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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem o objetivo analisar se houve padronização da capacidade estatal 

dos tribunais de contas no Brasil, como tem sido proposta e promovida pelas instituições 

nacionais e internacionais visando à chamada modernização desses órgãos. A análise é feita 

em sua dimensão técnica administrativa associada à situação dos recursos humanos e 

recursos de informação, levando em conta aqueles desenvolvidos a partir dos estímulos 

criados pela Constituição Federal de 1988, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei de Acesso 

a Informação. Foram também examinados alguns indicadores que apontam para a 

capacitação via dimensão político-relacional dos membros dos Tribunais de Contas na 

medida em que eles se tornam órgãos mais empoderados dentro do aparato administrativo 

brasileiro. A partir de uma análise documental, buscou-se informações sobre a situação dos 

recursos humanos em 20 Tribunais de Contas Estaduais do país. Conclui-se que os órgãos 

analisados não apresentam o mesmo padrão de recursos humanos, sendo que os tribunais 

de contas do Espírito Santo, Pernambuco, Minas Gerais e Santa Catarina são os mais bem 

capacitados em recursos e os Amapá, Maranhão, Mato Groso do Sul e Tocantins, 

apresentam menor capacidade de recursos humanos. Constatou-se que houve 

desenvolvimento de recursos tecnológicos via PROMOEX também de maneira não 

equalizada em todos os Tribunais, e que por meio desse programa houve desenvolvimento 

da dimensão político-relacional de capacidade estatal. E, por fim, que as Escolas de Contas 

podem ser analisadas como mecanismo de retroalimentação da capacidade estatal de forma 

dual, ou seja, elas  potencializam a dimensão técnico-administrativa, via cursos de formação 

e capacitação, com uma temática continua sobre sistemas de informação e softwares, 

recursos humanos e informacionais, e, também, a dimensão político-relacional, pois 

desenvolvem formas de interações da burocracia com os agentes do sistema político-

representativo, como dirigentes dos governos subnacionais – governadores e prefeitos, e a 

operação de formas de participação social via controle social. 

 

 Palavras-chave: Capacidade Estatal; Recursos humanos; Tribunais de Contas Estaduais; 

Controle externo.  

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The current work or objective analyzes the sponsorship of the capacity of the state two 

Brazilian courts, in its technical technical dimension associated with two human resources 

and information resources, taking into account those developed from two stimuli created by 

the Federal Constitution of 1988, Fiscal Responsibility Law, Law of Access to Information 

and by works of national and international institutions aiming at the so-called modernization 

of the organs. They also examined some indicators that point to a relational political 

capacity of the members of the Audit Courts, as measured by the fact that they were more 

capable bodies in the Brazilian administrative apparatus. From a documentary analysis, I 

looked for information about the situation of two human resources in 20 State Courts of 

State Accounts. It is concluded that the analyzed organs do not present the same pattern of 

human resources and information resources, and the courts of accounts of Espírito Santo, 

Pernambuco, Minas Gerais and Santa Catarina are the best resource-qualified and the 

Amapá, Maranhão, Mato Grosso do Sul and Tocantins, present less capacity of resources. 

Technological resources were also developed through PROMOEX in an unequal way in all 

Courts, and through this program the political-relational dimension of state capacity was 

developed. And, finally, that the Schools of Accounts should be analyzed as a mechanism 

of feedback of the state capacity in a dual way, that is, they enhance the technical-

administrative dimension, through training courses and training, with a continuous thematic 

on information systems and software, human and information resources, as well as the 

political-relational dimension, as they develop forms of interaction between bureaucracy 

and agents of the representative political system, such as the leaders of subnational 

governments - governors and mayors, and the operation of forms of participation through 

social control. 

 

Keywords: State Capacity; Human Resources; State Courts of Accounts; External control. 
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INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho pretende relacionar duas temáticas importantes para a gestão pública 

democrática, mas que costumam ser tratadas de forma separada pela literatura: de um lado, os 

estudos que discutem a problemática democrática de controle dos governantes e, de outro, os 

trabalhos relativos ao desenvolvimento de capacidades estatais para implementar políticas 

públicas de forma eficiente e efetiva. Assim, procura-se examinar a capacidade dos tribunais 

de contas estaduais no Brasil hoje para realizar as atividades que lhe são atribuídas pela 

Constituição Federal de 1988 (CF-88) de controle da administração pública brasileira e 

ampliadas por novos estatutos legais como a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e a Lei de 

Acesso à Informação (LAI). 

Essas temáticas do controle democrático e da capacidade estatal estão inseridas num contexto 

nacional e internacional de demandas sobre as instituições de controle, as quais fomentam a 

padronização de capacidade estatal associada ao controle externo da administração pública no 

Brasil. Empiricamente, procura identificar se essas demandas se refletem na padronização de 

recursos humanos nos Tribunais de Contas Estaduais (TCE’s). 

O processo de padronização ou de redução das diferenças que procuramos identificar deve-se 

ao aumento de regulamentações constitucionais (CF-88) e infraconstitucionais (leis 

complementares), associado a contexto interno de transformação democrática, e de demandas  

de  aprimoramento do controle público, associadas a um contexto externo de  globalização ou 

internacionalização da economia capitalista  Esse duplo contexto gera, junto às corporações 

associadas aos TC’s em âmbito local, programas de uniformização de procedimentos de 

fiscalização. Essa padronização é necessária para extinguir ou reduzir práticas de nepotismo e 

clientelismo, incompatíveis à nova ordem democrática e às exigências de adequação da 

contabilidade pública aos padrões internacionais requeridos pela nova ordem capitalista 

internacional,  

Antes de desenvolver um pouco mais as considerações sobre esse contexto interno e externo é 

preciso lembrar que do ponto de vista teórico, o controle dos governantes – político eleitos e 

burocratas – é exigência normativa de uma ordem democrática.  A realização concreta desse 

princípio básico se faz por diferentes mecanismos institucionais, ou do que já foi denominado 

de accountability vertical e horizontal, envolvendo não só divisão de poderes, mas igualmente 

o processo eleitoral, a luta política, a oposição partidária, a imprensa independente e outros 
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mecanismos   de controle dos governantes para além do momento do voto (Urbinati, 2006; 

Bobbio, 2000; O’Donnell, 1998). 

No Brasil, como se sabe bem, o controle dos governantes estabelecido pela constituição 

democrática de 1988 envolve não só divisão de poderes entre Executivo, Legislativo e 

Judiciário e o sistema federativo, mas também a criação de mecanismos de controle externo e 

interno. Esse sistema é composto por órgãos como os Tribunal de Contas da União (TCU), a 

Controladoria Geral da União (CGU), suas replicações em governos subnacionais, e outros que 

complementam à ação do controle. Sendo assim, o núcleo do sistema de controle brasileiro são 

os TC’s e as unidades de controle interno em seus diversos formatos. (Arantes et al., 2010; Sá 

e Silva, Lopes e Pires 2010). Aos Tribunais de Contas, a CF88 os definiu como auxiliares do 

Legislativo em sua função fiscalizatória do Executivo, em todos os níveis federativos, além de 

atribuir grande protagonismo aos demais órgãos que complementam à ação do controle, para 

realizarem o controle externo da administração pública. Esses detêm a competência de verificar 

a correta aplicação do dinheiro público, dar transparência aos atos do governo, empoderar a 

sociedade civil, na tentativa de potencializar o controle democrático (Loureiro, et al, 2012). 

Outra mudança trazida pela CF-88, no âmbito dos Tribunais de Contas, refere-se aos critérios 

de indicação de Conselheiro, maior cargo institucional do TC’s, visando, assim, diminuir as 

práticas anteriores dominadas pelo nepotismo e clientelismo. Isso porque, ao possibilitar que 

burocratas ocupassem parte desses cargos, abrem a possibilidade do empoderamento desses 

servidores e inclusive o surgimento de certo conflito institucional entre os conselheiros, 

usualmente nomeados para esses cargos por critérios político-partidários, e burocratas, que 

possam a vir a confrontar decisões usualmente impostas por seus usuais líderes políticos. 

Contudo, a despeito dessa possibilidade aberta institucionalmente, a mudança ainda não 

resultou alterações concretas nas práticas vigorantes nos TC’s, conforme a literatura tem 

mostrado. (Teixeira, 2004; Loureiro, Teixeira e Moraes, 2009) 

Numa perspectiva técnica-legalista e associado a atribuições dos Tribunais de Contas, o 

conceito padronização se associa à lógica de que instituições cujos objetivos são os mesmos e 

atuam com base em arranjos semelhantes de ordem jurídica e contábil. Ou seja, espera-se que 

órgãos que têm as mesmas competências, campo de atuação, análise de demonstrações 

contábeis e forma de escrituração pré-definidas, à medida que adotarem as melhores práticas 

governança e buscarem uma administração pública gerencial, passariam, também, a adotar 
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práticas pareadas de fiscalização, controle, recursos de informação e capacitação de sua 

burocracia.   

No contexto internacional, no mesmo período, tem-se a expansão (que não significa 

aprimoramento, mas até deterioração das relações de trabalho, aumento da desigualdade e da 

pobreza, instabilidade econômica, ente outros) da economia globalizada, em que os capitais 

buscam novas fontes de investimento para além de seu próprio território. Se o estabelecimento 

da ordem democrática rejeita, por princípio, as práticas clientelistas, nepotistas ou de corrupção 

no setor público, o processo de globalização também se orienta por tal rejeição, mesmo que 

com base em outra lógica, qual seja, aquelas práticas que trazem incertezas, risco e redução dos 

retornos sobre os investimentos dos capitais que agora circulam livremente no mercado 

globalizado.  

Assim, por diferentes razões os dois movimentos – democratização e internacionalização – 

acabam se canalizando no mesmo fluxo de demandas por gestão pública transparente e 

accountable. Em outras palavras, promover o controle sobre a coisa pública é indispensável 

para o crescimento da economia globalizada, e, para que haja controle é necessário que haja 

publicidade, transparência e legalidade dos atos públicos. Esses são também princípios 

essenciais para que a democracia seja o governo do poder visível, o governo do poder público 

em público (como o oposto do privado e de forma evidente e visível), sendo o caráter público 

a regra e não a exceção, afinal, “como poderia ser controlado se se mantivesse escondido?” 

(Bobbio, 2000, p.87).  Como não há controle sem publicidade, parte do trabalho dos órgãos de 

controle é também garantir a transparência da coisa pública.  

No caso das instituições de controle das contas públicas pode-se observar que foram criadas já 

em 1953 e em 1963 a Organização Latino-Americana e do Caribe de Instituições de 

Fiscalização Superiores (OLACEFS) e Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (INTOSAI). Mais recentemente, tais organizações passaram a promover de forma 

mais intensa ações com novas instituições no Brasil como Instituto Rui Barbosa (IRB), criado 

em 1973, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON), criada em 

1992. Um dos objetivos principais dessa articulação entre órgãos internacionais e associações 

brasileiras é a busca de padronização e homogeneização de suas atividades como forma de 

assegurar a transparência e, assim, melhor efetivar o controle, como se indicará nesse trabalho. 

Organizações como Banco Mundial e outras passam a intervir em contexto local com o objetivo 

promover segurança aos seus investidores, por meio do aperfeiçoamento do controle. Contudo, 
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atuar no aprimoramento de controle sobre as contas governamentais no Brasil, país que 

apresenta dimensões continentais, sistema federalista e sociedade muito plural, é um grande 

desafio a resultados eficientes.  

Se o controle de legalidade (forma) tem prevalecido historicamente no país com o advento da 

CF-88, o controle substantivo (essência) ganha espaço, passando a ser exigido nas fiscalizações   

dos resultados almejados pelas ações governamentais (Olivieri et al, 2015, p. 183). Para isso, e 

dada a pluralidade de órgãos de controle brasileiros, a construção de recursos informacionais e 

burocráticos que proporcionem eficiência às atividades passou a ser considerado cada vez mais 

relevante. 

Através do aprimoramento do controle externo, que regula (súmulas e jurisprudência), fiscaliza 

e “julga” a aplicação de recursos públicos, procura-se modernizar o controle sobre a gestão 

pública para adequá-lo aos padrões internacionais de controle de gastos. Ou seja, a lógica da 

economia capitalista globalizada passa a exercer igualmente pressão para que a aplicação de 

recursos governamentais seja eficientemente fiscalizada, aí incluindo também o próprio   

controle de seus controladores: os Tribunais de Contas. 

Os programas de modernização, que apresentaremos mais a frente, ao mesmo tempo que geram 

capacitação do corpo burocrático, geram também padronização de recursos dos TC’s, e 

implicam ainda um processo potencial, ainda que incipiente de empoderamento político da 

burocracia dessas instituições, constituída pelos auditores fiscais.   

Isso porque, associada à CF-88, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), de 2000, deu ainda 

mais protagonismo aos órgãos de controle, tornando-os guardiões da lei, e exigiu a constituição 

de novos sistemas tecnológicos de informação, além da modelagem de novas estruturas 

organizacionais internas dos TC’s que foram desenvolvidas, por meio do Programa de 

Modernização do Controle Externo (PROMOEX), implantado com o apoio financeiro do BID 

(Loureiro, Teixeira e Moraes, 2009, p. 767). 

A implementação da LRF exigiu a mobilização de mais recursos financeiros, humanos e 

informacionais para os TCs para suprir a necessidade de capacitação dos servidores a atuar com 

as novas e ampliadas atribuições desses órgãos na tarefa de conduzir o governo ao equilíbrio 

fiscal. Este movimento culminou na especialização de seu corpo burocrático para atuar em 

novos cenários institucionais, como, por exemplo: orçamentos participativos, auditorias de 
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desempenho e de avaliação de programa, auditoria operacional e novos sistemas de tecnologia 

e informação (Loureiro, Teixeira e Moraes, 2009).  

Assim, a partir desse contexto de democratização do sistema político e de integração do país à 

economia globalizada que impõe exigências de reestruturação do aparato de Estado no Brasil, 

o presente trabalho tem como objeto de estudo a análise das transformações sofridas pelos 

tribunais de contas, examinado, mais particularmente, a padronização de seus procedimentos e 

alguns impactos gerados na sua estrutura política interna. 

Do ponto de vista teórico, ele utiliza o conceito de capacidade estatal, que é aqui entendido, em 

sentido amplo, como o poder do Estado de alcançar os objetivos que os governantes almejam. 

(Lindvall e Teorell, 2016). Esse conceito pode ser especificado em duas dimensões: A primeira, 

mais convencional, pode ser denominada de capacidade técnico- administrativa e se refere a 

habilidades ou competência técnica e profissional do corpo burocrático do Estado envolvendo 

dimensões já apontadas classicamente por Max Weber (2011).  A segunda dimensão refere-se   

a habilidades políticas dos quadros encarregados de implementar as ações de governo, nas 

relações a serem estabelecidas com outros estatais ou não estatais envolvidos nessas ações, 

articulando e agregando interesses e/ou neutralizando eventuais opositores. É o que Gomide e 

Pires (2014) denominam de capacidades político-relacionais.  

Assim, o trabalho aqui apresentado tem como objeto de estudo a capacidade estatal dos 

tribunais de contas no Brasil hoje, incluindo na análise tanto a dimensão técnica administrativa, 

quanto a político-relacional. Em outras palavras, partir dos estímulos criados pela CF-88, LRF, 

LAI e por instituições nacionais e internacionais visando à chamada modernização desses 

órgãos, serão examinados não só os recursos humanos aí alocados, mas também alguns 

indicadores que apontam para a capacitação político relacional dos membros dos TCs na 

medida em que eles se tornam órgãos mais empoderados dentro do aparato administrativo 

brasileiro. De forma mais concreta, serão mensuradas algumas informações sobre a situação 

dos recursos humanos em 20 tribunais estaduais do país e analisados- sem pretensão de 

mensuração-  alguns indicadores sobre o desenvolvimento de habilidades políticas de seus 

membros nas interlocuções com outras instituições nacionais e internacionais envolvidas na 

área.  

Como se discutirá na revisão teórica do conceito de capacidade estatal, é inviável 

metodologicamente mensurar capacidade estatal sem a identificação dos recursos institucionais 

e resultados pretendidos. Por isso, adotaremos a estratégia de analisar indicadores que mostram 
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a situação de recursos humanos existentes nos TCs, os quais permitirão concluir, conforme 

formulação de Lindvall e Teorell, a ser mais adiante desenvolvida, que há capacidade estatal 

nos TCs no Brasil, ou seja, que o Estado brasileiro tem poder para alcançar os objetivos 

propostos para esses órgãos (nas regras da CF-88, da LFR, da LAI, e pelos organismos 

nacionais e internacionais). 

A análise documental para captura de indicadores de capacidade estatal se pautará em: editais, 

plano de cargos e carreiras e, associado a escola de contas (EC), regulamentação de criação, 

publicação de cursos realizados. Além dos documentos primários buscou-se outras fontes, 

relatórios de atividades, notícias e outras regulamentações que permitissem uma análise mais 

detalhada dos inputs de recursos de capacidade estatal relacionados. 

Assim, concretamente, serão trabalhados os seguintes indicadores de especialização da 

burocracia dos TCS: nível de escolaridade (primeiro grau, segundo grau; terceiro grau ou 

superior) e cursos de formação específica; plano de carreira: presença ou ausência, progressão 

por mérito, programa de formação/capacitação aos ingressantes e de forma continuada; 

concursos públicos via editais: frequência de realização, requisitos de formação, atribuições, 

remuneração; existência ou não de escola de contas: competências, programas de formação. 

A partir desses indicadores, será examinado o grau de homogeneização existente entre os 

tribunais do país. Portanto, nossa questão de pesquisa pode ser assim formulada: Como 

atividades que se destinam a padronização de práticas de controle externo, promovida por 

instituições nacionais e internacionais, também promovem a padronização da capacidade 

técnica administrativa dos órgãos Tribunais de Contas Estaduais no Brasil?  Isso porque a 

padronização das práticas de auditoria e fiscalização é condição para que se atingir a 

transparência e controle das contas públicas do país, objetivos fundamentais de uma ordem 

democrática e, hoje, também garantia de credibilidade para os investidores, no contexto de uma 

economia capitalista globalizada. 

.  
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Capítulo 1 – Metodologia e especificação do objeto empírico 

Será realizada aqui uma pesquisa descritiva, dedicada a analisar a face quantificável da 

realidade organizacional pouco conhecida das instituições de controle externo no Brasil, 

procurando caracterizar esses órgãos em termo de recursos humanos e informacionais. Quanto 

aos recursos financeiros, e considerando as dificuldades desse levantamento e a o curto espaço 

de tempo de uma dissertação de mestrado, esses não serão abordados no estudo. Ainda, 

inferimos que uma abordagem puramente quantitativa, com comparação de valores, não se 

mostra metodologicamente adequada. Esse tipo de comparação, mais generalista, foi realizada 

por Lino e Aquino (2016), sem desenvolver significado analítico aos recursos encontrados e 

sem que houvesse um debate sobre o quão adequado são os valores repassados ou como esses 

são investidos na promoção do controle. Portanto, consideramos esse um gap de literatura que 

precisa ser melhor explorado em um trabalho exclusivo. Apenas o trabalho de Teixeira (2004) 

trouxe significado político aos recursos financeiros das instituições de controle, como abordado 

no capítulo três. Abaixo seguem os recursos de capacidade técnica administrativa que serão 

analisados por meio de análise documental: 

Tabela 1 – Recursos de capacidade estatal analisados 

Inputs e Outputs – Empírico Inputs e Outputs – Teórico Recurso 

Burocracia especializada: análise por meio dos editais 

de concursos público os requisitos de nível de 

escolaridade (Primeiro-Grau, Segundo-Grau; Terceiro-

Grau ou Superior) e curso de formação; 

Recursos humanos adequado 

(burocracia especializada) – input 
Humano 

Plano de carreira: presença ou ausência; incentivos para 

promoção por mérito; Formação/capacitação pós 

ingresso e/ou continuada; 

Recursos humanos adequado 

(burocracia especializada) – input 
Humano 

Escola de Contas: Formação/capacitação pós ingresso 

e/ou continuada, quantidade e tipos de cursos; 

Compartilhamento de informações; Sistemas de 

informação. 

Recursos humanos adequado 

(burocracia especializada) – input 

Compartilhamento de Informação - 

outcome 

Humano 

Informação 

Fonte: elaboração própria 

 

 

A análise documental dar-se-á em três frentes, conforme figura: 
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Figura 1 – Análise documental sobre recursos humanos e de informação 

 
Fonte: elaboração própria 

A primeira: busca de editais de concursos públicos publicados nos sítios eletrônicos dos 

próprios TC’s, no Diário Oficial de cada Estado e nos sítios de instituições promotoras de 

concursos públicos. A análise se pautou pela identificação do ano, cargo, especialização 

requerida, escolaridade requerida, remuneração, e descriminação das atividades/atribuições do 

cargo. 

A segunda: busca, através dos documentos públicos de cada Portal da Transparência e Diário 

Oficial, o plano de carreira, identificando, respectivamente, cargos, requisitos de escolaridade 

para cada cargo, programa de formação continuada, programa de formação de novos servidores 

e incentivo de formação e capacitação via especialização lato sensu e stricto sensu, por mérito, 

a qualquer tempo, ou seja, não relacionada a progressão funcional de níveis e classes. 

A terceira: busca, através dos documentos públicos, resoluções, regimentos internos e leis 

orgânicas, em cada Portal da Transparência e da Escola de Contas de cada ente, ano de criação, 

objetivos, planos de ensino e/ou capacitação, o quantitativo de cursos ministrados, principais 

temas de capacitação, total de servidores capacitados e outros resultados voltados ao público 

interno promovidos pelas Escolas de Contas, voltados à burocracia das Cortes de Contas. 

Identificar cursos voltados ao programa de formação continuada e ao programa de formação de 

novos servidores quando existente ou mencionado no plano de carreira, planos de ensino e/ou 

capacitação promovidos pelas Escolas de Contas, voltados à burocracia das Cortes de Contas. 

