 

aquisição do produto, bem como do atesto do recebimento pelo demandante. Esta 

falha foi posteriormente sanada por meio do atesto do recebimento dos bens pelos 
demandantes; 

4. Ausência de parecer atestando a regularidade ou identificando falhas na prestação 

de contas. 

Constatamos, inclusive, que este procedimento não é realizado, o que contribuiu para 
a presença das falhas relatadas; 

5. Ausência de documento com a aprovação da prestação de contas pelo ordenador 

de despesa; 

6. Ausência do extrato da fatura do cartão, tendo sido esta ausência posteriormente 

sanada; 

7. Falta de organização dos documentos fiscais apensos aos respectivos processos, 
não estando, por exemplo, ordenados por data de emissão. 

8. Despesas, no valor de R$ 1.863,34, realizadas fora do período autorizado para 

aplicação; e 

9. Ausência de documentos fiscais, conforme abaixo relacionados, no valor total de 
R$ 3.217,39. 
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52. A Controladoria atribuiu como causa para as ocorrências o que segue adiante 

e constante na peça 5, p. 73: 

Causa: 

Desconhecimento dos supridos e dos servidores do setor orçamentário e financeiro 

do HIFI dos procedimentos legais que devem ser adotados quando da concessão de 
suprimento de fundos. 

Deficiência dos controles internos evidenciada, por exemplo, pela ausência da 

análise da prestação de contas; e arquivamento da documentação em local 
inadequado. 

53. A unidade encaminhou sua manifestação, à peça 5, p. 73-75, sobre as quais a 

CGU destacou que a partir das orientações repassadas pela equipe, na ocasião da 

auditoria, foram iniciadas várias ações de adequação à legislação vigente dos 

procedimentos relativos à concessão de suprimentos de fundo. Expedindo as 

recomendações abaixo, constantes da peça 5, p. 75: 

Recomendação 1: 

Adequar os procedimentos operacionais do HFI para concessão de suprimento de 

fundos à legislação vigente, que se encontra consolidada por meio do Manual SIAFI, 

Transação 021121 — suprimento de fundos. 

Recomendação 2: 

Promover capacitação dos servidores sobre o uso adequado dos recursos financeiros 

concedidos e acerca da correta elaboração da prestação de contas do cartão de 

pagamentos do governo federal.  

54.  Portanto, diante das informações acima, deixamos de propor a adoção de 

medidas por parte desta Corte de Contas. 

X. Avaliação da gestão de pessoas e da terceirização de mão de obra  

55.  Inicialmente a CGU destaca, à peça 5, p. 9-11, que o hospital contava ao 

final do exercício de 2011 com um total de 832 servidores de carreira, 152 temporários e 

27 servidores requisitados. Evidencia a informação obtida junto à divisão de recursos 

humanos do hospital, que, até o momento da realização dos trabalhos, a unidade não 

dispunha de estudos voltados para o dimensionamento da força de trabalho, com vistas a 

aferir o quantitativo desejado (peça 5, p. 11). 

56. Adiante, à peça 5, p. 11-13, destacamos o que mais importante foi verificado: 

 a) não houve realização de concurso público no ano de 2011; 

 b) insuficiência de pessoal em diversos cargos; 

 c) o preenchimento dos quadros relativos à força de trabalho apresentavam 

erros em  virtude de falhas nos  controles internos. Vale destacar que os mesmos 

foram corrigidos  durante a auditoria realizada pela CGU; e 

 d) o gestor não efetuou o  cadastramento dos atos de pessoal em 

conformidade com o art. 7°  da IN/TCU 55/2007 (ver quadro à peça 5, p. 13). 

XI. Avaliação da gestão do patrimônio 

57. Em relação à gestão de patrimônio consta a informação de que a unidade 

utiliza dois imóveis de propriedade da União (peça 5, p. 29). Foi identificada divergência 

em relação ao valor apurado pela CGU relativo ao contrato de manutenção predial e o 

valor apresentado no quadro A.11.3 do relatório de gestão (peça 3, p. 72). Juntamente a 
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essas questões a Controladoria verificou que um dos imóveis não está cadastrado no 

SPIUnet. Destaca que a unidade realizou consulta à SPU/RJ sobre a existência ou não do 

respectivo registro de imóvel, mas que até o fim da auditoria não obteve resposta. Por 

último restou verificado a existência de débitos inscritos em dívida ativa no valor total 

de R$ 478.179,13, pertinentes aos dois imóveis (peça 5, p. 31). 