Possibilitando, assim, entender quais os principais temas de capacitação, como eles se 

relacionam as demandas impostas pela CF-88 e LRF, quando disponível, a fim de elucidar como 

a Escola de Contas colabora/interfere/relaciona-se no processo de qualificação e capacitação de 

seus recursos humanos e na centralização e repasse de informações, tornando-se assim um 

recurso informacional. 
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Esses dados foram suplementares e triangulados com respostas obtidas através de solicitações 

específicas encaminhadas via E-sic/Lei de Acesso à Informação, caso necessárias, por meio de 

um questionamento formulado após a análise documental. Tal procedimento é possível pois, 

atualmente, a LAI nos permite interrogar instituições públicas à distância e solicitar tantas 

informações quantas forem necessárias, sem os custos e dificuldades que um país com 

dimensões continentais impõe.  

Com relação ao objeto empírico desse estudo, ele é composto por 20 Tribunais de Contas 

Estaduais, conforme tabela 2 abaixo. A restrição do estudo apenas aos tribunais estaduais fez-

se necessária para homogeneização do campo analítico porque esses tribunais estão 

encarregados da análise das contas do governo estadual e de todos os municípios do estado. 

Portanto, o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Distrito Federal, os quatro 

TC’s dos Municípios (Bahia, Ceará1 e Goiás e Pará) e dois TC’s municipais (São Paulo/SP e 

Rio de Janeiro/RJ), assim como seus respectivos TC Estaduais não serão analisados para não 

diversificar indevidamente a análise aqui efetuada. 

Tabela 2 – Objeto de análise: Tribunais de Contas Estaduais 

Nº UF Nome do Tribunal de Contas Estadual (TCE) Nº UF Nome do Tribunal de Contas Estadual (TCE) 

1 AC Tribunal de Contas do Estado do Acre 11 PE Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco 

2 AL Tribunal de Contas do Estado de Alagoas 12 PI Tribunal de Contas do Estado do Piauí 

3 AM Tribunal de Contas do Estado do Amazonas 13 PR Tribunal de Contas do Estado do Paraná 

4 AP Tribunal de Contas do Estado do Amapá 14 RN 
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do 

Norte 

5 ES 
Tribunal de Contas do Estado do Espírito 

Santo 
15 RO Tribunal de Contas do Estado de Rondônia 

6 MA Tribunal de Contas do Estado do Maranhão 16 RR Tribunal de Contas do Estado de Roraima 

7 MG 

Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Gerais 

 

17 RS 
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do 

Sul 

8 MS 
Tribunal de Contas do Estado de Mato 

Grosso do Sul 
18 SC Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina 

9 MT 
Tribunal de Contas do Estado de Mato 

Grosso 
19 SE Tribunal de Contas do Estado de Sergipe 

10 PB Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 20 TO Tribunal de Contas do Estado do Tocantins 

Fonte: Elaboração própria. 

  

                                            
1 Entre 2017 e 2018, a Proposta de Emenda Constitucional 02/16, que extingue o Tribunal de Contas dos 

Municípios do Ceará (TCM) foi aprovada. E sequencialmente, em 2018 o Supremo Tribunal Federal decidiu pela 

improcedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade que questionava a Emenda à Constituição que extinguiu 

o TCM-CE. Disponível em:< https://g1.globo.com/ceara/noticia/assembleia-legislativa-do-ceara-aprova-

extincao-do-tribunal-de-contas-dos-municipios.ghtml>. 
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Capitulo 2 – Capacidade estatal: breve revisão de sua problemática teórica e metodológica 

 

Esse capítulo retoma, ainda que brevemente, a discussão da literatura relativa ao tema de 

capacidade estatal e está dividido em dois tópicos. O primeiro aborda a discussão do conceito 

de capacidade estatal; o segundo foca nas dificuldades enfrentadas por pesquisadores na 

mensuração, classificação e definição de dimensões de capacidade estatal em seus diferentes 

aspectos. 

 

2.1 Conceito de Capacidade Estatal 

 

Os estudos sobre capacidade estatal emergiram nos anos 60, principalmente, no campo da 

análise econômica comparada, enfatizando a problemática da “qualidade governamental” de 

cada Estado associada ao desenvolvimento econômico. (KNACK e KEEFER 1995, MAURO 

1995 in EVANS e RAUCH, 2014). Estudos na área de sociologia também buscavam entender 

quais determinantes, habilidades ou faculdades do Estado seriam necessárias para a promoção 

do desenvolvimento (GOMIDE e BOSCHI, 2016). 

Como a capacidade estatal pode estar relacionada a diferentes resultados, como crescimento 

econômico, estabilidade política, índices de educação, entre muitos outros, há grande 

dificuldade em se mensurar os determinantes de capacidade estatal, como muitos autores 

afirmam. 

Cingolani (2013), por exemplo, além de mencionar a não existência de consenso em torno dos 

conceitos de capacidade, aponta que ele varia em função do período histórico, dos países 

selecionados e da problemática analítica enfatizada pelos diferentes autores, podendo se referir 

ora ao poder bélico, ora ao nível de extração de impostos, ora às estratégias de desenvolvimento 

econômico, dentre outros. E, dependendo da filiação ideológica dos analistas, esses definirão a 

capacidade como poder de regular o mercado ou, ao contrário, como defesa da propriedade 

privada. Assim, delimitando as dimensões nas quais diferentes estudos se debruçam, ela levanta 

os seguintes indicadores de capacidade estatal, ou seja, do sucesso do Estado em suas ações, 

como, por exemplo: coercitiva/militar, fiscal, administrativa e de transformação industrial. 

Evans e Rauch (2014) reconhecem que  muitos autores  usam o conceito de capacidade estatal 

com base na formulação  weberiana de burocracia, ou seja, entendem  capacidade estatal como 

uma estrutura organizacional que apresenta recrutamento meritocrático de seus quadros, plano 
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de carreira definido e constituído com progressão funcional, avaliação e gratificação de 

performance, elementos esses que contribuem para o crescimento capitalista, mais do que outras 

formas de organização estatal (EVANS e RAUCH, 2014). Munidos desse conceito, os autores 

retomam a relação entre crescimento econômico e burocracia weberiana e buscam evidenciar 

que o “recrutamento meritocrático e carreiras estruturadas com progressão funcional e 

gratificação de desempenho são mais eficientes para o crescimento capitalista do que outras 

formas de organização estatal” (Evans e Rauch, 2014, p. 410). Tal evidenciação se dá por meio 

da relação empírica entre PIB per capita e capital humano preexistente. Os autores concluem 

que a “presença de burocracias estatais caracterizadas pelo recrutamento meritocrático e por 

carreiras previsíveis e gratificantes estão associadas a maiores taxas de crescimento” (EVANS 

e RAUCH, 2014, p. 428). Contudo, dada a dificuldade em se obter dados e medidas 

comparáveis de estruturas burocráticas, os autores analisaram apenas agências econômicas, o 

que restringe a generalização de seus achados. Além disso, afirmam que “análises 

contemporâneas das estruturas burocráticas comparativas necessitam ir além de Weber” 

(EVANS e RAUCH, 2014, p. 414). 

Optando por outra vertente conceitual para explicar a capacidade estatal, Fukuyama (2013, p. 

4) entende capacidade estatal como governança, sendo essa “a capacidade do governo de fazer 

e impor regras e prestar serviços, independentemente desse governo ser democrático ou não”. 

Além disso, "a qualidade da governança é diferente dos fins que a governança pretende cumprir. 

Ou seja, governança refere-se ao desempenho dos agentes na realização dos desejos dos 

principais, e não sobre os objetivos que os principais definem" (FUKUYAMA, 2013, p. 4). 

Portanto, quando Fukuyama trata da questão de governança, ele transpõe o conceito de 

capacidade estatal para o campo da gestão dos recursos disponíveis (recursos financeiro, 

burocracia qualificada e a autonomia dessa burocracia) de forma a obter o desenvolvimento 

econômico ou outro objetivo definido pelo governante ou agente principal, e permite concluir 

que a capacidade estatal é constituída de recursos financeiros e de burocracia estatal autônoma. 

A forma como o agente político articula a autonomia de suas burocratas se traduz em boa 

governança ou má governança. Graficamente o esquema desenvolvido por ele pode ser assim 

expresso: 
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Figura 2 - Representação do modelo de Governança de Fukuyama (2013) 

 
Fonte: elaboração própria com base em Fukuyama (2013). 

 

A qualidade do governo é tida como o resultado da interação entre três dimensões:  recursos 

financeiros, grau de profissionalização do pessoal burocrático e gestão da autonomia, sendo que 

a autonomia depende da capacidade subjacente que a burocracia tem (FUKUYAMA, 2013). 

Para o autor, todos os Estados apresentam uma capacidade dada, representada na figura 2, em 

que a reta tangencial a essa capacidade é o ponto de melhor articulação entre os recursos 

humanos disponíveis e a autonomia potencial fornecida pelo agente principal. “Se um 

ministério estivesse cheio de indicados políticos incompetentes e auto inseridos, seria desejável 

limitar sua discricionariedade e submetê-los a regras claras” (FUKUYAMA, 2013, p. 15). 

Esse foi um dos primeiros modelos apresentados pela teoria de governança com a pretensão de 

explicar a capacidade do governo de fazer e impor regras e prestar serviços. O que destacamos 

deste modelo, contudo, é a importância da burocracia qualificada como capacidade estatal, 

assim como recursos financeiros e a fragilidade de sua proxy de autonomia, pois carece de 

mecanismos de mensuração. 

No Brasil, dentre os poucos estudos sobre o tema de capacidade estatal, destacam-se duas 

coletâneas patrocinadas pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), de Gomide e 

Pires (2014), e de Gomide e Boschi (2016). Sua abordagem também aborda à visão weberiana 

e os conceitos de coordenação, gestão e desempenho, mas, o conceito de autonomia associada 

a literatura de governança, apresentada anteriormente, é entendido através do conceito de 

capacidade política relacional. Gomide e Pires (2014, p. 20) afirmam que o sucesso de uma 

determinada política pública pode ser avaliado a partir de dois componentes: o técnico-

administrativo e o político relacional.  

Objetivo

articula impacta Boa governança

Má governança

*nível maximização do recurso humano

Resultado desejado

I. Recursos Financeiros

II. Recusos Humanos (burocracia)

II.i. Grau de autonomia da burocracia*

Agente Principal
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A capacidade técnica administrativa pode ser constatada pela presença de: 

(i) Organizações com recursos humanos adequados e disponíveis para a condução das 

ações; (ii) Recursos financeiros adequados e disponíveis para a condução das ações; 

(iii) Recursos tecnológicos adequados e disponíveis para a condução das ações; E pela 

existência de operação de (iv) Mecanismos de coordenação (intra e 

intergovernamentais); e (v) Estratégias de monitoramento (produção de informações, 

acompanhamento e exigências de desempenho); além de (vi) processual-

organizacional, que contempla os processos de planejamento, controle e gestão, e 

envolve os instrumentos de coordenação intragovernamental; e (vii) jurídica, que diz 

respeito ao arcabouço regulatório que dá sustentação à política pública; (GOMIDE e 

PIRES, 2014, p.19). 

Já a decomposição da dimensão política refere-se aos seguintes indicadores: 

i) existência e formas de interações das burocracias do Executivo com os agentes do 

sistema político-representativo (o Congresso Nacional, seus parlamentares, dirigentes 

dos governos subnacionais – governadores e prefeitos – e seus partidos políticos); ii) 

na existência e operação efetiva de formas de participação social (conselhos, 

conferências, ouvidorias, audiências e consultas públicas, entre outras); e iii) na 

atuação dos órgãos de controle (sejam eles internos ou externos) (GOMIDE e PIRES, 

2014, p. 325). 

O foco do nosso estudo está no primeiro, definido como “derivado do conceito weberiano de 

burocracia, contemplando as competências dos agentes do Estado para levar a efeito suas 

políticas, produzindo ações coordenadas e orientadas para a produção de resultados”. O autor 

relaciona diferentes políticas públicas fracassadas, justificando que “as burocracias que 

executaram estes programas não eram do tipo weberiana (GOMIDE e PIRES, 2014, p. 46). 

Assim, quanto maior o nível desses indicadores, maior será a capacidade do Estado de definir 

sua agenda e executar seus objetivos. Cabe ressaltar, desde já, que a dimensão política não será 

abordada em profundidade. Embora haja elementos empíricos nas instituições de controle que 

permitem operacionalizar ambas dimensões, devido às limitações impostas a uma dissertação, 

tomaremos apenas a dimensão técnica administrativa como conceito central do trabalho.  

O estudo a ser destacado nessa revisão da literatura é o de Lindvall e Teorell (2016). Os autores 

enfatizam que, em meio a tantos conceitos de capacidade estatal, a literatura ainda carece de 

uma teoria de capacidade estatal capaz de sanar quatro problemas dos estudos sobre capacidade:  

(1) A agenda de pesquisa é frequentemente governada pelas necessidades dos 

formuladores de políticas, especialmente as organizações econômicas internacionais, 

e não pelas necessidades dos estudiosos; 

(2) A literatura tende a tratar o desenvolvimento de Estados em uma região específica 

(Europa Ocidental) durante um período específico (do século XVI até o presente), 

como um benchmark explícito ou implícito de alta capacidade estatal;  

(3) A principal preocupação dos estudos é com a forma de explicar resultados 

econômicos, sociais e políticos específicos, por meio de dimensões específicas, 

gerando uma abordagem orientada para o resultado.  
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(4) A análise se dá pelo desempenho do Estado em funções específicas - como a 

possibilidade de aumentar a capacidade de receita, "fiscal" - e não com a capacidade 

do estado em geral. (LINDVALL e TEORELL, 2016, p.3-4, tradução nossa) 

 

Para sanar essa lacuna, os autores definem a capacidade estatal como uma forma de poder 

político. Essa primeira definição se distancia em algum grau de todas as definições 

anteriormente citadas, pois indica que o principal ator político não é o burocrata, mas o líder 

político. Nas palavras de Lindvall e Teorell, (2016, p.14), a capacidade estatal pode ser 

conceituada como: 

[...] uma forma de poder político. É a força da relação causal entre os instrumentos 

políticos (p) e os resultados pretendidos das políticas públicas (y), e [...] o que 

caracteriza um Estado de alta capacidade é que ele tem acesso a muitos recursos (r) 

permitindo-o aumentar a força dessa relação causal. (Lindvall e Teorell, 2016, p. 16, 

tradução nossa) 

 

Ou seja, conceitua-se a capacidade estatal como a força da relação causal entre as políticas que 

os governos adotam e seus resultados pretendidos, ou seja, a relação entre os instrumentos de 

poder político: (a) coerção (“punitivo”); (b) incentivo econômico; e (c)  ideológico, retórica ou 

a propaganda (“sermões”); e seus recursos disponíveis: (a) financeiro, (b) burocracia 

qualificada e (c) informações, para alcançar seus objetivos, resultado de políticas públicas, 

conforme figura abaixo: 

Figura 3 - Modelo teórico conceitual de capacidade Estatal de Lindvall e Teorell, (2016) 

 
Fonte: Lindvall e Teorell, (2016) 
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O modelo de Lindvall e Teorell, (2016) tange a teoria de governança de Fukuyama (2013) à 

medida que foca nos meios pelos quais os Estados promovem os resultados, sendo os recursos 

os únicos plausíveis de mensuração. Ele também se distancia da teoria de governança à medida 

que entende a burocracia não como autora e autônoma, mas como um recurso e propõem 

instrumentos políticos como articuladores dos recursos. 

Outro ponto de destaque para essa teoria geral de capacidade estatal é a tomada de todas as 

dimensões e indicadores anteriormente propostos como recursos ou instrumentos, e não como 

a capacidade estatal per si, deixando claro que, ao invés de tentar medir a capacidade do Estado 

como tal, o objetivo deveria ser medir os recursos que são conhecidos para aumentar a 

capacidade do Estado. Afinal, para Lindvall e Teorell (2016), a capacidade estatal não pode ser 

mensurada, apenas estimada de forma comparada entre governos com recursos mensuráveis e 

resultados definidos. 

Portanto, essa pesquisa utiliza o conceito de capacidade estatal como definido por Gomide e 

Pires (2014), dado permitir a operacionalização de indicadores de capacidade estatal técnica 

administrativas no contexto brasileiro voltado às instituições de controle. Sendo que conceito 

de capacidade estatal de Lindvall e Teorell, (2016) define a capacidade técnica administrativa 

como recursos mensuráveis utilizados de maneira a potencializar capacidade estatal (apenas 

estimável). Ou seja, são expressão do poder estatal.  

Analisaremos os recursos de capacidade estatal, ou seja, a capacidade técnico-administrativa, a 

qual será operacionaliza pelo seguinte critério ou condição: (i) Presença de organizações com 

recursos humanos adequados e disponíveis para a condução das ações, como definidas por 

Gomide e Pires (2014, p. 352). 
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2.2 Problema de Mensuração e Operacionalização do conceito 

 

Como citado anteriormente, a operacionalização e mensuração constituem um dos maiores 

desafios às análises de capacidades estatais. Muitos autores julgam problemático o 

procedimento de tomar uma única proxy como medida ótima de capacidade estatal. Cingolani 

(2013, p. 38) afirma que, no geral, existem tipos de abordagens metodológicas para mensurar a 

capacidade estatal: (1) escolhendo medidas genéricas únicas, frequentemente usadas em 

estudos estatísticos com N grande; (2) por meio de uma única área (capacidade bélica ou 

educacional, outras) e suas proxies correspondentes, prática mais comum; ou (3) através de um 

índice multidimensional. 

Para Soiffer (2012), mensurar a capacidade estatal por meio de um único indicador é 

analiticamente inapropriado. Segundo o autor, múltiplos indicadores em múltiplas dimensões 

trazem uma mensuração mais robusta para a capacidade estatal. Savoia e Sen (2012), por sua 

vez, afirmam, por exemplo, que o uso do PIB como proxy de capacidade fiscal é uma 

abordagem limitada, pois essa medida não exprime capacidade estatal, mas variáveis 

macroeconômicas que se modificam em termos cíclicos, e não estão, necessariamente, 

relacionadas à ação de agentes estatais. 

Fukuyama (2013) corrobora a abordagem de Savoia e Sen (2012), chegando a exemplificar 

limitações na utilização de extração de impostos como proxy de capacidade estatal extrativa. 

Assim como ele, Enriquez e Centeno (2012) também criticam a relação frequentemente 

estabelecida entre capacidade estatal e riqueza de um país, e justificam seu constante uso devido 

à facilidade de obtenção dos dados. 

Gomide (2016), por sua vez, afirma que a capacidade fiscal, financeira ou de financiamento 

enfatiza a faculdade do Estado de extrair recursos da sociedade por meio da arrecadação 

tributária para, com isso, financiar seus programas e prover bens e serviços públicos. Isso 

justifica, em parte, a recorrente utilização da renda como resultados do determinante da 

capacidade do Estado. 

Para Soiffer (2012, p.587-588) deve-se evitar mensurações que dependam dos resultados 

(outcomes2) de qualquer política pública como proxy de medição da capacidade do Estado, pois 

                                            
2 Outcomes: “the final result of an activity or process”. São resultados impossíveis de serem vistos imediatamente, 

são mensurados após outputs. São resultados de médio prazo. Por exemplo: Política de vacinação foi eficiente, 
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isso pressupõe um vínculo direto (e não apenas uma correlação) entre produtos (outputs3) e 

resultados (outcomes), o que gera um problema de relação causal. É importante mensurar a 

capacidade estatal por si mesma, e não por sua aparência. Contudo, o comum é a busca por uma 

única proxy aplicável a todos os países, mesmo que incapaz de identificar diferenças sutis. Esta, 

embora seja útil, não tem validade em contextos subnacionais. 

Enriquez e Centeno (2012) também compartilham desse olhar crítico sobre a mensuração de 

capacidade estatal enfrentada por estudos empíricos. Os autores argumentam ser necessário 

distinguir analiticamente indicadores de capacidade (inputs4) de resultados da capacidade 

(outcomes), afirmando que os trabalhos tendem a se concentrar sobre esses últimos, embora 

pretendam mensurar indicadores de capacidade (inputs). 

Para Lindvall e Teorell (2016), em vez de medir a capacidade do Estado como tal, os estudos 

deveriam mensurar os recursos que são conhecidos por aumentar a capacidade do Estado, isso 

porque sua capacidade como tal não pode ser medida, apenas estimada. Ou seja, algumas 

dimensões analisadas pelos estudos de Savoia e Sen (2012), Cingolani (2013), Fukuyama 

(2013), Gomide e Pires (2014) e Evans e Rauch, (2014) são consideradas recursos de 

capacidade estatal, e não a capacidade do Estado como tal. 

Na verdade, Lindvall e Teorell (2016) pouco exploram empiricamente os problemas de 

mensuração, mas apresentam classificações diferentes para cada dimensão, por exemplo: a 

capacidade "coerciva" seria um instrumento de política, enquanto a capacidade "administrativa" 

seria um recurso que os Estados usam para melhorar a eficácia de seus instrumentos de política 

e a capacidade "extrativista" seria uma forma de gerar novos recursos. Por meio do 

organograma abaixo, ilustramos o arranjo desses autores junto aos conceitos de inputs, outputs 

e outcome: 

 

 

 

                                            
pois a taxa de atendimentos nos prontos socorros, referente a gripe, diminuiu 10%, em relação ao período anterior. 

Definições do Cambridge <http://dictionary.cambridge.org/pt/> e exemplo de formulação própria. 
3 Outputs: “the amount of something that is produced”. São os resultados alcançados imediatamente após a 

implementação de uma atividade. Exemplo: A política de vacinação aplicou 100 mil vacinas contra gripe. 

Definições do Cambridge <http://dictionary.cambridge.org/pt/> e exemplo de formulação própria. 
4 Input: “information, money, or energy that is put into a system, organization, or machine so it can operate”. 

Definições do Cambridge < http://dictionary.cambridge.org/pt/> e exemplo de formulação própria. 
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Figura 4 - Modelo teórico conceitual de capacidade Estatal de Lindvall e Teorell, (2016), 

associado às dimensões de capacidade de Gomide e Pires (2014), aplicado ao TC 

 

Fonte: Elaboração própria, com base no modelo de Lindvall, &Teorell, (2016). 

 

O modelo de Lindvall e Teorell, (2016) é bastante complexo e carece de mais discussão para 

ser operacionalizado, pois trata a dimensão técnica administrativa de Gomide e Pires (2014) 

como recursos que potencializam a capacidade estatal. Sendo assim, nossa operacionalização 

de indicadores de capacidade estatal técnica administrativa, uma dimensão com múltiplos 

indicadores, será analisada como input de capacidade estatal. 
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Capitulo 3 – Transformações institucionais dos Tribunais de Contas no Brasil  

 

Nesse capítulo analisam-se as transformações experimentadas pelos Tribunais de Contas no 

Brasil em dois eixos, o primeiro associado a ordem democráticas, após a CF-88, frente à 

expansão de suas atribuições e a luta pelo fim de privilégios, e o segundo, voltado as pressões 

internacionais que exigem transparência, adoção de práticas de conduta e procedimentos 

direcionado a segurança de fiscal do país. A abordagem conceitual de capacidade estatal 

também apresenta dois pontos centrais, com ênfase na construção de sua capacidade técnica 

operacional (relativa aos recursos humanos) e capacidade política. Na primeira temos o 

processo de qualificação do corpo burocrático; na segunda, o empoderamento desenvolvido 

pela burocracia frente aos atores políticos do próprio TC e as dessas instituições.  

Figura 5 – Pilares de atuação do TC e atores institucionais nacionais e internacionais 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Na Figura 5, apresentamos os principais pilares que fortaleceram o poder institucional do 

Tribunal de Contas, que são: a Constituição de 1988, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e 

a Lei de Acesso a Informação (LAI). Essa regulamentação tanto elevou o status dos TC’s, 

ampliando seu âmbito de atuação e ao mesmo tempo, exigindo maior abertura, publicidade e 

accountability, até então cobrada exclusivamente de seus jurisdicionados.  

Frente a essas demandas, é necessário destacar também a atuação de instituições internacionais 

para modernizar e padronizar o controle externo brasileiro, ajustando-o aos padrões de 

excelência internacionais, com ampla independência, alta performance e qualidade técnica. Tais 

organismos internacionais buscam, conforme evidenciaremos abaixo, por meio de seus 

discursos, acordos internacionais, publicações e repasses financeiros, a promoção de governos 

com mecanismos de proteção que deem aos investidores e à sociedade segurança de um governo 

economicamente estável para receber e pagar possíveis investimentos 

INTOSAI OLACEF

IRB

Instituição nacional

LRF (2000)

LAI (2011)

Tribunal de Contas

Instituição internacional

ATRICON

Constituição Federal de 1988

BID - PROMOEX



34 
 

Por outro lado, com o advento da LAI, a excelência com relação aos parâmetros de controle se 

volta ao próprio controlador. Assim, os TC’s, ao se verem sob o olhar do controle social, são 

igualmente obrigados a prestar contas para além da sua usual posição de conforto como 

expositor dos problemas identificados na tomada de contas de seus jurisdicionados. Isso 

implicou a crescente atuação de instituições nacionais para a promoção de mecanismos que 

exibissem à sociedade a qualidade e o notório saber dos TC’s como órgãos de controle externos, 

uma constante validação por pares e auto declaração de competência e capacidade. 

Certamente, e como buscaremos evidenciar, esse movimento também impulsionou a 

necessidade de geração de recursos de capacidade estatal, em particular, recursos humanos. 

Contudo, o poder institucional gerado com a obtenção de novos recursos pode culminar em um 

insulamento burocrático, desenvolvendo um núcleo técnico altamente capacitado pautado na 

racionalidade, e que, supostamente, tem suas formulações tidas como verdade absoluta 

incontestável, e no corporativismo institucional, no qual diversas instituições, formadas pelo 

Estado com o propósito de autopromoção e proteção de seus próprios interesses, ao invés da 

geração de resultados (outcome) voltados ao controle social e ao controle externo substantivo 

proposto pela legislação que o sustenta. 

 

3.1 Os Tribunais de contas no marco da CF-88  

 

Em breve retrospecto histórico, pode-se observar facilmente que houve ampliação significativa 

das atribuições dos tribunais de contas desde a primeira constituição republicana de 1891, a 

qual previa que a competência desses órgãos era apenas de liquidar as contas da receita e 

despesa e verificar a sua legalidade, ou seja, uma conciliação entre receitas e despesas antes de 

seu encaminhamento para o Congresso. Em 1934, os TC’s passam a acompanhar a execução 

orçamentária e a julgar as contas dos responsáveis por dinheiros ou bens públicos e, em 1937, 

inicia sua atuação sobre os contratos públicos, com julgamento de sua legalidade. Já em 1946, 

os tribunais passam a fiscalizar a gestão pública diretamente, isto é, in loco, e têm suas 

competências anteriores complementadas, julgando as contas dos administradores das 

entidades autárquicas e verificando a legalidade das aposentadorias, reformas e pensões.   

Apenas em 1967 iniciam-se as inspeções e, finalmente, em 1988, os tribunais passam dessas 

três competências para onze, dentre as quais podemos destacar as inspeções e auditorias de 
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natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, além da possibilidade de 

aplicar as sanções previstas em lei aos responsáveis por danos ao erário.  

A atual Carta Magna de 1988 atribui competências às cortes de contas e as coloca em posição 

de destaque, antes inexistente. Portanto, a partir da CF-88, os recursos de capacidade estatal, 

sejam humanos, financeiros ou informacionais, precisaram se adequar à nova conjuntura de 

demandas para o cumprimento de seus objetivos. A despeito dessa necessidade, poucos estudos 

se concentram em analisar o impacto da CF-88 no corpo burocrático e nas operações e 

resultados dessas instituições. 

Loureiro, Teixeira e Moraes (2009) estudaram uma dentre as modificações da CF-88: o 

mecanismo de nomeação dos conselheiros5. Mas, a despeito dessas restrições, os autores 

concluem que o pós-1988  

não apresentou mudança significativa no perfil dos dirigentes, nem com 

relação à formação educacional, à idade no momento da posse e tampouco 

com relação à carreira política anterior, ou seja, permaneceu alta a frequência 

de “ex-vereadores ou políticos com carreira local nos tribunais municipais, de 

políticos com projeção estadual nos tribunais estaduais, e no TCU os 

nomeados tiveram projeção nacional, como deputados federais ou senadores 

(Loureiro, Teixeira e Moraes, 2009, p.760-763). 

Com relação à formação acadêmica, continuou “predominando os bacharéis em direito”, e 

quanto à lógica política que preside a atuação dos membros dos TCs, o trabalho também 

elencou exemplos de nepotismo, clientelismo e “casos de corrupção que chegam a levar 

conselheiros à prisão, em diversas regiões do país nos últimos dois anos, por efeito da maior 

eficiência dos órgãos de investigação criminal” (LOUREIRO, TEIXEIRA e MORAES, 2009, 

p.760-763). 

O trabalho de Teixeira (2004), que questiona as decisões do Tribunal de Contas do Município 

de São Paulo em relação aos seus pareceres prévios sobre a prestação de contas dos governos 

de Luiza Erundina (1989-1992) e Paulo Maluf (1993-1996), também apresenta uma reflexão 

sobre o conflito existente entre o técnico e o político na análise das contas públicas por parte 

                                            
5 “I- mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade; II - idoneidade moral e reputação ilibada; 

III- notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública; IV- mais 

de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados 

no inciso anterior”. (BRASIL, 1988, Art. 73) 
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do Corpo de Conselheiros, constatando a permeabilidade dos conselheiros do Tribunal aos 

interesses políticos do governo Maluf. 

Esse foi o único trabalho que trouxe significado político aos recursos financeiros das 

instituições de controle, pois esses têm seu orçamento vinculado ao orçamento do executivo, 

sendo que um percentual de repasse do orçamento é destinado ao Tribunal de Contas suprir 

seus custos fixos e variáveis. O estudo demonstrou que os percentuais de participação do TCM 

no orçamento municipal entre 1989 e 1992, gestão Luiza Erundina, foram de no máximo 0,39% 

do orçamento municipal, e entre os anos de 1993 a 1996, gestão de Paulo Maluf, o repasse foi 

de no mínimo 0,30%, chegando a 0,58% do orçamento municipal. O trabalho destaca ainda que 

a demanda por mais recursos financeiros gerou conflitos políticos refletidos diretamente nos 

outcome do TCM, nos pareceres prévios, entre outros (TEIXEIRA, 2004).   

Paiva e Sakai (2014), por sua vez, indicaram que a cada dez conselheiros, seis são ex-políticos 

e dois sofrem processos na justiça ou nos próprios Tribunais de Contas. Além disso, os autores 

expõem que o modelo de nomeação (dois terços dos integrantes são nomeados pelo Legislativo 

e um terço, pelo Executivo) foi desenhado para que a instituição não funcione como deveria, 

pois, os conselheiros costumam ser indicados com o objetivo de neutralizar o papel 

fiscalizatório desses órgãos. 

Esse cenário parece permanecer atualmente. Sérgio Ricardo de Almeida, conselheiro do 

Tribunal de Contas do estado de Mato Grosso, antigo deputado estadual, foi acusado de 

comprar a cadeira do conselheiro Alencar Soares Filho, atualmente aposentado, pelo valor de 

R$ 8 milhões6. Também em 2017, houve o caso emblemático do TCM-RJ, no qual todos os 

conselheiros foram presos, acusados de integrar um esquema de propina envolvendo contratos 

públicos7. 

Como salientado, “a indicação política é a regra na escolha de conselheiros, o que faz com que 

as votações nas Assembleias, nas Câmaras e no Congresso sejam jogos de cartas marcadas – 

em geral tratados com naturalidade pelos políticos” (PAIVA e SAKAI, 2014, p. 1-2). Isso faz 

                                            
6 “Conselheiro acusado de comprar vaga no TCE-MT é afastado do cargo”. G1. 16/01/2017. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2017/01/conselheiro-acusado-de-comprar-vaga-no-tce-mt-e-afastado-

do-cargo.html>. 
7 “Presidente e 4 conselheiros do TCE do RJ são presos em operação”. G1. 29/03/2017. Disponível em: < 

https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/alvos-de-operacao-contra-fraude-no-tribunal-de-contas-do-rj-sao-

presos.ghtml>. 
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com que a função desses conselheiros seja a garantia de baixos níveis de fiscalização para o 

governante que os nomeia. 

 

3.2 Os Tribunais de Contas pós a Lei de Responsabilidade Fiscal  

 

Embora  o projeto da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) não contivesse inicialmente   

referência aos TC’s, essa a atribuição lhe foi conferida a partir do processo de tramitação da lei 

no Congresso e especialmente  durante as audiências públicas, que contou  com a participação  

do Instituto Rui Barbosa (sobre o qual trataremos mais à frente), que argumentou serem esses 

os únicos órgãos com capacidade para implementar as exigências legais, conforme apresentado 

no trabalho de Loureiro, Teixeira e Moraes (2009, p.752). 

Assim, valorizou-se a função fiscalizatória dos TC’s em duas seções da referida LRF: “Da 

Prestação de Contas” e “Da Fiscalização da Gestão Fiscal”, ampliando seu universo de 

fiscalização. Na Tabela 3, podemos notar as exigências que a lei impôs ao TC’s e os requisitos 

para atendimento a essas exigências: 

Tabela 3 –Atribuições estabelecidas pela LRF aos TC’s 

Artigo Redação Consequência dedutiva Análise 

Art. 56 Apreciar, separadamente, a prestação de contas 

dos Chefes dos três poderes. 

Aumenta o campo de atuação, 

demandando maior esforço por 

parte da instituição. 

Atribuição 

Art. 57 

Delimitação temporal para sua conclusão da 

apreciação (art.56): prazo de 60 dias do 

recebimento, salvo municípios com até 200 mil 

hab., cujo prazo é de até 180 dias do recebimento. 

A imposição temporal gera 

demanda de curto prazo e 

planejamento ao seu corpo 

burocrático. 

Restrição 

Art. 57 

§ 2º 

Veda o período de recesso dos TC’s enquanto 

existir contas pendentes de julgamento. 

Implica numa punição em caso de 

descumprimento, dado que o 

período de recesso tradicional e 

tido como férias adicionais, no 

período de fim de ano. 

Sanção 

Art.58 

Exige avaliação de desempenho da arrecadação 

em relação à previsão, com destaque para as 

providências adotadas no âmbito da fiscalização 

das receitas e combate à sonegação, as ações de 

recuperação de créditos nas instâncias 

administrativa e judicial, bem como as demais 

medidas para incremento das receitas tributárias e 

de contribuições. 

Exigência qualitativa sobre a 

atribuição. Deixa de lado o caráter 

formalístico da auditoria e força a 

instituição a executar auditoria 

para além dos aspectos formais. 

Requisito 

de 

qualidade 

da 

atribuição. 

Fonte: Elaboração própria – CF 88. 
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Já na “Seção VI - Da Fiscalização da Gestão Fiscal”, os TC’s passam a fiscalizar o cumprimento 

das normas da LRF e tornam-se guardiões da lei, o que implica, necessariamente, o 

acompanhamento da gestão de forma ativa e efetiva, com ênfase no que se refere: 

I - atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias; II - 

limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em 

Restos a Pagar; III - medidas adotadas para o retorno da despesa total com 

pessoal ao respectivo limite [...]; IV - providências tomadas, [...], para 

recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos 

respectivos limites; V - destinação de recursos obtidos com a alienação de 

ativos [...]; VI - cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos 

municipais, quando houver (BRASIL, Art. 59, 2000). 

 

Além do aumento de objetos e critérios de análise, foi atribuído aos TC’s um acompanhamento 

concomitante dos gastos públicos, inviável em uma análise apenas a posteriori, como 

tradicionalmente executado. A Lei impôs aos TC’s que, por exemplo, enviassem alertas ao seus 

jurisdicionados à medida que o montante de seus gastos com pessoal e dívida consolidada e 

mobiliária ultrapassasse 90% do limite. Essas, com outras, atribuições estabelecidas na 

implementação da LRF exigiram que se iniciasse a modernização tecnológica e reestruturação 

interna dos TC’s.  

Para Aquino, Azevedo e Lino (2016), quase que imediatamente após o vigor da LRF, os TC-

AM, TCE-MG, TCE-RJ e TCE-SE e TCE-TO assinaram acordos de cooperação para obter o 

sistema de informação e coleta de dados do TCE-SC.  Isso porque o Estado de Santa Catarina 

desenvolveu este sistema, pioneiro em termos de coleta de dados e acompanhamento de 

auditoria de contas públicas, que desde 1994 já havia sido cedido a outros TCE’s. 

Posteriormente, com o início do PROMOEX, esses acordos e sistemas foram ainda mais 

potencializados. 

O reflexo dessas novas atribuições foi verificado nos processos de auditoria do TC’s, que 

deixaram de se concentrar 

apenas, como ocorria antes, nos aspectos legais da aplicação dos recursos 

públicos. Eles passam a avaliar, também, os resultados das políticas públicas, 

desenvolvendo trabalho articulado com os gestores de tais políticas [...] 

Realizando o chamado controle concomitante e não apenas a posteriori, a 

ampliação funcional dos TC’s tem efeitos para as políticas públicas ao 

permitir a correção de rota e consequente redução de eventuais prejuízos 

financeiros aos cofres públicos. (LOUREIRO, TEIXEIRA e MORAES, 2009, 

p. 767). 

 

O impacto levantado por Loureiro, Teixeira e Moraes (2009, p. 735) nos recursos humanos 

demonstra que houve a necessidade “capacitar e treinar funcionários para lidar com as novas e 
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ampliadas atribuições dos TCs”, o que culminou no “treinamento de pessoal para atuar em 

novos quadros institucionais como os dos orçamentos participativos, das auditorias de 

desempenho e de avaliação de programa, as chamadas auditorias de natureza operacional” 

(LOUREIRO, TEIXEIRA e MORAES, 2009, p. 767).  

 

3.3 Os Tribunais de Contas após a Lei de Acesso a Informação (LAI) 

 

Criada em 2011, a Lei de Acesso a Informação (LAI) tem por objetivo garantir o acesso a 

informação, gerando o dever por parte dos órgãos públicos de promover, independentemente 

de requerimentos, a divulgação de informações de interesse geral, transparência ativa. Além 

dessas ações, a LAI também regula a chamada transparência passiva, que consiste na difusão 

voluntária, periódica e sistematizada de informações sobre a gestão estatal, e essa “refere-se à 

obrigação do Estado em conceder a todos os cidadãos que o requeiram o acesso tempestivo aos 

documentos oficiais” (ZUCCOLOTTO e TEIXEIRA, 2015, p. 148-149). 

Conforme publicação da ATRICON (2012, p. 6), “a maioria dos Tribunais de Contas cumpre 

plenamente as regras estabelecidas pela Lei 12.527/2011”, assim como “já tem o Serviço de 

Informação ao Cidadão (SIC) funcionando nas Ouvidorias de Contas” e “a maioria dos TCs 

divulga ou tem link direto para o SIC na capa dos respectivos sites”. No âmbito dos TC’s, a 

LAI permite à sociedade cobrar a divulgação dos resultados de suas auditorias e impulsiona a 

transparência da sua própria gestão, fomentando o controle social. Como já foi analisado, a 

divulgação de informações sobre as ações dos próprios TCs, fortalece sua burocracia “técnica”, 

na medida em que aumenta os custos de decisões dos líderes políticos que contrariem análises 

técnicas justificadas (AQUINO, AZEVEDO e LINO, 2016, p.20). 

Além de gerarem uma nova demanda aos TC’s com relação a sua própria produção, gerou 

igualmente demanda de fiscalização sobre a transparência de seus jurisdicionados, inclusive 

com relação aos princípios da CF-88 e da LRF (ATRICON, 2012), dando ainda mais poder aos 

TCs. Esse novo controle é exteriorizado, dentre outras formas, pelo Índice de Efetividade de 

Gestão Municipal, um levantamento sobre indicadores da gestão e da política pública municipal 

de Educação, Saúde, Planejamento, Execução Fiscal, e outros, dos municípios de cada Estado. 

Contudo, a apresentação de um painel individualizado sobre as ações, planejamentos, execução 

fiscal e políticas de fomentos ao controle social, desenvolvida pelos próprios Tribunais, assim 

como eles desenvolvem indicadores sobre seus jurisdicionados, que, por certo, também são 
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relevantes para o controle social, não se identifica de forma consolidada junto a instituições 

como ATRICON e outras. 

Isso nos leva a considerar a necessidade urgente de debater a questão de controle sobre o 

controlador, envolvendo a hipótese da criação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, 

assim como o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) junto ao Poder Judiciário. Conforme salienta 

Teixeira (2015), a criação do CNTC terá “grande importância por possibilitar a 

responsabilização, de forma mais ágil, de dirigentes e funcionários dos TCs que porventura 

incorressem em algum tipo de irregularidade no desempenho de suas atividades”. Esse seria 

outro processo institucional que também implicaria em alterações da capacidade estatal dos 

TC’s subnacionais. 

Esse trabalho utiliza como instrumento metodológico a análise documental, ou seja, depende 

diretamente da transparência ativa dos TC’s para obtenção de informações sobre seus próprios 

recursos humanos de capacidade estatal. Em alguns casos, como análise de jurisdição associada 

a planos de carreira, podemos associá-la, também, a transparência passiva, pois existe a 

obrigatoriedade, associada a LAI, de publicação.  

 

Capítulo 4 – Desenvolvimento da capacidade estatal nos Tribunais de Contas 

 

Além dos pontos associados a CF-88 apresentados anteriormente, outro ponto de debate são os 

baixos requisitos profissionais e a falta de clareza sobre reputação ilibada necessários para 

indicação ao cargo de conselheiro, definidos na Constituição de 1988 para o exercício da 

função, pois deixa espaço para interpretações dúbias e controversas. Paiva e Sakai (2014) dão 

como exemplo o conselheiro Antônio Cristóvão Correia de Messias (TCE-AC), que atuou 

como médico até sua nomeação pelo então seu primo (ex-governador, Orleir Cameli), ou a 

conselheira Carla Cíntia Santillo, filha do ex-governador do Estado e ex-conselheiro do TCE-

GO (Henrique Antônio Santillo), formada em odontologia. Ou seja, conselheiros nomeados pós 

CF-88 que apresentam baixa ou inexistente relação com as áreas jurídicas, contábeis, 

econômicas e financeiras ou de administração pública.  

Esse estudo trouxe luz sobre parte do corpo político dirigente dos TC’s dadas as demandas que 

a Carta Magna impôs ao mecanismo de nomeação dos conselheiros. Ainda assim, o estudo de 

Paiva e Sakai (2014) não foi bem-visto pela ATRICON (2014a), que lançou uma nota de crítica 
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ao relatório, associado a Transparência Brasil, afirmando que o trabalho é “falho, superficial e 

irresponsável”, elencando ao menos sete aspectos positivos dos TC’s que não são observados 

na pesquisa, mas que também não se relacionam à composição dos dirigentes dos TC’s. 

A ATRICON, cuja composição, desde a direção até as diretorias e conselhos fiscais, é 

exclusivamente constituída de conselheiros, se manifestou de forma a exemplificar seu real 

papel, definido como uma organização corporativa que busca a representação e a defesa dos 

interesses dos TC’s. Mesmo ciente das falhas institucionais das Cortes de Contas ainda 

apresenta discursos protetivos, como aparece na publicação da própria ATRICON (2013, p.15) 

que “apenas 10 (36%) Tribunais de Contas têm a sua composição plenamente adequada ao 

comando constitucional”.  

Esse debate vem de encontro a uma das dimensões de capacidade estatal, associado a presença 

de recursos humanos adequados e disponíveis para a condução das ações institucionais. Se o 

conjunto da literatura questiona a qualidade do corpo político dirigente e mesmo os resultados 

de suas decisões, falta ainda a análise dos impactos das transformações institucionais ocorridas 

nos TC’s a partir da CF-88 sobre a qualificação de seu corpo burocrático, ou seja, uma análise 

sobre como a ampliação de suas competências constitucionais repercutiu na capacidade estatal 

dessas instituições em termos de seus recursos humanos. 