XII. Avaliação da gestão de tecnologia da informação (TI) e da gestão do 

conhecimento 

58. Em relação à avaliação em tela observou-se. à peça 5, p. 19, que de acordo 

com a Portaria 349/2008 GM/MS, de 17/7/2008, o Departamento de Informática do 

Sistema Único de Saúde - Datasus é o órgão responsável pela área de Tecnologia da 

Informação dos hospitais federais. Em vista dessa condição a CGU esclarece que a 

Secretaria Executiva do Ministério da Saúde instituiu em seis dessas unidades 

hospitalares federais os Núcleos descentralizados das atividades do departamento de 

informática do SUS – Datasus, sendo que o hospital de Ipanema é uma dessas unidades. 

Destaca que o mencionado núcleo conta com 7 servidores, com as seguintes atribuições: 

assessorar a direção geral na elaboração e execução da política de tecnologia de 

informação; prover suporte e manutenção ao sistema de gestão do hospital; promover 

níveis satisfatórios de qualidade e disponibilidade de serviços na área de TI, criando as 

condições de suporte às atividades e rotinas inerentes à unidade; promover a adequação, 

evolução e melhoria da qualidade dos sistemas de informações; manter a rede de dados 

do hospital com nível adequado de qualidade e segurança; e, dar suporte e manutenção 

aos equipamentos de informática do hospital. 

59. Finaliza informando que há um projeto em desenvolvimento pelo núcleo 

acima citado, com o objetivo de melhorar a infraestrutura tecnológica do hospital (peça 

5, p.19).  

XIII. Avaliação da gestão dos recursos renováveis e sustentabilidade ambiental 

60. Inicialmente a Controladoria informa que a unidade adota como prática a 

inclusão de cláusulas em seus editais de licitação contendo exigências de requisitos 

ambientais, tais como: observância do disposto na Instrução Normativa MPOG 01/2010, 

inclusive com a exigência dos vencedores de certames, para que comprovem que o 

produto negociado seja certificado pela Agência de Vigilância Sanitária. Contudo, não 

foi possível comprovar se tais requisitos são efetivamente fiscalizados pela unidade (peça 

5, p. 18). 

61. A auditoria constatou a existência de caixas coletoras destinadas ao descarte 

seletivo de resíduos sólidos, utilização de termômetros sem mercúrio, contratação de 

empresa devidamente licenciada para coleta, tratamento e destinação do lixo hospitalar, 

bem como a distribuição de folders sobre a importância do descarte seletivo desses 

resíduos, juntamente com a fixação de banners na recepção da unidade (peça 5, p. 18).   

XIV. Avaliação da situação das transferências voluntárias vigentes (convênios, 

contratos de repasse, termos de cooperação, termos de compromisso, bem como 

transferências a titulo de subvenções, auxílios ou contribuições) 

62.  No exercício de 2011 o hospital não pactuou transferências de recursos 

mediante convênio, contrato de repasse, termo de cooperação, termo de compromisso ou 

outros instrumentos congêneres, como também não realizou nenhum chamamento 

público (peça 5, p. 19-21). 
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63. Além do mencionado acima a Controladoria destacou à peça 5, p. 19 o que 

segue: 

Entretanto, em resposta a questionamentos feitos pelo TCU, a Direção do HFI 

informou que foi celebrado o Convênio n.° 18/2008 entre a Fiocruz e a FIOTEC, na 

forma do art. 24, inciso XIII, da Lei n.° 8.666/93, assinado em 25/03/2008. Destaca-
se que o contratante do mencionado Convênio é a Secretaria de Atenção a Saúde — 

MS/SAS. O HFI se enquadra nas atividades e metas dos itens 6.6 (Estruturação das 

equipes do DGH, para aperfeiçoamento da Gestão dos Hospitais Federais no Rio de 
Janeiro), 6.7 (Desenvolvimento de alternativas tecnológicas para o fortalecimento da 

regulação do acesso aos Hospitais Federais no Rio de Janeiro) e 6.8 

(Desenvolvimento de pesquisas para otimização e qualificação das ouvidorias dos 

Hospitais Federais do Rio de Janeiro) do projeto básico existente. Cumpre destacar 
que o Hospital Federal de Ipanema disponibilizou repasse orçamentário e financeiro 

de R$ 574.683,00 para a Fundação Oswaldo Cruz (UASG n° 254420) para atender 

o referido projeto, por meio do Termo de Contrato n° 048/2011. 