Em cada tópico abaixo busca-se evidenciar o desenvolvimento da capacidade estatal de forma 

dual, primeiro pela dimensão técnica-administrava, entendendo a formação de qualificação de 

recursos humanos e desenvolvimento de recursos informacionais adequados para a condução 

das ações dos TC’s, e, segundo, pela dimensão política-relacional, que se relaciona a existência 

e formas de interações das burocracias com os agentes do sistema político-representativo. 

 

4.1 Escolas de Contas 

 

 
A CF-88 prevê a instituição de escolas de governo orientadas para a formação e 

aperfeiçoamento dos servidores públicos do país, e menciona que a economia de recursos em 

todos os entes será disciplinada de modo que flua à aplicação no “desenvolvimento de 

programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, 

reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou 

prêmio de produtividade” (Brasil, 1988), Assim, as Escolas de Contas (EC) também 



42 
 

denominadas de  Escola Superior de Controle Externo, Escolas de Gestão Públicas ou ainda 

Institutos de Contas, foram criadas dentro dessa orientação de  escola de governo prevista pela 

CF-88, no âmbito do controle externo.  

A história das Escolas de Contas no âmbito dos TCE’s é recente. Criadas, em sua maioria, a 

partir de 2000, tendo como principal propósito a capacitação e desenvolvimento profissional de 

seus servidores, jurisdicionados e/ou sociedade civil, conforme Tabela 4 elaborado com base 

no descritivo apresentado no sítio oficial de cada e EC e, na ausência de descritivo institucional, 

com base em seu ato de constituição, regimento interno do TC ou Lei Orgânica.  

De maneira a alcançar seu principal objetivo, cada EC apresenta um amplo e detalhado rol de 

competências associadas à formação de seu corpo burocrático, que vai desde conferências, 

cursos de especialização, em nível de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, cursos de 

extensão, palestras, seminários, simpósios presenciais e à distância, até a celebração de 

convênios com instituições congêneres nacionais e internacionais para fomento da formação e 

desenvolvimento de seus servidores, conforme tabela a seguir. Contudo, esse produto interno 

dos TC’s ainda não foi analisado como um mecanismo de retroalimentação dos inputs de 

recursos humanos, pretensão do presente estudo. 

Essas entidades têm sido objeto de estudos acadêmicos como o de Teixeira e Spink (2013), que 

destacam o desempenho de Escolas de Contas,  que impulsionam o controle social por meio de 

formação de seus jurisdicionados e da sociedade civil em geral, através de cursos e palestras  

por elas promovidos. No enfoque do presente trabalho, será analisado o papel dessas 

instituições na própria capacitação dos quadros técnicos dos TCs brasileiros. 
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Tabela 4 – Ano de criação e objetivo das Escolas de Contas dos TCE’s 
Ano 1994 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2012 2014 

TCE 
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A
C

 Art. 2º. Competirá, dentre outras atividades: Ministrar cursos de formação e aperfeiçoamento profissional, com atividades de treinamento e 

desenvolvimento técnico nas áreas de atuação dos Tribunais de Contas, promovendo e organizando ciclos de conferências, simpósios, seminários, 

palestras e outros eventos assemelhados. 

A
L

 

Não localizado 

A
M

 

Art. 1º – A Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – ECPAM, Órgão vinculado à Vice-Presidência do Tribunal 

de Contas do Estado do Amazonas, criada pela Lei n. 3.452 de 10 de dezembro de 2009, destina-se ao desenvolvimento de estudos relacionados às 

técnicas de controle da Administração Pública, ao planejamento e execução de ações destinadas à capacitação e ao aperfeiçoamento dos servidores 

do Quadro de Pessoal do Tribunal de Contas, bem como à realização de treinamento de gestores e técnicos pertencentes aos órgãos jurisdicionados. 

A
P

 Art. 1°. Criar a Escola de Contas Pública do Estado do Amapá, destinada a promover o aperfeiçoamento profissional dos servidores do Tribunal de 

Contas, visando propiciar-lhes melhor desempenho operacional e tecnológico. 

E
S

 Art. 41. A Escola de Contas Públicas tem por finalidade promover ações de capacitação e desenvolvimento profissional dos servidores, Auditores, 

Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal e Conselheiros, bem como difundir conhecimentos aos gestores públicos, de forma a contribuir 

para a efetividade do exercício do controle externo 

M
A

 

Art. 89. A Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado tem por finalidade propor e conduzir políticas e ações de educação corporativa e de 

gestão do conhecimento organizacional.  

M
G

 Art. 2º. São objetivos principais da "Escola de Contas": I – promover a capacitação técnica dos servidores do Tribunal, especialmente daqueles que 

exerçam atribuições de controle externo; II - promover a participação nas suas atividades dos Agentes Públicos integrantes dos órgãos e Entidades 

sujeitos à fiscalização do Tribunal, visando dar conhecimento das atribuições e decisões da Corte de Contas. 

M
S

 

Art. 2º. A Escola Superior de Controle Externo tem por finalidade profissionalizar e qualificar os gestores e servidores públicos nas áreas de 

fiscalização, planejamento e gestão orçamentária, financeira, contábil, pessoal e patrimonial. 

M
T

 

Art. 1º. Para atender à concepção constitucional de controle externo e interno de contas públicas, tratados nos arts. 47 e 52 da Constituição do Estado 

e na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, com prevalência do princípio da ação preventiva, fica criada 

a Escola Superior de Contas do Tribunal de Contas de Estado Conselheiro Oscar da Costa Ribeiro, de natureza autárquica, com autonomia 

administrativa, financeira e pedagógica, destinada a promover a profissionalização do servidor público, especificamente nas áreas de gestão 

orçamentária, financeira, contábil, pessoal e patrimonial, mediante a sua qualificação, especialização aperfeiçoamento e treinamento, através de cursos 

regulares e de extensão universitária e pós-graduação na Administração Pública do Estado e Municípios. 

P
B

 Art. 62. A Escola de Contas Conselheiro Otacílio Silveira – ECOSIL - é órgão destinado a propiciar a especialização, aperfeiçoamento e treinamento 

dos servidores do Tribunal. 
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P
E

 Art. 108. A Escola de Contas Públicas Professor Barreto Guimarães, vinculada ao Tribunal de Contas, tem como destinação precípua a promoção da 

capacitação e o desenvolvimento profissional dos Membros e Servidores do Tribunal de Contas, compreendendo, em especial, programas de 

formação, aperfeiçoamento e de especialização, realizados no país e no exterior.  

P
I 

Art. 3º. A EGC tem por objeto principal qualificar e conscientizar seus servidores, os governantes, os gestores, as equipes de apoio e assessoria das 

entidades jurisdicionadas, os controladores institucionais e sociais, os parceiros da rede de controle e a sociedade para o exercício da boa gestão e dos 

controles como instrumento de realização de um Estado Eficiente Democrático de Direito. 

P
R

 Art. 2º. O Serviço da Escola de Gestão Pública tem como finalidade promover o aperfeiçoamento dos membros e servidores do Tribunal de Contas, 

bem como dos gestores e demais servidores da Administração Pública. 

R
N

 

Art. 3°. Fica criada, na Secretaria Geral do Tribunal, uma Escola de Contas que terá a seu cargo: I – a promoção de estudos e pesquisas relacionadas 

com as técnicas de controle da administração pública; II – o planejamento e execução de ações que objetivem a capacitação e aperfeiçoamento dos 

servidores do Quadro Geral de Pessoal do Tribunal de Contas do Estado; III – a realização de treinamento de gestores e técnicos pertencentes aos 

órgãos jurisdicionados. 

R
O

 

Art. 1º. Fica criada a Escola Superior de Contas Conselheiro José Renato da Frota Uchôa - ESCON, unidade vinculada ao Tribunal de Contas do 

Estado, que se destina, essencialmente, a promover em caráter privativo a capacitação, qualificação, treinamento e o desenvolvimento das 

competências dos agentes do Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público de Contas, dos órgãos jurisdicionados e dos funcionários e 

colaboradores de entidades não jurisdicionadas e outros profissionais alcançados pela missão institucional do Tribunal de Contas do Estado. 

R
R

 Art. 104-A. Fica criada a Escola de Contas, com a finalidade de promover ações de capacitação e desenvolvimento profissional dos servidores e 

membros do Tribunal, bem como difundir conhecimento, de forma a contribuir para a efetividade do exercício do controle externo e da gestão pública. 

R
S

 Art. 1º. Fica instituída junto ao Tribunal de Contas do Estado a Escola de Gestão e Controle, destinada a promover cursos e estudos objetivando a 

capacitação, o treinamento e a especialização dos servidores do seu quadro e das demais instituições públicas ou privadas. 

S
C

 

Art. 1º. O Instituto de Contas - ICON-TCESC, autorizado pelo art. 127 da Lei Complementar n. 202, de 15 de dezembro de 2000, constitui órgão 

integrante da estrutura organizacional do Tribunal de Contas, caracterizado como escola de governo, voltado à educação corporativa, tem por 

finalidade o aperfeiçoamento profissional dos servidores do Tribunal, bem como de servidores das unidades jurisdicionadas e o fomento à produção 

intelectual, por meio de cursos de pós-graduação, pesquisa e de extensão, de outros cursos de formação e capacitação e de outros meios correlatos, 

visando à constante melhoria da gestão pública.  

S
E

 Art. 38. A Escola de Contas Conselheiro José Amado do Nascimento – ECOJAN - é órgão destinado a propiciar a especialização, aperfeiçoamento 

e treinamento dos servidores do Tribunal e servidores públicos estaduais, municipais e federais, os quais deverão se submeter às exigências 

determinadas pelo Tribunal. 

T
O

 Art. 152. Fica criado, no Tribunal, diretamente subordinado à Presidência, o Instituto de Contas, que terá a seu cargo: I - a organização e a 

administração de cursos de treinamento e de aperfeiçoamento para os servidores do quadro de pessoal e demais jurisdicionados. 

 Fonte: elaboração própria, com base nos atos de criação de cada EC ou demais regulamentações dos TCE’s.
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Também como programa de formação de capacidade técnico-administrativa, voltado aos 

recursos humanos, tecnológico e informacionais, o PROMOEX, como vamos evidenciar, 

desenvolveu a capacidade político-relacional das instituições de controle externo. Ao mesmo 

tempo em que recursos humanos se qualificaram, também houve compartilhamento de 

informações e trocas via termos de cooperação, uma interação fortemente articulada pelos 

servidores do TC, ou seja, formas de interação da burocracia com os agentes do sistema 

político-representativo. 

 

4.2 Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal 

e Municípios (PROMOEX) 

 

O PROMOEX foi um programa desenvolvido, entre 2005 e 2013, com recursos financiados 

pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), por meio do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) e contou com adesão de pelo menos 17 TC’s em 

todas as suas etapas (MPOG, 2013a). Esses, como contrapartida aos investimentos do BID, 

deveriam atender às metas de integração, modernização e qualificação dos procedimentos de 

controle. O programa foi executado com “cooperação entre os Tribunais de Contas, através do 

IRB, ATRICON e ABRACOM, Governo Federal e BID” (IRB, 2008). 

PROMOEX foi dividido em componentes nacionais e componentes locais: “Na primeira área 

estão as ações comuns a todos os órgãos envolvidos no processo de modernização e, nas ações 

locais, estão as questões de interesse específico de cada órgão de fiscalização em particular” 

(IRB, 2008, p. 4). Como mostra a figura 6 de execução por categoria de investimento do 

programa, aproximadamente 70% do orçamento foi destinado à promoção de recursos de 

capacidade estatal em nível local, considerando as necessidades e especificidades de cada TC.  

Considerando a distinção efetuada por Gomide e Pires (2014) relativas às capacidades técnica 

administrativa e políticas, mais de 30% dos recursos orçados destinaram-se à política de 

capacidade de gestão de Tecnologia da Informação (TI) e à adequação de políticas de gestão 

de recursos humanos em nível local, ou seja, os recursos foram direcionados à realidade e 

peculiaridades de cada TC, itens 2.5 e 2.6 da figura 6, com investimentos de 34,7 milhões 

(27,91%) e 11,5 milhões (9,3%), respectivamente, como destacado abaixo. 
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Figura 6 – Prestação de Contas do PROMOEX em 2013 

 

Fonte: MPOG – Relatório de progresso PROMOEX 2013a. 
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Com relação às habilidades políticas, dos itens apresentados no quadro acima, todos os 

componentes Nacionais e o item 2.1 do Componente Local podem ser considerados como 

dimensão política relacional. Aí incluem-se também os acordos de cooperação da dimensão 

técnica administrativa de capacidade estatal, pois visavam à integração e troca de 

conhecimentos entres os TC’s. Essa integração “proporcionou mais acordos de cooperação 

técnica do que em fases anteriores, além de ampliar o número de visitas técnicas, em que um 

Tribunal de Contas conhece o sistema informatizado utilizado pelos seus pares, como forma de 

benchmarking” (AQUINO, AZEVEDO e LINO, 2016, p. 9). 

O poder dos TC’s associado à capacidade política também se evidencia em outro relatório do 

MPOG. Esse evidencia o fortalecimento e integração dos Tribunais de Contas, participantes do 

programa, no âmbito nacional por meio da implantação da rede dos TC's, essa foi criada a partir 

de “vários encontros técnicos, fóruns, seminários e reuniões de trabalho desde 2006. A 

contribuição dos 32 Tribunais de Contas [...] se deu por meio da liberação de seus servidores, 

inclusive na qualidade de Coordenadores dos Grupos Temáticos” (MPOG, 2013b). 

Diferente do esperado, poucos TC’s usaram recursos do PROMOEX para desenvolver sistemas 

de automatização do processo da coleta, armazenamento e pré-processamento de dados fiscais, 

orçamentários e contábeis. A maioria dos TC’s usou os recursos na aquisição de computadores, 

softwares e na capacitação de seus servidores (AQUINO, AZEVEDO e LINO, 2016). Em 

consequência, e, associado a LRF, esse foi o período - 2000 a 2010 - com maior 

desenvolvimento de recursos informacionais/tecnológicos nos TC’s. 

Assim, evidencia-se não só avanço na qualificação de seu pessoal, mas também para a dimensão 

político relacional de capacidade estatal, em termos dos vínculos entre burocratas de diferentes 

instituições, principalmente daqueles que atuavam diretamente com o PROMOEX. Houve 

também um aumento de sistemas de tecnologia de informação associados à captura de dados 

dos jurisdicionados (AQUINO, AZEVEDO e LINO, 2016). 

Esse desenvolvimento com relação aos recursos informacionais também foi evidenciado pelo 

estudo da Atricon (2013), que evidenciou que todos os TC’s “possuem unidade de tecnologia 

da informação (TI) na estrutura organizacional, com estrutura própria (física e de pessoal)”, 

resultado esperado, dada a conjuntura apresentada anteriormente e o desenvolvimento do 

PROMOEX. Contudo, não apresenta mais detalhes sobre como a burocracia foi capacitada para 

utilizar os softwares, nos anos posteriores ao PROMOEX. 
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Por outro lado, a falta de homogeneidade dos benefícios atrelados ao programa e do 

desenvolvimento uniforme entre os Tribunais de Contas também foi discutido por Rocha e 

Zuccolotto (2017). Os autores identificam que a maioria das ações do programa afetam 

atividades meio dos TCs, relacionadas à recursos humanos e informacionais, e que as metas 

associadas a cada ação são por vezes alcançadas não por todos os TC’s envolvidos, mas por 

uma pequena quantidade. 

Conforme os autores, a expressividade dos resultados do PROMOEX dá-se “quando analisam 

os resultados de forma agregada, pois tem-se a impressão de que o Promoex foi muito bem 

executado, inclusive com a superação de praticamente todas as metas fixadas” (ROCHA e 

ZUCCOLOTTO, 2017, p.86). Contudo, os autores avaliam as metas do programa de forma 

desagregada e demonstram que seus componentes, tanto nacionais como locais, pouco 

contribuem para o desenvolvimento dos TCs, inclusive que algumas metas foram alcançadas 

com a atuação de poucos (ROCHA e ZUCCOLOTTO, 2017). 

Ou seja, Rocha e Zuccolotto (2017) evidenciam a falta de alinhamento entre o previsto e o 

realizado em cada TC. Esses resultados rebatem a discussão apresentada anteriormente quanto 

a padronização de controles e capacidade estatal gerada por esse programa, não que um 

desenvolvimento de recursos não tenha ocorrido, mas se deu de forma não uniforme nos TC’s. 

Por exemplo, a execução da ação 2.2 da Figura 7, deve-se, principalmente, à ação de 3 (três) 

TCs, “responsáveis por 364 interações/articulações, [...] o que significa que três TCs em 

conjunto foram responsáveis pelo cumprimento de 54% da meta global prevista” (ROCHA e 

ZUCCOLOTTO, 2017, p.83), sendo que os demais ou não atingiram a meta ou cumpriram o 

mínimo estipulado. 

Dado que o foco de modernização foi voltado ao corpo burocrático, que houve a necessidade 

de treinamento e aperfeiçoamento para atuar junto a novas tecnologias e novos arranjos, 

inclusive de forma não uniforme em todos os TC’s, pode-se perguntar: Houve mudanças no 

processo de seleção (concurso), exigindo-se que os ingressantes apresentem conhecimentos 

prévios na área?  Ou ainda, há qualificação contínua dos servidores para atuação qualificada 

frente a esses novos aspectos legais e sociais impostos aos TC’s? Ou seja, há constante 

adequação dos recursos humanos para operacionalização dos recursos informacionais, então 

criados? E, de forma comparada, essas instituições apresentam entre si o mesmo padrão de 

recursos humanos? Essas questões serão elucidas no capítulo cinco. 
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A relação de publicações nacionais e internacionais abaixo listada, tabela 5, mostra como a 

agenda do controle dos governantes é pauta atual e relevante. Nesse contexto, o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), incorporando interesses privados de investidores 

internacionais, estimula política de transparência pública como requisito atrativo para 

investimentos externos no Brasil. Já outras instituições, como iremos demonstrar, representam 

interesses institucionais, buscando fortalecer o papel dos TC’s frente à sociedade e validar a 

qualidade de suas ações. Comum a todas as agendas é o discurso de accountability voltada ao 

controle social. 

Tabela 5 - Trabalhos que estimulam a padronização das instituições de controle 
Instituição Trabalhos Ano 

ATRICON 

Diagnóstico dos Tribunais de Contas do Brasil, Avaliação da Qualidade e Agilidade do 

Controle Externo; 
2013 

Manual de Boas Práticas Processuais dos Tribunais de Contas; 2013 

Marco de Medição da Qualidade e Agilidade dos TC’s (QATC); 2014 

IRB Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público; 2015 

OLACEFS 

Declaração de Assunção sobre os Princípios e Responsabilidades das Instituições 

Superiores de Controle; 
2009 

Declaração de Santiago sobre Governança, Anticorrupção e Confiança Cidadã; 2013 

Declaração de Cusco sobre as ISC e Governança Pública; 2014 

INTOSAI 

Normas de Auditoria da INTOSAI 1995 

Conferencia de lá INTOSAI acerca dele Fortalecimento de lãs EFS 2010 

Declarações de Lima e México sobre a independência das Entidades de Fiscalização 

Superiores 
2013 

Collection of Important Literature on Strengthening Capacities of Supreme Audit 

Institutions on the Fight against Corruption 
2013 

Resolución de las Naciones Unidas A/66/228  2015 

SAI PMF — Marco para la Medición del Desempeño de las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores 
2016 

Fonte: Elaboração própria. 

A produção acima será examinada com base em dois grandes grupos promotores de 

transformação, as instituições internas e externas, sendo que os produtos elaborados pelas 

primeiras são vistos aqui como reflexo das demandas impostas pelas instituições internacionais. 

Eles exprimem o processo de padronização dos TC’s e auxiliam a compreensão do processo de 

empoderamento dessas instituições dentro do aparato estatal brasileiro, via formação 

qualificada de sua burocracia e alinhamento de suas práticas àquelas adotadas em âmbito 

internacional.  Além disso, exprimem ainda como essa capacidade técnica administrativa 

também se traduz em capacidade política relacional.  

A seguir vamos analisar o papel desempenhado por instituições externas aos TCs, mas 

profundamente relacionadas com eles e fortemente comprometidos com o desenvolvimento de 

capacidade técnica operacional dos TCs e, através desse processo, com seu maior 

empoderamento dentro do aparato estatal brasileiro e inclusive frente à própria sociedade civil. 
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Assim, tais instituições têm peso na capacidade técnico-administrativa, especialmente no 

processo de padronização de suas atividades e parâmetros de avaliação e ao mesmo têm também 

grande importância do ponto de vista da capacidade político-relacional de seus quadros de 

pessoal, conselheiros e auditores fiscais. 

  

4.3 Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil 
 

Criada em 1992, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON) 

tem o propósito de “representar, defender, aperfeiçoar e integrar os TC’s” e é responsável por 

três trabalhos que valorizam a padronização de práticas de controle e troca de informações via 

sistemas informatizados: (1) Diagnóstico dos Tribunais de Contas do Brasil, Avaliação da 

Qualidade e Agilidade do Controle Externo - Revisão por pares,  2013; (2) Manual de Boas 

Práticas Processuais dos Tribunais de Contas, 2013; e (3) Marco de Medição da Qualidade e 

Agilidade dos TCs (MMD-QATC), 2014. 

 

O “Manual de boas práticas” foi formulado em 2013, inicialmente, tais práticas tinham como 

objetivo a criação de uma Lei Orgânica Nacional dos TC’s. Contudo, como explanado em seu 

preâmbulo e dada a falta de adesão, tornou-se um uniformizador de práticas processuais com 

livre adesão. Por fim, a Lei Orgânica tornou-se um instrumento que visa a padronização de 

práticas adotadas pelos TC’s e demonstra a coordenação entre ATRICON e IRB na sua 

elaboração e o grande poder institucional de resistência dos TC’s a práticas coercitivas, mesmo 

que visem as melhores práticas (Atricon, 2013a). 

A Lei Orgânica Nacional está associada ao universalismo de procedimentos, associada a noção 

de cidadania plena e igualdade perante a lei, uma forma legal que regula os “melhores 

procedimentos”, pretendendo afastar em princípio, possíveis práticas de clientelismo, 

patrimonialismo. O manual “sintetiza e informa quais os melhores procedimentos a serem 

adotados pelos órgãos de controle externo, em particular os Tribunais de Contas, para atuarem 

com eficiência e eficácia” (ATRICON, 2013a), sendo esse um dos primeiros trabalhos 

publicados na tentativa de coordenação da Atricon junto aos TC’s desde sua fundação.  

Associada a demandas internacionais e nacionais, a Atricon passou a desenvolver políticas de 

qualidade, menos coercitivas, que geram respaldo social e selo de eficiência de suas práticas e 

estrutura. E com isso, pode ser entendida como “um mecanismo que serve ao propósito de 
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absorver de forma antecipada o conflito político através da incorporação e organização do 

trabalho.” (NUNES, 2017, p.58). 

Assim, como já citado anteriormente aqui, o poder político dos dirigentes, suas prioridades 

políticas e ideológicas não se alteram com a CF-88, o que muda são seus recursos de 

capacidade, via aprimoramento do corpo burocrático. Assim, por meio do controle dos recursos 

materiais, recursos de capacidade estatal, disponíveis faz-se possível o controle político e o 

direcionamento de resultados voltados às demandas internacionais de controle qualitativo das 

contas públicas. A seguir apresentamos demais trabalhos que novamente impactam fortemente 

os recursos de capacidade estatal, mapeando-o e propondo incentivos para seu 

desenvolvimento. 

O “Diagnóstico dos Tribunais de Contas do Brasil, Avaliação da Qualidade e Agilidade do 

Controle Externo” (ATRICON, 2013) foi a única publicação encontrada que traz um panorama 

amplo do conjunto de TC’s. Mais que qualquer outro, essa instituição tem forte permeabilidade 

aos TC’s, afinal, ela é formada por seus integrantes. Essa publicação é fruto de um trabalho 

conjunto entre membros da ATRICON, IRB e membros dos TC’s, com inspiração no trabalho 

da INTOSAI: MMD- EFS. 

Trata-se de uma ampla análise de 28 Tribunais de Contas, em sua maioria Tribunais de Contas 

Estaduais, em que se observou as seguintes dimensões: (1) Marco Legal: em que se analisa a 

composição e adequação às normas constitucionais, como a composição; (2) Desempenho, (3) 

Estratégia e Desenvolvimento Organizacional, (4) Normas e Metodologia de Auditoria, (5) 

Administração e Estrutura de Apoio, (6) Recursos Humanos e Liderança e (7) Comunicação e 

Transparência. (ATRICON, 2013) 

A apresentação dos resultados é realizada de forma agregada, impossibilitando a comparação. 

Conforme a Atricon, “infelizmente não podemos disponibilizar os dados da avaliação de 2013 

individualizados, pois, segundo a norma que instituiu o programa QATC, a Atricon deve 

manter sigilo dos dados. Os dados consolidados, porém, estão disponíveis no relatório 

publicado na Internet” (Resposta da Atricon via e-mail ao pedido de disponibilização dos dados 

em formato individual8). 

Tendo em vista que os membros da Atricon são os mesmos membros dos TC’s analisados, a 

única conclusão é que seus integrantes não buscam uma exposição de seus próprios panoramas, 

                                            
8 Data do pedido: 13/07/2017, data da resposta: 14/07/2017, redigida por: Assessoria de Comunicação da 

ATRICON. 
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mas a falsa exposição de instituições transparentes e qualificadas para exercer suas atribuições. 

A busca pelas sete dimensões apresentadas anteriormente trata de demandas legais que não 

deveriam ser vistas como selo de excelência para as instituições que a seguem, mas quesitos 

mínimos para que essas instituições exerçam o controle externo. 

A despeito da falta de transparência evidenciada, quanto a adoção de normas aplicadas à 

auditoria, destacamos que, em detrimento de todo esforço do IRB na padronização de normas 

de controle, dentre os 28 TC’s analisados, apenas 12 deles aplicam as Normas de Auditoria 

Governamental. Entretanto, tal fato não impediu o IRB de promover um aprimoramento dessa 

norma, as Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público, editadas em 2015, sendo um dos 

resultados do PROMOEX, nem tampouco de promover sua adesão por parte dos demais TC’s 

(IRB, 2014), assunto que será melhor abordado a seguir. 

Detalhando um pouco mais o tópico de auditoria, a mesma pesquisa identifica efetiva 

preocupação dos TC’s na aferição dos resultados das políticas públicas, sendo que 27 dos 28 

TC’s analisados “apresentam servidores capacitados em auditoria operacional” (ATRICON, 

2013, p. 30). Assim, o relatório recomenda a continuidade da capacitação de servidores para 

atuar nessa área, o que nos leva a inferir a existência de capacitação adequada, ao menos para 

auditoria operacional9. Contudo, falta capacitação de servidores em auditoria de receita, ou seja, 

auditoria sobre todas as etapas da receita, renúncia e incentivos fiscais.  

Quando adentramos às questões de recursos humanos, identificamos que a maioria dos TC’s 

pesquisados, 26 (93%), apresenta plano de cargos, mecanismos de avaliação de desempenho 

(17, ou 61%) e política de saúde e qualidade de vida no trabalho (15, ou 54%), o que não 

necessariamente implica uma boa gestão de recursos humanos ou capacitação de recursos 

humanos, mas influi como incentivo para o recrutamento de novos servidores, bem como à 

permanência dos demais, quando esses instrumentos se mostram efetivos. Nesse caso, o 

presente trabalho busca identificar incentivos à qualificação do servidor, componentes dentro 

do plano de carreira que impulsionam os recursos humanos.  

Por fim e no que diz respeito ao Marco de Medição da Qualidade e Agilidade dos TC’s (MMD-

QATC), pode-se afirmar que assim como o diagnóstico levantado em 2003, apresentado 

anteriormente, o MMD-QATC também foi inspirado nos trabalhos da INTOSAI e, como seu 

                                            
9 Auditoria operacional, conforme definido pelo TCU (2017), é o processo de coleta e análise sistemáticas de 

informações sobre características, processos e resultados de um programa, atividade ou organização, com base em 

critérios fundamentados, com o objetivo de aferir o desempenho da gestão governamental, subsidiar os 

mecanismos de responsabilização por desempenho e contribuir para aperfeiçoar a gestão pública. 
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próprio relatório informa, houve “inúmeros pontos de reprodução literal dos domínios, 

indicadores, textos introdutórios, dimensões e critério - ou a adaptação deles” (MMD-QATC, 

2013, p. 7), pois, com base na literatura internacional, busca-se fortalecer o sistema nacional de 

controle externo.  

Esse manual tem como objetivo mensurar o desempenho dos TC’s, em “comparação com as 

boas práticas internacionais e diretrizes estabelecidas pela ATRICON, assim como identificar 

os seus pontos fortes e fracos” (MMD-QATC, 2013, p. 7). Sua primeira edição teve início em 

2014 e atualmente se encontra em sua terceira edição de avaliação. As boas práticas avaliadas 

são os mesmos indicadores ou muito parecidos ao Diagnóstico dos Tribunais de Contas do 

Brasil, Avaliação da Qualidade e Agilidade do Controle Externo - Revisão por pares, agora 

mais amplo e robusto10: “Independência e marco legal, Estratégia para o desenvolvimento 

organizacional; Estrutura e gestão de apoio; Recursos humanos e liderança; Celeridade e 

tempestividade; Normas e metodologia de auditoria; Resultados (relatórios) de auditoria; e 

Comunicação e gestão das partes interessadas” (MMD-QATC, 2013, p. 7). 

Em 2017, constata-se que todos os TC’s brasileiros aderiram à avaliação da ATRICON. Sendo 

assim, o impacto do marco de medição poderá ser melhor compreendido a partir de 2018. Além 

disso, por meio das publicações das visitas da comissão a cada TC, apresentadas abaixo, é 

possível identificar que as práticas discriminadas estão em rápido processo de consolidação em 

todos os TC’s, pois todas as publicações já antecipam que seus resultados seriam apresentados 

ao término de 2017, em congresso. 

Destacamos alguns exemplos de como o MMD-QATC tem sido divulgado. Em outubro de 

2015, o MMD-QATC foi recepcionado pelo TCE-AP, com a expectativa de contribuir para a 

melhoria do desempenho do TC: 

medição e comparação ao longo do tempo, oferecer metodologia que estimula 

a boa governança e melhora os esforços para combater o desperdício, 

oportunizar ao TCE/AP caminhar no sentido de se tornar instituição-modelo, 

liderando pelo exemplo na promoção da transparência e prestação de contas, 

ser seguido de um programa de desenvolvimento de capacidades (plano de 

ação) que conduz às melhorias. (ATRICON, 2015) 

                                            
10 Informações disponíveis no site da instituição, onde também se pode encontrar maior detalhamento acerca do 

tema  < http://www.atricon.org.br/documentos/> 
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Com o objetivo de revisar e validar as informações prestadas pelo TCE-PA no projeto MMD-

TC, o líder da comissão de avaliação afirmou que “ficou muito claro o empenho, o 

comprometimento e a seriedade com que os trabalhos foram elaborados. O MMD-TC veio para 

ficar e mudar o patamar dos nossos tribunais, na busca pelo aperfeiçoamento dos órgãos de 

controle” (ATRICON, 2015). 

Em setembro de 2017, o TCE-TO recebeu a declaração de “Garantia e Qualidade” da 

ATRICON. Conforme membro da Comissão de Desempenho da ATRICON, “é [foi] uma 

satisfação muito grande ver a melhoria institucional do Tribunal de Contas do Tocantins” 

(ATRICON, 2017). No mesmo mês, o TCE-MA recebeu a comissão de avaliação da 

ATRICON, e em manchete, declarou um dos resultados desse diagnóstico: 

esse diagnóstico possibilitará a identificação dos pontos fortes e fracos de 

cada organização. Como resultante desse processo, os tribunais de contas 

devem realizar mudanças nos seus planejamentos estratégicos e em seus 

procedimentos gerenciais para superar os problemas apontados e alcançar o 

grau de desempenho que possibilite o cumprimento integral de sua missão 

constitucional (Atricon, 2017a). 

Vale destacar que esse processo não trata apenas de uma medição, uma vez que ele implica 

mudança de processo, adequando-os para que todos os TC’s obtenham, em um momento 

próximo, a maior avaliação possível nos termos que o marco de avaliação se propõe a medir – 

todos os domínios. Um trabalho específico de pesquisa em relação ao quanto essa intervenção 

beneficia às práticas de controle, alteração dos recursos e até mesmo aumento da capacidade 

estatal dessas instituições está ainda por ser feito, pois representa um esforço para a 

modernização e “melhoria da qualidade das instituições” (MMD-QATC, 2013). 

Dado que essa avaliação é apurada e mensurada exclusivamente por integrantes da sua própria 

corporação, membros dos TC’s, ou seja, que é uma avaliação feita por pares, e posteriormente 

publicada de forma que a sociedade seja incapaz de correlacionar os indicadores de qualidade 

individuais de cada TC com seus resultados institucionais e, assim, validar a qualidade e esforço 

da Atricon, o MMD-QATC passa a representar um marco de defesa dos interesses e uma 

propaganda dos TC’s. Muito mais do que um efetivo marco de qualidade institucional. 

O MMD-QATC, fortemente associado à um selo de qualidade, também se configura como uma 

estratégia que exibe à sociedade a aplicação de práticas de controle associadas a racionalidade 

e especialização técnica, e gera a proteção institucional dos TCS contra uma significativa 
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impermeabilidade social do acompanhamento, via controle social, dessas instituições. A 

totalidade dos dados publicados no Diagnóstico dos Tribunais de Contas do Brasil, Avaliação 

da Qualidade e Agilidade do Controle Externo - Revisão por pares (2013) e o MMD-QATC, 

2014, tratam de demandas sociais, de abertura de dados, que se tornaram cada vez mais difíceis 

de serem contidas com o advento da LAI. Mas, os TC’s usam a ATRICON, organização 

corporativista, como barreira para postergar sua publicação. 

 

4.4 Instituto Rui Barbosa 

 

O IRB, também conhecido como “a casa do conhecimento dos TC’s”, é uma associação civil, 

fundada em 1973, com objetivo de desenvolver o estudo e a pesquisa de caráter técnico, 

pedagógico, científico e cultural dos Tribunais de Contas brasileiros. “Aprimorar as atividades 

exercidas nos Tribunais de Contas do país, promovendo o desenvolvimento e o 

aperfeiçoamento dos serviços prestados”. Esse é o foco de seu trabalho, mediante a promoção 

de capacitações, estudos e pesquisas, de seminários, encontros e debates” (IRB, 2015a, p. 12). 

Assim como a Atricon, o IRB também tem sua presidência, vice-presidência, diretoria, 

conselho fiscal e suplentes compostos inteiramente por membros dos TC’s, e sua atuação, está 

direcionada a aumentar o poder dessas instituições.  

O IRB é amplamente conhecido na comunidade acadêmica e governamental pelos trabalhos 

que desenvolve junto aos TC’s. Contudo, seus resultados são pouco estudados, sendo 

apresentados em escalas amplas e agregadas, tais como a quantidade de cursos ministrados, os 

fóruns e congressos anuais. Isso torna difícil determinar de forma desagregada e regionalizada 

seu impacto, que provavelmente deve existir e merece destaque (IRB, 2015a). 

O IRB foi o oficial coordenador das ações do PROMOEX, o que também demonstra o poder 

dessa instituição. Em evento do IRB no Tocantins, em 2012, teve como um dos produtos do 

programa o livro das NAGs – Normas de Auditoria Governamental, considerado um 

instrumento de orientação e aprimoramento da atividade de auditoria dos Tribunais de Contas, 

atualmente cobrado como indicador no MMD-QATC da Atricon. 

A relevância institucional do IRB foi ratificada por Francisco Javier Urra, representante do BID 

em 2012, que afirmou que embora haja extensão geográfica e a pluralidade de procedimentos 

de controle no Brasil, era exatamente a falta de padronização de processos que não permitia 

que os trabalhos realizados pelos TC’s fossem devidamente homologados pela comunidade 
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internacional, e com a produção das NAGs (IRB) e sua adoção pelos TC’s, acredita-se que o 

trabalho de controle desenvolvido por essas instituições irá se inserir nas práticas adotadas pala 

INTOSAI e OLACEFS, ou seja, nos padrões internacionais (TCE-MT, 2012). 

No relatório de gestão do IRB (IRB, 2015a), identificamos prioridades dessa instituição, que 

colabora com o discurso internacional de homogeneização do conhecimento e práticas de 

controle em todos os TC’s: 

(a) Estimular a publicação de trabalhos, monografias, revistas e impressos em 

geral, relacionados aos seus objetivos, por meio de congressos, conferências, 

simpósios, encontros e outros: Congresso Internacional de Controle e Políticas 

Públicas; Conferência Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais; Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas; Encontro 

dos Tribunais de Contas do Brasil.  

(b) Qualificar da auditoria brasileira por meio da capacitação em Fundamentos 

da Doutrina de Inteligência. 

(c) Fóruns no Portal do IRB, que permitem a troca e compartilhamentos de 

informações e ações, através de fóruns de discussão. 

(d) Harmonizar das Normas de Auditoria Governamental (NAGs); 

(e) Certificar de auditores brasileiros na ferramenta de medição de 

desempenho SAI-PMF (Supreme Audit Institutions Performance 

Measurement Framework); 

(f) Treinamento específico para os TC’s em diversas áreas de interesse do 

Controle Externo, através das Jornadas Científicas do IRB − programa de 

capacitação destinado a membros e servidores dos Tribunais de Contas 

brasileiros−, sendo as aulas filmadas e disponibilizadas na sessão videoteca 

do portal do IRB, possibilitando o real compartilhamento do conhecimento. 

(IRB, 2015a) 

 

A atualização das NAGs para as Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público (NBASPs) 

foi baseada em normas da INTOSAI, TCU, NAG, resoluções da Atricon e legislação brasileira 

(NBASPs, 2015) e harmoniza as normas internas e externas. Além de trazer padronização às 

auditorias, essas normas têm como objetivo “promover uma auditoria independente e eficaz e 

ainda apoiar os Tribunais de Contas brasileiros no desempenho de suas atribuições 

constitucionais e legais, em benefício da sociedade” (NBASPs, 2015). 

Novamente, com base num discurso constante de qualidade e evolução de políticas, critérios e 

instrumentos apropriados à melhor avaliação da prestação de contas em âmbito público, nos 

deparamos com evidências de que a capacidade técnica operacional e política, com destaque 

para os recursos humanos dos TC’s, recebem constante atenção e aperfeiçoamento por parte do 

IRB e demais instituições.  
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Com relação as instituições internacionais, é menos evidente o impacto direto das políticas 

dessas sobre os TC’s. Contudo, elas demonstram um problema de agenda global que permanece 

em pauta, incentivando a capacidade estatal das instituições de controle externo, sua 

modernização e padronização ao modelo internacional, impulsionando instituições nacionais 

como IRB e ATRICON, as quais desenvolvem respostas a essas demandas no âmbito local.  

Mesmo com a baixa presença de pesquisas acadêmicas sobre a influência e resultados que esse 

amplo conjunto de instituições têm exercido sobre os Tribunais de Contas brasileiros, 

bibliografia que aborde a questão da capacidade estatal ou mesmo indicadores da burocracia 

weberiana em órgãos de controle, é possível depreender que, em termos de agenda, existe uma 

pauta bem definida que levou à modernização dos TC’s até o fim do PROMOEX e que, 

atualmente, permanece cobrando a modernização dos controle institucionais e capacitação de 

seu corpo burocrático.   

 

4.5 Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

 

A INTOSAI: Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) é uma 

organização global, autônoma, independente e não-política, que abrange instituições 

governamentais de auditoria externa. Tem por objetivo promover o desenvolvimento e 

transferência de conhecimento relacionado à auditoria, melhoria da auditoria governamental 

em todo o mundo e melhoria das capacidades profissionais de seus membros em seus 

respectivos países, inclusive TC’s (INTOSAI, 2017). 

As Normas de Auditoria da INTOSAI (1995), uma de suas produções mais antigas, foi utilizada 

pelo IRB e pela ATRICON por proporcionarem uma estrutura para o estabelecimento de 

procedimentos e práticas a serem seguidos na realização das auditorias, inclusive auditorias de 

sistemas computadorizados. Tais orientações vão desde postulados básicos, normas gerais, 

normas de procedimento na execução da auditoria, até a normas para a elaboração de relatórios.  

Outros produtos, como a Conferência da INTOSAI (INTOSAI, 2010), acerca do fortalecimento 

das EFS, e as Declaração de Lima (INTOSAI, 1977) e Declaração do México (INTOSAI, 

2007), sobre a independência das EFS, são voltados a estabelecer pressupostos basilares de 

atuação independente e eficiente. Estes documentos foram amplamente explorados no contexto 

jurídico e contábil, de autonomia dos TC’s frente aos demais poderes, e de integridade e 



58 
 

 

 

independência do auditor frente ao parecer de auditoria (FORNAZIERI, 2002; COSTA, 2006; 

LAGE, 2013; ACKERMAN, 2014). 

As produções da INTOSAI em parceria com a ONU - A Collection of Important Literature on 

Strengthening Capacities of Supreme Audit Institutions on the Fight against Corruption 

(INTOSAI, 2013) e Resolución de las Naciones Unidas A/66/228 (INTOSAI, 2014) - destacam 

a continuidade e intensificação de cooperações, inclusive com capacitação, a fim de promover 

boa governança para todos níveis, garantindo eficiência, responsabilidade, eficácia e 

transparência através do fortalecimento das instituições de auditoria supremas.  

Essas produções se aplicam de forma empírica, no contexto brasileiro, às controladorias, 

abordando também a relevância da transparência a agenda global e local, formas de 

instrumentalização de informações no processo de prestação de contras para fins de controle 

social no âmbito dos Tribunais de Contas, demonstrando a atualidade da temática de combate 

à corrupção e promoção da transparência mundial (INTOSAI, 2013; 2014). 

Por fim, destacamos o Marco para la Medición dele Desempeño de las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores, documento base para o MMD-QATC sobre os TC’s, evidenciado 

anteriormente, e aplicado pelo ATRICON, sobre mais de 80% dos TC’s brasileiros. Tal ação 

reflete o poder externo da INTOSAI nas buscas por aperfeiçoamento e adequação às práticas 

internacionais de modernização do controle externo em âmbito local.  

 

4.6 Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades de Fiscalização Superiores 

 

 

Por meio da Declaração de Assunção sobre os Princípios e Responsabilidades das Instituições 

Superiores de Controle (OLACEFS, 2009), as EFS’s associadas à OLACEFS se comprometem 

a adotar e disseminar oito princípios11 de responsabilidade para promover a boa 

governação. Estes princípios são estabelecidos como um guia para os membros da organização 

promoverem o bom exercício da prestação de contas em cada um dos seus países. Esses 

princípios também procuram estabelecer a obrigação de informar e justificar as decisões das 

autoridades públicas, da transparência das informações, as penalidades para o descumprimento 

                                            
11 São eles: A responsabilidade é a base para a boa governança; Obrigação dos servidores públicos de informar e 

justificar qualquer atividade; Integralidade do sistema de responsabilização. Transparência da informação; 

Penalidade do descumprimento de prestação de contas. Participação cidadã ativa; Completar o quadro legal para 

efetiva prestação de contas; e a Liderança das EFS como promotoras dos princípios anteriores por meio da adoção 

das melhores práticas e mecanismos de prestação de contas (OLACEFS, 2009, p. 4-3, tradução própria). 
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e participação ativa dos cidadãos que se encaixa o quadro jurídico estabelecido em cada 

Instituições Superiores de Auditoria, entre outros. 