XV. Avaliação do cumprimento de obrigações legais e normativas 

64.     Não houve determinações exaradas em acórdão do 

TCU, com reflexo no presente exercício. 

CONCLUSÃO 

65. Inicialmente, quanto ao achado apontado pela Controladoria, à peça 5, p. 49 

(item 3.1.2.1 (fragilidades na estrutura de controles internos do HFI, com reflexo em 

várias áreas do hospital, impactando sua governança), e descrita nos parágrafos 11-30 

desta instrução, que veio a fundamentar a regularidade com ressalva das contas dos Srs. 

Arnaldo Goldenstein - Coordenador de Administração, no período de 1/1/2011 a 

31/12/2011 - CPF: 697.257.647-49, em razão do relatado nos itens 3.1.2.1 e 3.1.7.2 (peça 

5, p. 49 e 101), do relatório de Auditoria 201203776, e Geraldo Di Biase Filho - Diretor 

Geral no período de 1/1 a 11/8/2011- CPF: 224.411.157-15 e Selene Maria Rendeiro 

Bezerra - Diretora Geral no período de 12/8 a 31/12/2011 – CPF: 160.290.892-34, em 

razão do relatado no item 3.1.2.1 do relatório citado (peça 5, p. 49) e pela regularidade 

das contas dos demais responsáveis, conclui-se, considerando o quadro descrito no 

relatório de auditoria da CGU, pela proposta de se avaliar a oportunidade e conveniência 

da realização de  Levantamento de Auditoria nos hospitais e institutos federais de saúde 

localizados na cidade do Rio de Janeiro, com o objetivo de verificar a estrutura dos 

controles internos dessas unidades. Sendo assim, diante das informações encaminhadas e 

das recomendações procedidas pela CGU, não foram propostas a adoção de medidas 

corretivas por parte do Hospital Federal de Ipanema. 

66. Quanto ao segundo achado, que também fundamentou a regularidade com 

ressalva das contas do Sr. Arnaldo Goldenstein, apontada no item 3.1.7.2 (realização de 

pagamentos indenizatórios sem cobertura contratual, com empenhos liquidados no 

montante de R$ 510.918,31), à peça 5, p. 101, cuja análise foi procedida ao longo dos 

parágrafos 31-40, com base nas informações descritas no pertinente relatório de auditoria 

da CGU, conclui-se pela expedição de ciência à unidade, em razão das seguintes questões: 

 a) recomendações encaminhadas pela Controladoria, contendo as 

providências a serem  adotadas pela unidade; 

 b) adoção de providências por parte da unidade com vistas a sanear os 

achados; 
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 c) ausência de comprovação do nexo causal entre a conduta do agente e o 

resultado  verificado; 

 d) ausência de comprovação de dano ao erário; 

 e) o valor apurado representa, aproximadamente, 0,71% do orçamento da 

unidade para o  exercício de 2011;  e 

 f) os achados resultantes da inadequação dos controles internos da unidade; e 

 g) proposta de expedir ciência acerca das ocorrências verificadas. 

67. Diante da análise procedida conclui-se que não há óbice para o 

encaminhamento das presentes contas para julgamento do mérito, diante da possibilidade 

de tratamento de eventuais danos ao erário praticados por responsáveis arrolados nestas 

contas em processos distintos, consoante o estabelecido no art. 206 do RI/TCU. 

68.  Por derradeiro, cita-se a ação de controle nos hospitais federais localizados 

na cidade do Rio de Janeiro-RJ, realizada pela Controladoria-Geral da União-

CGU/Secretaria Federal de Controle, que deu origem ao relatório de demanda especial 

00190.010225/2011-45, com o objetivo de verificar a conformidade das despesas 

decorrentes dos contratos relativos às contratações de serviços continuados, aquisições de 

insumos médico-hospitalares, contratos de obras e reformas prediais e locação de 

equipamentos hospitalares, abrangendo os valores pagos nos exercícios de 2009 a abril 

de 2011. Vale lembrar que o relatório da CGU gerou o processo de Representação 

014.054/2012-4, que por sua vez está sendo monitorado por meio do processo 

036.055/2012-3. 

69. Por fim, considerando a análise realizada e o parecer da Controladoria Geral 

da União-CGU, propõe-se julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis, Srs. 