Já a Declaração de Santiago sobre Governança, Anticorrupção e Confiança Cidadã 

(OLACEFS, 2013) visa promover a credibilidade e a confiança dos cidadãos nas instituições 

públicas, legitimando o controle externo como contribuído, dada sua especificidade no 

desenvolvimento da boa governação, a fim de integrar o papel dos TC’s ao controle social, bem 

como melhorar e fortalecer as funções de cada EFS.  

Por fim, a Declaração de Cusco sobre as ISC e Governança Pública (OLACEFS, 2014) 

reconhece que as EFS são os principais atores do desenvolvimento da agenda de controle pós-

2015, por meio da criação de capacidades para suas equipes, bem como a melhoria dos 

sistemas de contabilidade pública, entre outros. Também reconhece e encoraja as instituições 

de controle a continuar o fortalecimento de relação intragovernamentais junto a órgãos que 

fomentam práticas anticorrupção, ou seja, incentiva o desenvolvimento de coordenação e 

assistência mútua.  

 

 

Em suma, retomamos ao modelo conceitual da pesquisa, modelo de capacidades estatais, com 

um quadro em que os mesmos membros detentores dos instrumentos políticos são também os 

articuladores de instituições externas que apresentam uma ampla quantidade de produtos 

voltados à capacidade estatal dos TC’s. 

Nesse panorama, as agendas, nacional e internacional, assim como as pesquisas acadêmicas, 

demandam modificações qualitativas na estrutura organizacional, coerente com a Constituição 

Federal de 1988 e com as demandas de controle social, ainda não refletidas nos recursos e nos 

resultados das Cortes de Contas. 

Assim, considerando todo o contexto apresentado anteriormente, é de se esperar que os TCE’s 

apresentem padrões de recursos humanos coerentes com as demandas e incentivos recebidos. 

O que nos leva a indagar se há convergência dos recursos humanos internos/institucionais de 

capacidade técnica administrativa dos Tribunais de Contas Estaduais que reflita o contexto de 

aprimoramento do controle externo. 
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Figura 7 – Contexto de convergência dos recursos de capacidade estatal 

 
Fonte: Elaboração própria. 

A figura 7 retoma o contexto apresentado na introdução, de demanda nacional e internacional 

para padronização do controle externo, e associa instituições públicas e corporativistas que 

promovem políticas de capacitação e adequação operacional às melhores práticas de controle, 

fiscalização, transparência, informação entre outras.  
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Capítulo 5 – Recursos Humanos e Informacionais dos Tribunais de Contas  

 

Esse capítulo está dividido em cinco tópicos associados a análise de recursos humanos e 

informacionais dos TCE’s. Os recursos humanos serão analisados inicialmente pela análise dos 

editais para provimento no cargo de Auditor Fiscal, isso porque esse foi o cargo dentre o corpo 

burocrático que obteve projeção relacional no PROMOEX. Relacionamos cada edital 

encontrado ao ano publicação e TC, assim como os requisitos de escolaridade, 

formação/especialização, a remuneração e a quantidade de vagas ofertadas.  

A próxima análise observará o plano de cargos e carreira e formula um quadro de cargos: 

evidenciando o quantitativo total de cargos para os três níveis de escolaridade: fundamental, 

médio e superior. Além desse, pra outros dois tópicos formulados com base nos mesmos 

documentos, identifica-se o ano de formulação de cada plano de cargo e carreira, formas de 

progressão relacionadas a mérito por formação/especialização e políticas de capacitação. 

Por fim, aborda-se de forma descritiva as Escolas de Contas, com análise de seus cursos 

ministrados e papel pedagógico na formação de servidores, ou seja, formação e qualificação 

dos recursos humanos; e em seguida, seu papel como recurso informacional de capacidade 

estatal, pois através das atividades desenvolvidas há compartilhamento de informações, 

associadas aos sistemas de informação e softwares utilizados em cada TC e a projeção de 

servidores frente a dirigentes políticos, jurisdicionados, quando esses são os responsáveis por 

capacitar os agentes políticos, ou seja, uma capacidade política-relacional.  

 

5.1 Recrutamento via concurso público 

 

A busca por editais se deu por meio dos sítios eletrônicos dos próprios TC’s, os quais, em sua 

maioria, apresentam apenas dados posteriores à publicação da LAI, o que dificulta a localização 

de editais anteriores a 2011. Na busca por mais documentos, analisaram-se os sítios eletrônicos 

de instituições promotoras de concurso públicos, como a Fundação Carlos Chagas, 

CESPE/UNB, PUC/PR, entre muitas outras, e, por fim, para aqueles Estados que apresentaram 

notícias de concursos públicos em algum período específico, houve a busca diretamente no sítio 

do Diário Oficial do respectivo Estado. 
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Ao todo, foram localizados e analisados 65 editais publicados no período de 1989 a 2017, com 

provimento para cargos efetivos de auditor fiscal de controle externo, cargo finalístico do TC. 

Cumpre observar que nenhum edital de concursos públicos para o cargo em análise foi 

localizado para o TCE de Alagoas, inclusive após tentativas de contato via LAI12, e-mail e 

busca direta no Diário Oficial. 

O cargo de Auditor Fiscal do TC não se refere ao de Auditor substituto de conselheiro, mas 

àquele com atribuições de fiscalização, que compõem a maior parte da burocracia dessas 

instituições, por se tratar de atividade-fim da instituição. Ao longo dos anos, vimos uma 

alteração quanto à titulação desse cargo, indo de “Inspetor de Controle Externo e Inspetor de 

Obras Públicas”, até 1988, para “Analista de Controle Externo"; “Auditor Público Externo”; 

“Auditor de Controle Externo”; “Auditor de Contas Públicas”; “Controlador de Recursos 

Públicos”; “Auditor Fiscal de Controle Externo”; “Auditor Estadual de Controle Externo”, após 

1988. 

Figura 8 – Editais de concurso público para provimento em vagas efetivas de auditor de 

controle externo dos TCE’S 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

RS RS TO PE PR PR PE PI RS (4)  MA RS RS RS PR 

MT   RS (8)   RS    RS (2) MT   PI 

          TO     

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 ES MA PB RO AC RN  AP ES AM RS RN PR PB 

 PE  PR RS TO   MT AM RO PI SC   

 PI  RR  AM   RS (2)  MS     

   SC     PR  MT     

   MG     SE       

Fonte: Dados da pesquisa. 

A dispersão de concursos concentra-se nos últimos 15 anos de estudo, com 33 editais (51%) 

entre 2003 e 2017, isto é, após LRF (2000). Também é importante notar que, no período de 

1989 a 2002, 20 editais (30%), praticamente um concurso por ano, referem-se a concursos 

promovidos pelo TCE do Rio Grande do Sul. Sendo assim, se desconsiderarmos esse Estado, 

apenas 18,5% dos editais se concentrariam no período de 1988 a 2002. O TCE do Rio Grande 

do Sul proporciona uma visão clara do impacto da CF-88 sobre os cargos existentes, pois, dada 

                                            
12 Manifestações realizadas em 11 de julho de 2017, registradas na Ouvidoria sob n° 2017.08.0139, autuada no 

Tribunal de Contas do Estado de Alagoas sob n° 13229/2017 e manifestação 2017.07.0107 autuada no Tribunal 

de Contas do Estado de Alagoas sob o nº 10580/2017. O edital elencado na resposta, associado a realização de 

concursos público, refere-se ao ano de 2007 e sua localização encontra-se no site da Fundação Carlos Chagas, 

contudo, ao realizar a busca no site da Fundação nenhum edital foi encontrado. 
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a sua superveniência, houve a aprovação da Lei 8.528/1988, que alterou a denominação do 

cargo de “Inspetor de Controle Externo” para “Auditor Público Externo”. Desde então, 

atribuições como “auditoria orçamentária e financeira” e “análise comparativa” passam a 

elencar o rol de atribuição para provimento do cargo de auditor, ou seja, um perfil mais analítico 

que operacional, também observado em outros editais: 

Com relação à atribuição do cargo Inspetor de controle externo do TCE-RS, em 1981: 

Exame da organização e execução dos serviços de Contabilidade em gral; análise de 

balancetes e balanços; exame de apuração de resultados; elaboração e interpretação 

dos coeficientes de receita, despesa, da utilização dos coeficientes de produção, 

rentabilidade, circulação de valores e produtividade; organização de amostragem para 

exame contábil; efetivação de perícias; elaboração de coeficientes padrões e índices 

par os órgãos da administração pública; análise dos custos dos serviços públicos; 

verificação do cumprimento da legislação que regula os procedimentos contábeis da 

administração pública; pronunciamentos técnicos em matérias de sua competência 

(dados da pesquisa, edital C63/81 do TC-RS).  

 

 

Já no que concerne a atribuição do cargo Inspetor de controle externo do TCE-RS, em 1988: 

Execução de trabalhos que envolvem a realização de auditoria financeira e 

orçamentária nos órgãos e entidades que, por lei, estejam sujeitos ao controle externo, 

definindo coeficientes e índices padrões para análise comparativa, bem como a 

emissão de pronunciamentos técnicos sobre matéria de sua competência. (dados da 

pesquisa, Edital C73/88 do TC-RS).   

 

Após a LRF de 2000, notamos, novamente, a alteração das atribuições com base nas novas 

demandas impostas aos TC’s. Conceitos como legalidade, legitimidade, economicidade, 

eficiência e efetividade são retomados ao controle substantivo de avaliação em termos de 

eficiência, eficácia e economicidade as aplicações dos recursos públicos, assegurando que esses 

se encontrem protegidos contra o desperdício, perda, uso indevido ou desvios.  

No que se refere à atribuição do cargo Analista técnico de controle externo do TCE-AM, em 

2008: 

Desenvolver atividades de planejamento, coordenação e execução relativas à 

fiscalização e ao controle externo de arrecadação e aplicação de recursos do Estado 

do Amazonas, bem como da administração desses recursos, examinando a legalidade, 

legitimidade, economicidade, eficiência e efetividade, em seus aspectos financeiros, 

orçamentários, contábil, patrimonial e operacional dos atos daqueles jurisdicionados 

ao Tribunal de Contas do Estado. (dados da pesquisa, Edital C01/08 do TC-AM).   

 

Quanto à forma de provimento, não identificamos alterações relevantes, em que permanecem 

provas escritas e prova de títulos ao longo dos anos. Os editais apresentam, desde 1988, um 

padrão sistemático, iniciado por disposições preliminares, com breve descritivo das atividades, 
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informações sobre o processo de inscrição, conteúdo da prova, avaliação, recursos, dentre 

outros fatores.  

A seguir, identificamos as Unidades da Federação por ano de abertura dos editais para 

provimento em cargos de auditor e a quantidade de vagas disponibilizadas, com destaque para 

o TCE-RS e TCE-PE, pela alta quantidade de vagas providas entre 1988 e 2017 

Figura 9 – Total de vagas abertas para provimento efetivo no cargo de Auditor fiscal, ou 

equivalentes, dos TCE’s, entre 1988 e 2017, por TC’s de análise 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Os TCE’s ES, MA, MT e PR abriram editais para cadastro reserva, o que diminui sua 

representatividade na comparação com os demais TCE’s. Outra ressalva quanto aos dados 

apresentados é que eles não demonstram o real quantitativo de novos servidores, pois há a 

possibilidade de nomeação de candidatos classificados, acima do número de vagas 

apresentadas, dada a vacância de cargos posterior à elaboração do edital. 

Na análise da tabela 6, destaca-se o caso do TCE-RS: as 233 vagas representam uma 

renovação/contratação de 41% dos 566 atuais cargos de Auditor Público Externo, conforme 

Tabela 4. Este foi o TCE com maior disponibilização de vagas ao longo do período de análise. 

Considerando que o quantitativo de servidores efetivos nesse TC é de 90%, e 60% deles com 

nível superior, podemos inferir o alto grau de qualificação do seu corpo burocrático permanente. 
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Tabela 6 – Cargos do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul 
Cargo Criado Ocupado Vago Cargos Criado Ocupado Vago 

Magistrados: 14 14 0 Ministério Público de Contas: 4 4 0 

Conselheiro 7 7 0 Procurador 1 1 0 

Conselheiro Substituto 7 7 0 Adjunto de Procurador 3 3 0 

Auditor Público Externo: 566 495 71 Oficial de Controle Externo: 265 244 21 

Arquiteto 7 6 1 Oficial administrativo 2 2 0 

Bel. Administração de 

Empresas 
47 40 7 Oficial de Enfermagem 8 5 3 

Bel. Ciências Atuariais 6 4 2 Oficial de Informática 3 3 0 

Bel. Ciências Contábeis 160 142 18 Oficial de Transportes 9 6 3 

Bel. Ciências Econômicas 74 66 8 Oficial instrutivo 243 228 15 

Bel. Ciências Jurídicas e 

Sociais 
168 148 20 Auxiliar de Serviços Gerais: 4 3 1 

Engenheiro Civil 59 44 15 Auxiliar de manutenção 3 2 1 

Técnico Em 

Processamento de Dados 
45 45 0 Auxiliar gráfico 1 1 0 

Jornalista: 2 0 2 Cargos em Comissão   106  

Jornalista 2 0 2 Total de servidores: 964 868 96 

Bibliotecário 3 2 1 
Total de cargos efetivos com 

ensino superior: 
589 61%  

Bibliotecário 3 2 1 
Total de cargos efetivos com 

ensino médio: 
269 28%  

Fonte: TCE-RS, Institucional (2017). 

As especializações que se destacam dentre os quantitativos de cargos do TCE-RS são de 

ciências contábeis e ciências jurídicas e sociais, correspondendo a 35% do total de cargos. Essa 

proporção se reproduz na análise sobre a especialização exigida para as vagas de provimento 

efetivo no cargo de auditor fiscal TC’s, entre 1988 e 2017, na qual identificamos que mais de 

55% das vagas criadas foram destinadas a graduados em ensino superior com formação em 

Ciências Contábeis (23%); Direito (20%) e/ou Economia (12%), conforme Tabela 6. 

O caso do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul merece um estudo específico, pois além 

de apresentar uma alta renovação de seu corpo burocrático,  alta remuneração e alta proporção 

de cargos com nível superior, como descrito nos tópicos seguintes, tem seus dados dispostos 

com muita transparência, sendo que todos os editais se encontram disponível no site oficial da 

instituição, assim como a legislação associada a carreira, ou seja, apresentou, em comparação 

aos demais tribunais, um nível elevado de transparência ativa e passiva.  

O estado do Pernambuco foi o segundo maior em número de vagas do mesmo período (109), 

ou seja, ocorreu a constituição/renovação de 34% dos atuais cargos de auditor. A distribuição 

de seus cargos efetivos, vitalícios e comissionados que se destaca na tabela abaixo demonstra 

que 99% dos seus cargos efetivos são destinados a servidores com nível superior e, desses, 320 

são de Auditor de Controle Externo. Aqui, de forma contrária ao apresentado pelo TCE-RS, a 
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maior parte das vagas é destinada a egressos de curso superior em qualquer área de formação, 

mesmo nenhum cargo que se destina exclusivamente a graduados em Ciências Contábeis, 

Direito e/ou Economia. 

Tabela 7 – Cargos do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco 
Cargo Área Quant. Requisitos para provimento 

Auditor de controle 

externo 

Auditoria de 

contas públicas 
214 Curso Superior concluído (graduação), qualquer curso. 

Auditor de controle 

externo 

Auditoria de 

Contas Públicas 

de Saúde 

5 
Curso Superior concluído (graduação) em Medicina, ou 

Odontologia, ou Farmácia, ou Enfermagem 

Auditor de controle 

externo 

 Auditoria de 

Obras Públicas 
71 

Curso Superior concluído (graduação) em Engenharia ou 

Arquitetura 

Auditor de controle 

externo 

Auditoria de 

Tecnologia da 

Informação 

30 

Curso superior concluído (graduação) em Ciências da 

Computação ou Informática, ou Curso superior concluído em 

nível de Graduação com Pós-graduação stricto sensu ou lato 

sensu em Ciências da Computação ou Informática. 

Analista de controle 

externo 

Auditoria de 

contas públicas 
186 Curso Superior concluído (graduação), qualquer curso. 

Analista de controle 

externo 

 Auditoria de 

Obras Públicas 
40 

Curso Superior concluído (graduação) em Engenharia ou 

Arquitetura 

Analista de controle 

externo 

Auditoria de 

Tecnologia da 

Informação 

7 

Curso superior concluído em nível de Graduação em Ciências 

da Computação ou Informática, ou Curso superior concluído 

em nível de Graduação com Pós-graduação stricto 

sensu ou lato sensu em Ciências da Computação ou 

Informática. 

Analista administrativo Biblioteconomia 2 
Curso Superior concluído em nível de Graduação em 

Biblioteconomia 

Analista de gestão Administração 124 Curso Superior concluído em nível de Graduação 

Analista de gestão Julgamento 21 Curso Superior concluído em nível de Graduação 

Agente administrativo Julgamento 1 Ensino médio concluído 

Agente administrativo  Segurança 5 Ensino médio concluído 

Conselheiro 7 Curso Superior concluído em nível de Graduação 

Conselheiro substituto 10 Curso Superior concluído em nível de Graduação 

Procurador do Ministério Público de Contas 7 Curso Superior concluído em nível de Graduação 

Procurador do Tribunal de Contas 4 Curso Superior concluído em nível de Graduação 

Procurador Geral Adjunto 1 Curso Superior concluído em nível de Graduação 

Cargos comissionados 106  

Total de servidores 841  

Fonte: TCE-PE, Gestão de pessoas (2017). 

 

Com relação aos tipos de especialização, a rubrica “Tecnologia da Informação”, composta por 

formações como Análise de Sistemas, Ciências da Computação, Engenharia da Computação 

e/ou Sistemas de Informação, se consolidou como uma especialização de destaque no século 

XX. Impulsionada pela demanda tecnológica constante, podemos correlacionar seu crescimento 

ao contexto pós-LRF (2000) e PROMOEX (2001). Com essa mudança conjuntural, a partir de 

2006, quando se iniciam os repasses do PROMOEX, identifica-se uma constante demanda por 

servidores especializados em tecnologia da informação, como podemos notar na tabela 8. 

Especializações clássicas, como Ciências Contábeis, Economia e Direito, apresentam uma 

demanda de 50% do total de vagas analisadas. Uma realidade bastante coerente, dadas as 
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características técnicas e legalistas dos processos de auditoria operacional, orçamentário, 

financeiro e patrimonial do setor público. Mas, se for assim, por que para o TCE de Pernambuco 

essas especializações são tidas como menos relevantes/menos significantes, dado seu caráter 

não obrigatório nos processos de seleção? Nos próximos tópicos de análise, nomeadamente 

“Planos de Carreira” e “Programas de Formação”, tentaremos correlacionar essas pontas. 

As especializações voltadas à temática ambiental, como Meio Ambiente, Biologia, Engenharia 

Florestal, Geografia, Engenharia Florestal e Engenharia Ambiental, aparecem apenas nos 

Estados do Norte e Nordeste: Amapá, Acre, Roraima, Tocantins e Pernambuco. Já as vagas 

destinadas ao controle externo na área de saúde, como Medicina, Farmácia, Enfermagem E 

Odontologia aparecem única e exclusivamente no TCE de Pernambuco, conforme tabela 8. 

Inicialmente, pode-se inferir que, dadas as peculiaridades locais e regionais, principalmente dos 

Estados do norte, com relação a extrativismo, manejo, exploração mineral, entre outras, por 

meio de contratos e atividades econômicas, essas especializações tornam-se necessárias. 

Contudo, tais temáticas estão presentes em todos os Estados da Federação, com maior ou menor 

grau de complexidade, e, se não há abertura para esses profissionais, qual o critério levado em 

conta para avaliar as plurais políticas públicas quanto as suas características qualitativas, ou 

seja, para além da conformidade legal e quantitativa contábil, como se olham as questões 

específicas?  
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Tabela 8 – Especialização exigida para as vagas de provimento efetivo no cargo de auditor fiscal TC’s, entre 1988 e 2017 
Especialização 88 89 90 91 92 93 94 95 96 98 99 00 01 02 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 ∑ % 

Administração       9    5  13                     14  8   22  8   6        6   2     92  6% 

Administração Pública                   14                       18               32  2% 

Arquitetura       2          1            12         6     2      2     2     26  2% 

Biologia                                      1                  1  0% 

Ciências Atuariais                                          1      3     2    6  0% 

Ciências Contábeis 15      31  10    13    2  12        20   CR     53  36   28  8   19  5   4  9  13   2     279  19% 

Ciências Econômicas   1    14    8  13    1  12  2             18  8   22  8   18     1    4       129  9% 

Comunicação Social                                                    2    2  0% 

Direito       12      13    5  12      7     CR     88  15   26  8   64  9   5    10   2     274  19% 

Enfermagem                              1                          1  0% 

Engenharia                             17             3  31             51  4% 

Engenharia Ambiental                                      1                  1  0% 

Engenharia Civil       11            7          11     15  6   13  5   4     4  10  12   CR     97  7% 

Engenharia Elétrica                              2     1  1                 2    6  0% 

Engenharia Florestal                                      2         1          3  0% 

Engenharia Sanitária                              2     1                      3  0% 

Farmácia                              1                          1  0% 

Geografia                                      1                  1  0% 

Medicina                              1                          1  0% 

Meio Ambiente                                  2         1              3  0% 

Não localizado 30              10      40      10                   CR           90  6% 

Odontologia                              1                          1  0% 

Qualquer formação     60                        33  17   28     50    CR 5  34  2      15   244  17% 

Tecnologia da Informação       2      4          1       5     10  11   15  4   6  11   2  7  10   2     90  6% 

Total Geral 45  1  60  81  10  13  56  10  9  57  42  1  7  30  86  17   230  85   187  39   140  61  51  33  54  12  15   1.432  100% 

Legenda: CR = cadastro reserva.            Fonte: Dados da pesquisa. 
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A discussão sobre o valor de remuneração de servidores públicos é temática de discussão desde 

as publicações de Max Weber, que defendia a existência de um salário fixo e compatível com 

as atribuições do burocrata. Associado a isso, a Teoria Econômica apresenta uma clássica 

premissa - “as pessoas reagem a incentivos” - que expressa a necessidade de equidade entre 

recompensas e esforços. Nesse caso, uma carreira com boa política de remuneração e benefícios 

explicitada em seus editais de provimento ao cargo gera, provavelmente, elevado grau de 

atração de profissionais qualificados. 