Arnaldo Goldenstein - Coordenador de Administração, no período de 1/1 a 31/12/2011 - 

CPF: 697.257.647-49, em razão do relatado nos itens 3.1.2.1 e 3.1.7.2 (peça 5, p. 49 e 

101), do relatório de Auditoria 201203776, e Geraldo Di Biase Filho - Diretor Geral no 

período de 1/1 a 11/8/2011- CPF: 224.411.157-15 e  Selene Maria Rendeiro Bezerra - 

Diretora Geral no período de 12/8 a 31/12/2011 – CPF: 160.290.892-34, em razão do 

relatado no item 3.1.2.1 do relatório citado (peça 5, p. 49) e pela regularidade das contas 

dos demais responsáveis, dando-lhes quitação, nos termos dos artigos 16, inciso II, e 18 

da Lei 8.443/92, c/c o artigo 208 do Regimento Interno do TCU. 

BENEFÍCIOS DAS AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO 

70. Entre os benefícios do exame deste processo pode-se mencionar a expectativa 

de controle, constante do item 66.1 das Orientações para benefícios do controle insertas 

no anexo da Portaria Segecex 10/2012. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

71. Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: 

 a) com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da 

Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, 

que sejam julgadas regulares com ressalva, em face das falhas adiante apontadas, as 

contas dos responsáveis a seguir, dando-lhes quitação:  

   a.1) Geraldo Di Biase Filho - Diretor Geral no período de 1/1/2011 a 

11/8/2011- CPF: 224.411.157-15 e Selene Maria Rendeiro Bezerra - Diretora Geral no 

período de 12/8 a 31/12/2011 – CPF: 160.290.892-34, em virtude da ocorrência 
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formalizada no item 3.1.2.1 do Relatório de Auditoria/CGU 201203776 - realização de 

pagamentos indenizatórios sem cobertura contratual (peça 5, p. 49);   

 a.2) Arnaldo Goldenstein - Coordenador de Administração, no período de 1/1 

a 31/12/2011 - CPF: 697.257.647-49, em razão do relatado nos itens 3.1.2.1 e 3.1.7.2 do 

Relatório de Auditoria/CGU 201203776 - fragilidades na estrutura de controles internos 

do HFI, com reflexo em várias áreas do hospital, impactando sua governança, e realização 

de pagamentos indenizatórios sem cobertura contratual, respectivamente, à peça 5, p. 49 

e 101; 

 b) com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 

8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, que 

sejam julgadas regulares as contas dos demais responsáveis listados no rol de 

responsáveis formalizado na peça 2, dando-lhes quitação plena; 

 c) determinar à Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio de 

Janeiro/Secex/RJ que avalie a oportunidade e conveniência de realizar Levantamento de 

Auditoria nos hospitais e institutos federais de saúde localizadas na cidade do Rio de 

Janeiro, com o objetivo de verificar a estrutura dos controles internos aplicados e/ou 

desenvolvidos no âmbito dessas unidades; 

 d) dar ciência ao Hospital Federal de Ipanema/MS, nos termos contidos na 

orientação deste Tribunal, consignada na Portaria-Segecex13/2011, das seguintes 

irregularidades/impropriedades constatadas, com vistas a evitar futuras ocorrências: 

 d.1) realização de despesas pertinentes à prestação de serviços realizados na 

unidade sem o correspondente contrato, em desacordo com o princípio da formalidade 

dos atos administrativos traduzido no parágrafo único do art. 60 da Lei 8.666/93; e 

 e) dar ciência do Acórdão que vier a ser proferido, assim como do relatório e 

do voto que o fundamentarem, ao Hospital Federal de Ipanema. 

  Secex/RJ, DiSau, em 10/5/2013. 