 

Figura 10 – Remuneração* apresentada nos editais para cargo de Auditor fiscal 

 
Legenda: *Os valores de remuneração não foram deflacionados.  Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A figura acima apresenta a remuneração dos cargos de auditor fiscal dos TC’s, analisados nos 

editas entre os anos de 1994 e 2017, considerando apenas o quantitativo exposto em cada edital. 

Vale ressaltar que há casos onde apenas a remuneração básica foi apresentada e, em outros, a 

remuneração básica foi associada à remuneração variável. Essa escolha deve-se única e 

exclusivamente à comissão responsável pelo certame, não havendo obrigatoriedade de se 

apresentar a remuneração variada e benefícios. 

O que se depreende da figura 10 é que o valor da remuneração publicada no período pós-2010 

aumentou exponencialmente em relação à remuneração anterior, pois, enquanto nos anos 90 a 

remuneração publicada estava entre R$ 2.000,00 e R$ 5.000,00, no século XXI, ela atinge o 

patamar de R$16.000,00, o que gera um potencial aumento da atratividade de profissionais 

qualificados a candidatura desses cargos. 
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5.2 Quadros de pessoal 

 

Dada a impossibilidade de se identificar o quantitativo de servidores por escolaridade e cursos 

de formação e especialização em todos os Tribunais, optou-se por analisar a composição do 

quadro de pessoal, conforme apresentado na tabela 9. Afinal, desconsiderando a progressão 

funcional dos servidores ao longo dos anos, em termos de qualificação/títulos acadêmicos, qual 

seria a proporção inicial, esperada pelo legislador, sobre a composição dos TC, hoje? 

Um pressuposto de que encontraríamos um quantitativo maior de cargos com requisito de 

ensino superior, dado que os Tribunais avaliam não apenas a prestação de contas individual dos 

responsáveis pela guarda e ou utilização de dinheiro público, mas também licitações, contratos, 

políticas públicas, transparência ativa e passiva e todas as formas de aplicação e geração de 

riqueza em âmbito público, e que, necessariamente, seriam necessários servidores qualificados, 

não se confirmou em todos os TCE’s.  

Três TC’s se destacam pela alta proporção de servidores com ensino superior sobre o total do 

quadro de pessoal: TCE-ES, TCE-PE e TCE-SC, que se encontram numa faixa de 80% a 99% 

da composição do seu quadro efetivo de pessoal preenchido por cargos com o requisito mínimo 

de ensino superior. Destes, Pernambuco apresenta mais de 99% do seu quadro formado por 

servidores com, no mínimo, ensino superior completo. Na outra ponta, identificamos a inversão 

total do panorama, uma vez que os TCE-AP e TCE-TO apresentam mais servidores com 

requisito mínimo de formação em nível médio do que servidores com formação em ensino 

superior.  

Outros TC’s com destaque negativo são os TCE-MA, TCE-MS e TCE-RO, que se apresentam 

com um baixo patamar quanto ao quesito de análise: são de aproximadamente 50% a 

distribuição dos cargos entre os servidores com e sem formação superior. Os demais TC’s se 

encontram numa faixa de 60-70% de servidores com requisito de nível superior, conforme 

dedutivamente se esperava. Destes TC’s medianos, destaca-se a alta quantidade absoluta de 

servidores, os TC’s de MG, RS e PE, os quais apresentam 882, 700 e 571 cargos efetivos, 

respectivamente, com requisito mínimo de ensino superior, conforme tabela abaixo. 
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Tabela 9 – Cargos por grau de formação em cada TCE 
CARGOS AC AL AM AP ES MA MG MS MT PB PE PI PR RN RO RR RS SC SE TO 

Grau de Instrução: Ensino Superior - Subtotal 160 214 150 60 264 171 882 316 - 214 700 173 378 163 176 139 571 547 126 151 

  Administrador - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 

  Advogado - - - - - - - - - - - - - - - - - 1* - - 

  Analista Administrativo - - - - 22 - - - - - 2 - - - - 43 - - - - 

  Analista de Controle Externo¹ 160 72 150 60 - 171 833 300 - - 145 - 378 67 - - - 2* 125 - 

  Analista de Tecnologia da Informação - - - - - - - - - - - - - 10 15 16 - 2* - - 

  Assistente Jurídico - - - - - - - - - 20 - - - 21 - - - - - - 

  Assistente Social - - - - - - - - - - - - - 1 2 - - - - - 

  Auditor Fiscal de Controle Externo² - - - - 242 - - - - 189 553 168 - - 144 80 566 450 - 151 

  Bibliotecário - - - - - - 10 - - 1 - 1 - - 2 - 3 - - - 

  Contador - - - - - - - - - - - - - - 3 - - 1* - - 

  Economista - - - - - - - - - - - - - - 2 - - 1* - - 

  Inspetor de Controle Externo - - - - - - - - - - - - - 60 - - - - - - 

  Jornalista - - - - - - - - - - - 1 - - - - 2 - - - 

  Médico e/ou Enfermeiro - - - - - - 5 - - 4 - 2 - 4 - - - - 1 - 

  Pedagogo - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 

  Redator de Acórdão e Correspondência - - - - - - 8 - - - - - - - - - - - - - 

  Taquígrafo-Redator - - - - - - 26 - - - - - - - 5 - - - - - 

  Técnico de Contas/Controle - 142 - - - - - 16 - - - - - - - - - 90 - - 

  Técnico em Comunicação Social - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - 

Grau de Instrução: Ensino Médio - Subtotal 29 141 55 140 15 135 432 220 - 106 6 68 128 57 128 53 265 105 84 138 

  Auxiliar de Auditoria de Contas Públicas³ 29 141 - - - - - - - 31 - - - - - - - - - - 

  Assistente de Controle Externo4 - - 50 40 15 - - - - - - - - 24 - - - 100 - - 

  Assistente de Apoio Administrativo - - - - - - - 118 - - - 15 - 33 - - - - - - 

  Agente de Documentação5 - - - - - - - - - 75 - - - - - - - - - - 

  Agente Administrativo - - - - - - - - - - 6 - - - 64 - - - - - 

  Investigador Policial - - - - - - - - - - - - - - - - - 1* - - 

  Motorista - - 5 - - - - - - - - - - - 19 - - - - - 

  Técnico Administrativo - - - - - - - - - - - - - - - 48 - 3* - - 

  Técnico de Controle Externo  - - - 100 - 135 - 102 - - - 53 125* - 45 - - - - 138 

  Técnico em Informática - - - - - - - - - - - - 3* - - - - - 84 - 

  Técnico Judiciário Auxiliar - - - - - - - - - - - - - - - - - 1* - - 

  Oficial de Controle Externo - - - - - - 432 - - - - - - - - - 265 - - - 

  Oficial de Mandado - - - - - - - - - - - - - - - 5 - - - - 

Grau de Instrução: Ensino Fundamental - Subtotal 29 0 0 0 11 38 3 90 - 30 0 48 16 26 39 18 4 31 0 102 

  Assistente de Controle Externo6 29 - - - - 38 3 - - - - 48 16* - 19 - - - - 80 

  Auxiliar Técnico Administrativo/operacional7 - - - - - - - 90 - 10 - - - 12* 13* 18 - 16* - 22 

  Agente Condutor de Veículos (Motorista) - - - - - - - - - 20 - - - 5* - - - 15* - - 

  Auxiliar de Serviços Gerais - - - - 11 - - - - - - - - 9* 4* - 4 - - - 

  Digitador - - - - - - - - - - - - - - 3* - - - - - 

                     

Total de servidores: 218 355 205 200 290 344 1.317 626  -    350 706 289 522 246 343 210 840 683 210 391 

Cargos efetivos com ensino superior: 73% 60% 73% 30% 91% 50% 67% 50%  61% 99% 60% 72% 66% 51% 66% 68% 80% 60% 39% 

Cargos efetivos com ensino médio e fundamental: 27% 40% 27% 70% 9% 50% 33% 50%   39% 1% 40% 28% 34% 49% 34% 32% 20% 40% 61% 

Fonte: Dados da pesquisa, com base nos planos de carreira de cada TCE. 
Legenda: * Cargo em processo de extinção. Contém cargos equivalentes: (1) Analista de Contas (AL), Analista de Gestão (PE), Analista Técnico de Controle Externo (AM), Assessor Técnico de Controle e Administração (RN e SC); (2) Auditor de Controle Externo (ES, PE, 

RO e TO), Auditor de Contas Públicas (PB e RR), Auditor Público Externo (RS); (3) Auxiliar Técnico de Controle Externo (AC), Auxiliar de Contas (AL); (4) Assistente Técnico (ES), Auxiliar de Atividades Administrativas e de Controle Externo (SC); (5) Agente de 

Reprodução de Documentos (PB); (6) Agente de Controle Externo, Auxiliar de Controle Externo (7)Aglutinado os cargos equivalentes: Agente Administrativo; Agente de Protocolo e Tramitação.  
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Na tabela acima, também podemos observar o destaque em asterisco sobre alguns cargos em 

processo de extinção, para os quais, após exoneração dos servidores que os ocupam, não haverá 

concurso público para preenchimento. No caso do TCE-PR, as vagas de Técnico de Controle 

Externo - ensino médio, serão transformadas em vagas de Analistas de Controle Externo - nível 

superior. Trata-se de uma prática comum, bastante observada nas Leis de Plano de Carreira e 

Quadro de Pessoal: transformação de cargos de nível médio para cargos de nível superior. 

Destaca-se que, no TCE-SE, essa prática não observou a vacância dos cargos para incorrer na 

posterior transformação e preenchimento via concurso. 

Em 2013, foi aprovada a lei que transforma a função de alguns servidores de nível médio do 

TCE/SE em cargos de nível superior com natureza finalística de controle externo. A prática foi 

batizada de “trem da alegria” e destaca que uma das servidoras beneficiadas pela alteração 

legislativa é a mulher do presidente do TCE-SE.  Na matéria, a Associação Nacional dos 

Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil (ANTC) considerou a ação 

como forma disfarçada de nepotismo, por afrontar os princípios constitucionais da moralidade 

e da impessoalidade (AUGUSTO, 2013). 

Também associada à questão de moralidade em âmbito público, enquanto os TCE-RO e TCE-

PB apresentam 20 e 19 cargos, respectivamente, destinados à carreira de motorista, nos demais 

TCE’S, esses cargos foram ou estão em processo de extinção, como é o caso dos TCE-SC e 

TCE-RN, demonstrando a lenta, mas atual adequação as demandas sociais, através da 

diminuição de regalias associadas a essas Cortes de Contas, tabela 9, o que também se 

configuram em formas de nepotismo. 

 

5.3 Planos de Carreira 

 

Nesse tópico, evidenciaremos como os planos de carreira incentivam o desenvolvimento 

qualitativo dos servidores, por meio de incentivo a progressão intelectual, a qualquer tempo, 

com base em méritos acadêmicos como: graduação em cursos correlatos às atribuições, 

especializações, pós-graduação, cursos de curta duração, entre outros. Inicialmente, evidencia-

se a relação de regulação do plano de cargos/carreiras por ano de criação e TC. Em seguida, são 

apresentadas as formas de bonificação adicional associadas à qualificação, programa de 

formação aos ingressantes e continuada, finalizando pela análise quantitativa de cargos.  
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Salvo o TCE-ES, que apresentou a primeira regulação do seu plano de carreira em 1989, todos 

os demais TCE’s analisados tiveram sua regulamentação a partir do ano 2000, como 

apresentado na Tabela 8.  A clássica progressão funcional, por Merecimento ou por Tempo de 

Serviço, associada a Classes e Níveis, foi observada em todos os Planos de carreira e trata-se 

de um critério usual - que não foi explorado por ser um preceito presente constitucionalmente 

e replicado em todos os planos de carreira em âmbito público. 

Já os incentivos, financeiros ou não, associados à valorização da especiação de seus servidores 

foram localizados em apenas 50% (10) dos TCE’S analisados, sendo que todos estão associados 

à progressão financeira, em termos percentuais ou em valores monetários fixos, caso do TCE-

PI. Os incentivos se relacionam numa escala crescente, associados ao grau de instrução, que vai 

desde a graduação em nível superior, para os servidores de nível médio, seguido de 

especialização ou curso de extensão, até os níveis mais elevados, de mestrado e doutorado. 

Os valores dos benefícios são bastante plurais para cada titulação em cada TC e variam numa 

faixa de 7% a 30% de aumento sobre a remuneração dos servidores com título de Doutorado: 

30% no TCE-AM, 25% no TCE-SC, 20% no TCE-MS, 10% no TCE-RR, 7% no TCE-PE, a 

um valor fixo de R$ 1.000,00 no TCE-PI. Sem considerar o valor base de incidência do 

percentual de aumento e considerando, por outro lado, que, em média, os valores da 

remuneração desses servidores são bastante próximos, pode-se considerar o benefício como um 

forte incentivo para a especialização dos servidores.  
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Tabela 10 – Incentivo a especialização regulada nos planos de carreira 

TCE Ano Regulamentação Incentivo e valorização profissional a qualquer tempo 
Requisitos 

Hora Área/Detalhes 

AC 2006 

Lei nº 1.781/2006 

Lei nº 2.008/2008 

Lei nº 2.414/2011 

Lei n° 2.865/2014 

Art. 23. [...] por escolaridade dos servidores efetivos quando da 

conclusão do ensino superior, desde que a formação seja um 

complemento, e não aquela exigida pelo cargo que ocupa [...] estendida 

ao servidor efetivo que concluir pós-graduação em nível de 

especialização ou curso de extensão. 

Mín.: 

360 

horas 

Reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura/MEC; 

Vinculado à área de atuação específica do servidor; 

 

AL 2010 Lei nº 7.204/ 2010 NL NL 

AM 2011 Lei nº 3.627/2011 

Art. 18. Adicional de qualificação aos servidores [...] nos seguintes 

percentuais: I- Nível superior - 15%; II - Especialização 20%; III - 

Mestrado 25%; IV - Doutorado 30% 

Mín.: 

360 

horas 

Reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura/MEC; 

AP 2005 Lei nº 905/2005 NL NL 

ES 1989 RN nº 148/1998 NL NL 

MA 2005 Lei nº 8.331/2005 NL NL 

MG 2000 

Lei nº 12.974/1998 

Lei n° 13.770/2000 

Lei n° 20.227/2012 

Art. 7°-B Para fins [...] de promoção por merecimento, serão 

considerados apenas os cursos de pós-graduação lato sensu ou stricto 

sensu. Art. 7°-D Será concedido: I - Um padrão de vencimento [...] a 

obtenção do título de mestre; II - Dois padrões de vencimento a obtenção 

do título de doutor. 

Mín.: 

360 

horas 

Reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura/MEC; 

Nas áreas de Direito, Econ., Adm., Cont., Engenharia, 

Atuária, Computação, Psicologia, Serviço Social, 

Arquivologia, Medicina, Odontologia, Letras, Ciência da 

Informação, Biblioteconomia ou Comunicação Social. 

MS 2010 Lei nº 3.877/2010 

Art. 12. [...] Gratificação de Especialização - GE, aos detentores de 

cursos de especialização, mestrado e ou doutorado, da área de atividade 

fim do Tribunal de Contas § 1º [...] máximo 20% sobre o vencimento-

base do servidor. 

§ 2º Os critérios e normas da concessão serão fixados pelo Tribunal 

Pleno. 

MT 2002 
Lei nº 7.858/2002 

Lei nº 10.182/2014 
NL NL 

PB 2007 Lei nº 8.290/2007 NL NL 

PE 2004 Lei nº 12.595/2004 

Art. 8º c) Adicional de qualificação, calculado sobre o vencimento-base: 

I - 3% (três por cento); II - 5% (cinco por cento), para os servidores com 

título de Mestre; III - 7% (sete por cento), para os servidores com título 

de Doutor. 

Mín.: 

360 

horas 

Reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura/MEC; 

PI 2007 

Lei nº 5.673/2007 

Lei nº 6.435/2013 

Lei nº 6.746/2015 

Art. 16 Fica criado o Adicional de Qualificação [...] em razão dos 

conhecimentos adicionais adquiridos em ações de treinamento, títulos, 

diplomas ou certificados de cursos de pós-graduação, em sentido amplo 

ou estrito. Art. 17 [...] limite os valores abaixo: I - R$ 1.000,00: título de 

Doutor; II - R$ 800,00: título de Mestre; III - R$ 600,00: Certificado de 

Especialização; IV - R$ 400,00 para os Agentes e Técnicos de Controle 

Externo portadores de diploma de curso superior. 

Mín.: 

360 

horas 

Reconhecido pelo MEC; nas áreas de interesse do TCE-PI. 

Não cumulativos. Devido a partir do dia da apresentação do 

título ou diploma. 
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PR 2008 Lei nº 15.854/2008 NL NL 

RN 2000 
Lei nº 185/2000 

Lei nº 516/2014 

Art. 26-C O Adicional por Titulação é o percentual incidente sobre o 

vencimento básico, decorrente dos conhecimentos adicionais adquiridos 

pelo servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, que tenha obtido 

titulação e/ou educação formal superior àquela exigida para o cargo que 

ocupa. §1 § 1º [...] é devido à razão de 5% por grau de educação formal 

reconhecido, até o limite de 25%, incidindo sobre o vencimento básico. 

Mín.: 

360 

horas 

Reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura/MEC; 

Apenas para cursos cujo conteúdo programático seja 

compatível com as atribuições e o exercício do cargo e 

pertinência com as atividades de controle externo inerentes 

à jurisdição do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande 

do Norte 

RO 2004 
Lei nº 307/2004 

Lei nº 859/2016 

Auxílio de Incentivo: Será concedido ao Servidor efetivo ocupante de 

cargo: I - Nível médio e fundamental que apresentar diploma de 

graduação; II – Nível superior que apresentarem diploma de conclusão 

de curso de Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado. 

Concedido na forma disposta pelo artigo 31 desta Lei Complementar 

Depende de regulamentação (Resolução 52/2008) 

RR 2015 Lei n° 1.023/2015 

Art. 35. Fica instituída a Gratificação de Qualificação destinada aos 

servidores de Carreira do Quadro de Pessoal do TCERR, em razão dos 

conhecimentos adicionais adquiridos, comprovados por meio de títulos, 

diplomas ou certificados de cursos de graduação e pós-graduação em 

sentido amplo ou estrito, em áreas de interesse institucional. Art. 36. [...] 

incidirá sobre o vencimento inicial do cargo, da seguinte forma: I – 10 

%: título de Doutor; II – 7%: título de Mestre; III – 4%: certificado de 

Especialização; IV – 2%: cargos de nível médio e básico, portadores de 

certificado de Graduação nas áreas de Direito, Administração, 

Economia, Contabilidade, Engenharia, Meio Ambiente e TI.  

Mín.: 

360 

horas 

Reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura/MEC; 

Vinculado conhecimento relacionadas direta e 

imediatamente com as atividades administrativas e 

jurisdicionais do TCE. 

Não cumulativo. 

 

RS 2009 
Lei nº 8.528/1988 

Lei nº 13.268/2009 
NL NL 

SC 2004 

Lei nº 255/2004 

Lei nº 496/2010 

Lei nº 618/2013 

Art. 27-28. Adicional de Pós-Graduação incidente sobre o vencimento 

do último nível e referência de seu cargo de provimento efetivo: I – 15%: 

especialização; II – 20%: mestrado; III – 25%: doutorado. IV – 10%: [..] 

outro curso de graduação nas habilitações exigidas para ingresso no 

cargo de Auditor Fiscal de Controle Externo. IV –  35%: [...] cargo de 

nível médio que comprovar a conclusão de curso de nível superior. 

NL 

Em área do conhecimento diretamente relacionada com as 

atividades administrativas ou de controle externo do TC. 

Não cumulativo. 

 

SE - 

Lei nº 203/2011* 

Lei nº 232/2013* 

Lei nº 256/2015* 

Revogado Revogado 

TO 2008 Lei nº 1.903/2008 NL NL 
Fonte: Dados da pesquisa, com base nos planos de carreira de cada TCE. Legenda: *Não se trata do plano de carreira, mas do quadro de cargos. Fez menção a um benefício adicional de nível universitário, 

o qual foi revogado; NL: não localizado, ou seja, com base nas leis apresentadas não se localizou indícios de adicional, incentivo ou bonificação devido à progressão de qualificação do servidor em cursos 

de especialização, a qualquer tempo; RN: Resolução Normativa.
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5.4 Programas de formação  

 

Os programas de formação ou capacitação para ingressantes ou continuados são cursos 

ministrados pelo próprio TCE, via Escola de Contas, ou por outra instituição, como apresentado 

nas tabelas a seguir. São formas de inteirar servidores novos e de carreira a temáticas associadas 

à constituição institucional, cultura, procedimentos, técnicas e institutos legais associados à 

suas atividades e das entregas associadas a instituição na qual atuam. 

Em alguns casos, como o TCE-PB, a capacitação inicial ou a posteriori está diretamente 

associada à Escola de Contas:  

Art. 35. Fica instituído, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado, Programa 

Permanente de Capacitação, a ser desenvolvido pela Escola de Contas 

Conselheiro Otacílio Silveira – ECOSIL, destinado à formação e 

aperfeiçoamento profissional, bem como ao desenvolvimento gerencial, 

visando à preparação dos servidores, para desempenharem atribuições de 

maior complexidade e responsabilidade.  

Apenas o TCE-ES apresentou uma proposta de formação com critérios de carga horária mínima 

e periodicidade anual, tanto para os ingressantes de concurso público quanto para os servidores 

em exercício, como uma forma de atualização. No geral, a “formação dos ingressantes visa a 

preparação para o exercício das atribuições de cada cargo e a programas regulares de 

aperfeiçoamento e especialização, habilitando o servidor para o desempenho eficiente das 

atribuições” (RORAIMA, 2015) e está associada a uma fase de habilitação do concurso público, 

de caráter eliminatório, ou a um processo de formação continuada que necessita de 

regulamentação. 