                                                                             

Walter Francisco Goulart 

                                                                              AUFC – Mat.2630-1 
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ANEXO III – CONSOLIDAÇÃO CONTEXTUAL DAS 

RECOMENDAÇÕES DO ESTUDO COMPARATIVO TCU/OCDE (2012) 

AO CONTEXTO DAS CONTAS ORDINÁRIAS 

 

 

 

 

 

Perma

nente

SIM NÃO SIM NÃO SIM SIM NÃO

X X X

X X

X X X X

X X X X

I - Objetivo da Auditoria da Prestação de Contas do Presidente 

da República

Adequabilidade Atendimento
Estender a 

Recomendação

I.1

I.2

I.3

I.4

Transformar a prestação de contas em documento chave da accountability 

governamental e do processo de tomada de decisão por parte do governo

Compreender de que forma a Comissão Mista de Planejamento, Orçamento e 

Fiscalização, e outras comissões parlamentares, enxerga e utiliza a prestação de 

contas do presidente

Se articular, em cooperação e coordenação, com a STN e a CGU, para 

melhor entender como a prestação  de contas é utilizada por atores-chave

Usar sua autoridade para incrementar as caracteristicas qualitativas da CPR, 

notadamente, relevância, confiabilidade, integridade e comparabilidade

Perma

nente

SIM NÃO SIM NÃO SIM SIM NÃO

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X

X X X

X X X X

X X X

X X

II - Produção do Relatório de Auditoria

Se julgar conveniente, emitir multiplas opiniões, no Parecer Prévio: a) 

regularidade ods lancamentos contábeis  e financeiros e b) regularidade da 

execução orçamentária

No longo prazo, incluir opinião de auditoria sobre os dados não-financeiros

Rearranjar ressalvas e recomendações para auxiliar os usuários de suas 

importâncias, em termos de desempenho e accountability governanmentais

Delinear quais ressalvas e recomendações são aplicáveis à opinião de auditoria, 

com base no RITCU

Título Apropriado explicitando a matéria a que se refere

Indicar Padrões de Auditoria Seguidos

Objetivos da Auditoria, com detalhamento sobre o que está-se 

assegurando

Estender a 

Recomendação
Adequabilidade Atendimento

Alinhar o formato do Parecer Prévio com com os princípios da ISSAI 400

Alinhar o formato do Parecer Prévio com o dos demais trabalhos de controle do 

TCU

II.1

II.2

II.3

II.4

II.5

II.6
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Perma

nente

SIM NÃO SIM NÃO SIM SIM NÃO

X X

X X

X X

X X

III - Resultados da Auditoria Expressos no Relatório

Avaliar se o impacto de capítulos individuais do relatório poderia ser 

melhorado, divulgando-os em momentos diferentes

Emprrender ações para compreender como os resultados do relatório do TCU 

pode impactar a elbaroção da LDO, LOA e PPA

Emprrender ações para compreender para quais atores os resultados do relatório 

do TCU podem ser úteis

Emprrender ações para compreenderquais informações são mais relevantes para 

os usuários primários do relatório do TCU

III.1

III.2

III.3

III.4

Adequabilidade Atendimento
Estender a 

Recomendação

Avaliar o custo/benefício de se incluir avaliação macroeconomica no relatório do 

TCU, para auxiliar na discussão da LOA e LDO

Perma

nente

SIM NÃO SIM NÃO SIM SIM NÃO

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X

X X X X

X X X

X X X X

X X

IV - Assegurando que o Trabalho Desenvolvido seja de Alta 

Qualidade

Se valer do conhecimento internamente acumulado (nas diversas unidades 

técnicas) na construção da matriz de auditoria 

Desenvolver metodologia de avaliação de risco e materialidade

Os objetivos da auditoria

O critério de julgamento

As ressalvas e as recomendações articuladas nos exercícios anteriores

As deficiências dos sistemas de gestão e controle 

Trabalhos conduzidos pelo controle interno

IV.1
A utilização de matriz de auditoria, com vistas a proporcionar estratégia de 

auditoria efetiva e eficiente

Adequabilidade Atendimento
Estender a 

Recomendação

IV.3

IV.2

Estabelecer critérios claros para a inclusão e exclusão de programas a do 

âmbito dos Temas de Maior Significância

Informe ao Poder Executivo e ao Congresso Nacional os objetivos e os 

critérios de julgamento, com vistas a que estas informações possam ser 

utilizadas no momento de elaboração da prestação de contas

Utilize a matriz de planejamento como suporte para a solicitação de outras 

informações ao Poder Executivo, para agregar as contas do presidente

Adote matriz de achados para auxiliar no julgamento das impropriedades, 

bem como processos de controle de qualidade e revisão interna 

Alinhar os procedimentos de controle de qualidade aplicado aos demais 

processos de controles externo ao processo de apreciação das contas do 

presidente

Usar os avanços alcançados em relação à estratégia de auditoria para influir 

positivamente não apenas em seu trabalho, mas na própria prestação de contas 

apresentada pelo Executivo