 

Tabela 11 – Formação dos ingressantes nos cargos de provimento efetivo 
TC Carreira Carga horária Período Detalhes Ref. 

AL Todas NA NA 
Escola de Contas e associado ao 

Concurso Público 
Art. 9 PU 

ES 
Controlador de Recursos 

Públicos 
150 horas 

2 primeiros 

anos 
Indefinido Art. 9 

MA Especialista NA NA Associada ao Concurso Público Art. 11 

MS Todos NA NA Associada ao Concurso Público Art. 30 

PB Todos NA NA Associada ao Concurso Público Art. 6 

PI 
Auditor Fiscal de Controle 

Externo 
NA NA Associada ao Concurso Público 

Art. 10 

PU 

RO Todos NA NA Associada ao Concurso Público Art.18A 

RR Todas NA NA Escola de Contas Art. 17 

TO Todos NA NA 
Escola de Contas e associado ao 

Concurso Público 
Art. 13 II 

Legenda: NA: Não apresentado no texto de lei.  PU: Parágrafo único. Fonte: Dados da 

pesquisa, com base nos planos de carreira de cada TCE.  
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Com base na relação de editais analisados, aos seguintes TCE’s apresentam requisitos para 

investidura no cargo de nível superior em qualquer área de formação: PE (2004), MA (2005), 

PB (2006/2017), AM (2008/2013), MG (2011), ES (2012), MS (2013), PI (2014). Salvo os 

Tribunais de Amazonas, Mato Grosso e Pernambuco, os demais TCE’s que também aceitam 

qualquer área de formação apresentam em seus planos de carreira uma etapa a mais no concurso 

público: programa de formação, de caráter eliminatório (Tabela 12). Assim, é plausível indagar 

que, independente da formação, os novos servidores receberão as instruções necessárias para 

exercer suas atribuições, sendo dispensada uma formação específica em Direito, Economia ou 

Contabilidade, por exemplo. 

 

Tabela 12 – Formação continuada de todos cargos de provimento efetivo 
TC Carga horária mín. Período Ministrado por Ref. 

AL Indefinida Indefinido Escola de Contas Art. 9 PU 

ES 40 horas Anualmente Indefinido Art. 10 

PB Indefinida Indefinido Escola de Contas Art. 35 

RR Indefinida Indefinida Escola de Contas Art. 18 

Fonte: Dados da pesquisa, com base nos planos de carreira de cada TCE. 

Como apresentado nas tabelas anteriores, a formação dos servidores está bastante associada às 

Escolas de Contas, mas com pouca definição quanto a periodicidade, carga horária e em poucos 

TC’s. Vale ressaltar que, no diagnóstico da ATRICON, apenas se observa a “institucionalização 

de planos de cargos, carreiras e salários; adoção de mecanismos de avaliação de desempenho 

dos servidores; implantação de política de saúde e qualidade de vida no trabalho” (ATRICON, 

2013a, p. 54). 

Ainda que haja uma baixa obrigatoriedade por parte do plano de carreira e cargos associados à 

qualificação continuada dos servidores, as poucas menções encontradas estão fortemente 

associadas à Escola de Contas. Sendo assim, o tópico seguinte busca identificar como a 

formação continuada dos servidores está sendo tratada pelas Cortes de Contas, dado que estas 

instituições se destinam a promover a profissionalização do servidor público, especificamente 

nas áreas de gestão orçamentária, financeira, contábil, pessoal e patrimonial, mediante a sua 

qualificação, especialização aperfeiçoamento e treinamento, por meio de cursos regulares, 

extensão universitária e pós-graduação e outros. 
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5.5 Escolas de Contas a Formação 

Nesse estudo, as Escolas de Contas (EC’s) chamam a atenção por sua menção nos Planos de 

Carreira, associadas à formação dos novos servidores ou à formação continuada. Elas geram 

produtos institucionais e sociais, logo, podemos associá-las a inputs de capacidade estatal que 

retroalimentam os inputs de recursos humanos, pois a burocracia que as compõe é formadora 

do corpo burocrático institucional por meio de outputs, ações de capacitação. 

A partir desse pensamento, examinamos a legislação de criação das EC’s, assim como a relação 

de atividades realizadas, independentemente do ano, desde cursos, treinamentos, palestras, 

dentre outros, com o objetivo de entender como essas escolas colaboram para a qualificação da 

burocracia, sobre quais temas e por meio de quais atividades. 

Na tabela a seguir, identificamos que, em todos os TCE’S, o público-alvo, com base nos 

documentos de criação das EC’s, são os servidores, seguidos dos jurisdicionados e, por fim, a 

sociedade civil, sendo que esse último apenas é citado legalmente no TCE-PI - nos demais 

Estados, apenas aparece em contexto institucional, no site oficial de cada Escola de Contas. 

Tabela 13 – Público alvo de cada EC, com base na lei de criação e site institucional 

UF Documento base 
Legal Institucional 

Servidor Jurisdicionado Soc. Civil Servidor Jurisdicionado Soc. Civil 

AC RN nº 51/2004 x x Não x x x 

AL 
Lei nº 6.420/2003 

RN nº 08/2006 
NA NA NA x Não Não 

AM 
Lei nº 3.452/2009 

RN nº 07/2010 
x x Não x x Não 

AP RN n° 113/2003 x Não Não x Não x 

ES RN nº 261/2013 x x Não NA NA NA 

MA 
Lei n.º 8.258/2005 

Portaria nº 342/2013 
x Não Não NA NA NA 

MG RN n° 05/94 x x Não x x Não 

MS Lei nº 3.906/2010 x x Não x x Não 

MT Lei n° º 8.066/2003 x Não Não Não Não Não 

PB RN n° 01/2001 x Não Não x Não Não 

PE 
Lei nº 11.566/1998 

Lei nº 12.600/2004 
x Não Não x x x 

PI 
RN n° 20/2014 

Lei nº 5.888/2009 
x x X x x x 

PR IN nº 9/2008 x x Não x x Não 

RN Lei n° 258/2003 x x Não x x Não 

RO Lei nº 659/2012 x x Não NA NA NA 

RR 
Lei nº 006/1994 

Lei nº 225/2014 
x Não Não NA NA NA 

RS Lei nº 11.935/2003 x x Não x x x 

SC 
Lei nº 202/2000 

RN n° 0108/2015 
x x Não x x Não 

SE RN n° 220/2002 x x Não x x Não 

TO Lei nº 1.284/2001 x x Não x x Não 

Legenda: NA= Não avaliado. Fonte: Dados da pesquisa, com base na regulamentação de criação e 

sites oficial de cada EC. 
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Como identificado na tabela acima (tabela 13), mais de 90% das ECS foram criadas após os 

anos 2000, alguns casos com o objetivo de atender à Lei de Responsabilidade Fiscal. No caso 

do TCE-MT, o ato de criação da Escola de Contas deixa essa correlação bastante explícita: 

Art. 1º Para atender à concepção constitucional de controle externo e interno de contas 

públicas, tratados nos arts. 47 e 52 da Constituição do Estado e na Lei Complementar 

nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, com prevalência do 

princípio da ação preventiva, fica criada a Escola Superior de Contas do Tribunal de 

Contas de Estado Conselheiro Oscar da Costa Ribeiro, de natureza autárquica, com 

autonomia administrativa, financeira e pedagógica, destinada a promover a 

profissionalização do servidor público, especificamente nas áreas de gestão 

orçamentária, financeira, contábil, pessoal e patrimonial, mediante a sua qualificação, 

especialização aperfeiçoamento e treinamento, através de cursos regulares e de 

extensão universitária e pós-graduação na Administração Pública do Estado e 

Municípios. (MATO GROSSO, 2003, p.1) 

Conforme apresentado anteriormente, o conteúdo analisado em cada EC refere-se ao plano de 

capacitação de servidores, quantidade de ações (eventos realizados), detalhado o principal tema 

dessas ações e a quantidade de servidores capacitados, quando existente. Duas Escolas de 

Contas, TCE-AC e TCE-MA têm plataformas, sites oficiais de EC, com baixo ou nenhum 

conteúdo, o que inviabilizou a análise proposta. 

No caso do TCE-AC, que permite inscrições em atividades: palestras e capacitações - a 

chamada para inscrição é vinculada às matérias/notícias publicadas e mesmo havendo um link 

de “eventos realizados”, esse não contém informações (página em branco) inviabilizando 

qualquer consulta os cursos passados. No TCE-MA não localizamos uma página oficial para 

sua EC, tão pouco documentos que indiquem a oferta de cursos de capacitação. 

Formação via Educação à Distância 

A oferta de atividade em formado de Ensino à Distância (EAD) é, claramente, uma demanda e 

tendência das EC’s, inclusive impulsionada pela ATRICON em sua avaliação por pares (2013).  

Dentre os vinte TC’s analisados foi identificada a oferta de EAD em dez, são eles: TCE-AL, 

TCE-AM, TCE-ES, TCE-MG, TCE-MT, TCE-MS, TCE-PE, TCE-PR, TCE-RO e TCE-RS. A 

quantidade de cursos, conteúdo e formatos são bastante variados, com destaque negativo para 

Roraima, que apresenta apenas dois vídeos aulas, disponibilizados em formato Youtube, com 

instruções aos jurisdicionados de preenchimento e entrega de documentação e na outra ponta o 

TCE-PE, que chega a cobrar as custas dos cursos ofertados. 
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Produtos das Escolas de Contas: foco nos servidores 

Tribunal de Contas do Estado do Amapá (TCE-AP) 

Assim como nos TC’s anteriores, que apresentaram baixos indicadores de produção e 

capacitação de servidores, no TCE-AP foram identificados apenas seis produtos no site oficial 

da EC do TCE-AP, entre os anos de 2014 (1 cursos) e 2015 (6 cursos). Sempre em formato 

presencial, nenhuma programação relacionada diretamente a LRF, LAI, Informática ou 

sistemas de informação do próprio TCE, ou formação mais qualitativa de auditoria, controle e 

contabilidade pública (AMAPÁ, 2003b).  

Dentro os eventos, três são direcionados aos jurisdicionados, com temas como: ICMS aos 

municípios, nenhum à sociedade civil, e três cursos voltados aos servidores. Esses abordam 

redação de relatórios, direito financeiro com ênfase às contas de governo, voltado as 

manifestações dos Conselheiros e, por fim, um curso de controle patrimonial, sendo esse, não 

exclusivo para servidores. Planos de capacitação voltados aos servidores e o quantitativo de 

servidores que participaram dos cursos ministrados não foi localizada (AMAPÁ, 2003b). 

No geral, as competências (com base no regimento interno) da EC do TCE-AP são mais de 

assessoramento via informações do que de formação, colocando a EC do Amapá, em 

comparação com as demais EC analisadas, no menor nível de produtos ofertados à qualificação 

da própria burocracia e menor alinhamento entre a principal função das EC e o praticado pelas 

Escolas de Contas. São competências da EC do TCE-AP, entre outras:   

Art. 301. I- promover o relacionamento entre o Tribunal de Contas do Estado do 

Amapá e outras instituições de caráter público ou privado, nacionais ou 

internacionais; II-colaborar para a formação do acervo bibliográfico do Tribunal de 

Contas; III- identificar bibliografia de apoio às atribuições do Tribunal de Contas; IV- 

implantar banco de dados sobre informações encaminhadas ao Tribunal pelos diversos 

níveis da administração pública, no que diz respeito à gestão dos recursos públicos; 

(AMAPÁ, 2003) 

 

As publicações da EC do TCE-AP cessam em 2015, sendo que mesmo em pesquisas 

complementares ao site oficial do TC não forma localizadas informações sobre ações 

adicionais, o que por pressuposto infere a descontinuidade dos poucos produtos oferecidos pela 

EC. As análises sobre a EC do TCE-AL, RR, RO e PB demonstram um sutil afastamento em 

níveis de produção das escolas de contas apresentadas até agora, mais, ainda assim, apresentam 

pouca produção e, por vezes, pouca transparência ativa, como segue. 
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Tribunal de Contas do Estado de Alagoas (TCE-AL) 

Assim como o TCE-AC, o TCE-AL só permite inscrições em atividades como palestras e 

capacitações via chamada para inscrição vinculada às matérias/notícias publicadas, e, do 

contrário do TCE-AC, não há link para “eventos realizados” ou “inscrições”. Por isso, todos os 

dados coletados foram embasados em notícias publicadas no sítio eletrônico da EC, que é 

utilizado como um canal de publicidade dos diversos acontecimentos do TC, sendo esses 50% 

do conteúdo disponível no site. 

O único programa localizado, voltado a formação dos servidores, foi o "Trabalhando, 

aprendendo e multiplicando", que instituiu de forma impositiva a “obrigatoriedade de 

compartilhamento de experiências e conhecimentos decorrentes das viagens realizadas” 

(ALAGOAS, 2017), sejam capacitações ou visitas técnicas, pelos servidores do TCE-AL com 

os demais servidores. Contudo, nenhum conteúdo mais aprofundado a respeito desse programa 

foi localizado, inclusive por meio de buscas ao Diário Oficial do TCE-AL. As Resoluções 

administrativas nº 1 e nº 2/2017 (ALAGOAS, 2017a, 2017b), referentes a Ações Pedagógicas 

focam na remuneração dos instrutores e em definições conceituais, não descrevendo nenhuma 

ação pontual. 

Nenhuma ação foi localizada em 2017. As atividades ofertadas entre os anos de 2015 e 2016 

totalizam 91 ações, das quais 35 são direcionadas exclusivamente aos servidores. Dessas, foram 

realizadas quatorze capacitações em 2015 vinte e uma em 2016. Os temas concentram-se em 

Informática e Sistemas do TCE-AL (10 cursos), Direito (7), Auditoria Pública (5), 

Contabilidade Pública (3). Os demais cursos se dispersam entre: Português e Redação de 

pareceres, Atos de Pessoal e Previdência e Transparência no Controle externo, Controle Interno 

e o Programa “Trabalhando, aprendendo e multiplicando” (2 eventos). 

O quantitativo de servidores que receberam a qualificação não foi evidenciado, não apresenta 

plano de capacitação voltado aos novos servidores e mesmo com a publicação de resoluções 

associados a ações pedagógicas em 2017, nenhuma ação foi localizada ou associada a um 

programa de capacitação continuada de servidores. 

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) 

No site oficial da EC do TCE- RO não há relação de cursos realizados, apenas os cursos em 

processo de inscrição, abertos, e o material utilizado nos últimos eventos. Sendo assim, o quadro 

abaixo, referente as atividades realizadas, foi elaborado com base no material disponível de 

cursos anteriores, ou seja, apenas os cursos que disponibilizaram o material utilizado na sua 
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realização estão relacionados, pois não localizamos outra fonte confiável, e, sendo assim, pode 

existir mais cursos. 

Também não foram localizadas outras fontes de consulta, como publicações e informativos 

sobre as atividades da EC. Além disso, entre as informações localizadas, não é possível 

distinguir o público-alvo, inviabilizando a análise de atividades voltadas aos servidores, 

jurisdicionados e ou sociedade civil. 

Tabela 14 – Relação de atividades ofertadas pela EC do TCE-RO 
Tipo 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Curso 1 2 1 3 14 2 9 2 0 0 34 

Encontro 1 0 0 0 0 0 16 0 0 0 17 

Palestra 0 0 0 2 5 1 0 0 0 0 8 

Seminário 0 0 0 0 5 9 0 0 0 0 14 

Curso - Estagiando 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 

Fórum 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 

Oficina 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Total 2 3 1 13 33 12 25 2 0 0 91 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da EC do TCE-RO, 2017. 

As atividades ofertadas pela EC, relacionadas acima, concentram-se nos anos de 2012 a 2014, 

estando associadas à Cursos, Encontros, Seminários e Curso Estagiando. Dos cursos, 13 tratam 

de Contabilidade Pública, 8 são sobre Reajuste, Repactuação e Revisão dos Contratos 

Administrativos de Prestação de Serviços, e os demais se dispersam em assuntos como: 

auditoria em obras, governança, avaliação do PPA, Planejamento Estratégico, Tomada de 

Contas Especial, etc. Ao todo são quantitativos poucos expressivos e repetidos, sem associado 

a um plano de educação continuada e capacitação inicial de servidores. 

Os seminários apresentam temas voltados aos jurisdicionados: Seminário Gestão Pública 

Municipal para Início de Mandato e Seminário Subsídio de Vereadores. Os 16 encontros fazem 

parte da mesma atividade, chamada “Encontro de Atualização Administrativa”, que aborda as 

temáticas de Atos de Pessoal, Sistemas de Informação do TC, Aplicação de recursos no Ensino, 

Saúde, Controle Social, Controle Interno, Orçamento Público, Gestão Fiscal, Nova 

Contabilidade Pública e Processo e responsabilização dos agentes públicos perante o TC, e 

tratam-se de temas voltados, usualmente, aos servidores e jurisdicionados.  

 

Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE-RR) 

A EC-RR apresenta pouco conteúdo no seu sítio eletrônico oficial. Os cursos realizados não 

apresentam informações sobre público alvo, conteúdo e objetivo. Também não se localizou 

curso de formação de ingressantes ou formação continuada dos servidores. Na tabela abaixo, 

as vídeos-aulas apresentadas, conteúdo classificado com EAD, tratam de Contas De 
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Governo/Contas De Gestão/Relatório De Gestão e Sagres-Licitações, sistema utilizado pelo 

TC, cujo conteúdo é disponibilizado via Youtube, o que coloca em dúvida/relativiza a 

classificação de Educação à Distância. 

 

 Tabela 15 – Relação de atividades ofertadas pela EC do TCE-RR 
Atividades 2014 2015 2016 2017 Total 

Curso 0 0 0 27 27 

Reunião 0 0 0 1 1 

Palestra 0 0 0 1 1 

Vídeo aula 2 0 0 0 2 

Total 2 0 0 29 31 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da EC do TCE-RR, 2017. 

A maioria dos cursos são voltados aos jurisdicionados, como, por exemplo: Prestação de Contas 

de Gestão 2017 (oito cursos), Pregoeiros e utilização/preenchimento dos dados de execução 

orçamentária financeira e patrimonial nos sistemas do TC. Há apenas um curso cujo tema é 

claramente voltado a sociedade civil: Atuação dos Conselhos de Acompanhamento e Controle 

Social. Os demais apresentam temas clássicos, apresentados no TCE-RO e que não possibilita 

qualquer distinção associada aos servidores. 

 

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB) 

A EC do TCE-PB apresentou o Plano de capacitação de servidores apenas para o exercício de 

2015, composto de 46 cursos, que abordam os temas de auditoria, contabilidade, gestão, 

licitações, informática, português, gestão, segurança, procedimentos administrativos, saúde e 

desenvolvimento gerencial. No entanto, ao se analisar, no site oficial, os links de “eventos e 

cursos” ou “certificados”, não se localiza a relação de cursos idealizados.  

Dada a falta de uma relação confiável dos cursos realizados, utilizamos a relação de cursos 

ofertados via certificados emitidos, e, assim, chegamos na relação apresentada abaixo. Destaca-

se que ao selecionar qualquer curso, com o objetivo de se obter mais informações, o link de 

cada curso direciona automaticamente para o material ministrado, seja uma apresentação ou um 

folder, sendo assim, não foi possível identifica a público alvo, ou conteúdo ou objetivo da 

atividade.  
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Tabela 16 – Relação de atividades ofertadas pela EC do TCE-PB 
Atividades 2016 2017 Total 

Curso 5 9 14 

Debate 0 2 2 

Palestra 0 2 2 

Seminário 1 2 3 

Treinamento 1 3 4 

Evento 0 1 1 

Painel 0 1 1 

Encontro 2 2 4 

Ciclo de Debate 1 0 1 

Fórum 1 0 1 

Total 11 22 33 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da EC do TCE-PB, 2017. 

Apenas de haver um link de “educação a distância”, ao seleciona-lo o texto “Em breve” 

apresenta-se na tela, o que indica que a EC está se adequando as recomendações da ATRICON, 

desenvolvendo esse tipo de produto. Além disso a EC apresenta programa de pós-graduação 

Stricto sensu, Mestrado profissional em Economia do Setor Público e Latu Sensu, sem definição 

do curso ofertado, mas novamente sem apresentar maiores informações, ou permitir qualquer 

tipo de inscrição e obtenção de detalhes sobre os cursos. Cursos de formação continuada e 

capacitações voltado aos novos servidores não foram identificados, mesmo após total análise 

do site. Por fim, analisando de forma comparada ao total de atividades ofertadas pelas demais 

EC analisadas, tem-se que uma baixa oferta de atividades ao longo dos anos. 

Os TC’s apresentado até agora tiveram poucos produtos localizados em seus sites oficiais, 

poucos documentos que detalham os cursos ministrados, o público alvo ou até mesmo a 

existência de um sitio eletrônico que contivesse as produções da Escola de Contas. Pode-se 

dizer que os TC’s com poucos produtos de capacidade estatal em suas EC’s, apresentados 

acima, também apresentam baixo quantitativo de servidores efetivos com nível superior, ou 

seja, apresentam menos recursos humanos se comparados ao TC’s que serão analisados a 

seguir. 

 

Um segundo grupo de Tribunais cujas características das Escolas de Contas de destacam não 

pelos documentos relacionados em seus sites oficiais, mas por meio de outras fontes de dados 

são o TCE-PE e o o TCE-PR. Ambos apresentam estudos que corroboram com uma ampla 

relação de produtos produzidos pelas escolas de contas e seus servidores, tanto voltados a 

sociedade civil quanto aos jurisdicionados e servidores. Contudo, partindo exclusivamente da 

análise de publicações nos sites das Escolas de Contas de cada TC, a mesma conclusão não 

seria capturada. 
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 Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) 

No site da EC do TCE-PE só é possível identificar o público alvo nos cursos com inscrições 

abertas. Em assim sendo, entre os 88 (oitenta e oito) cursos apresentados no seu catálogo de 

atividades ofertadas apenas cinco estavam disponíveis. Logo, fez-se impossível a análise 

detalhada via público alvo e, por conseguinte, dos cursos voltados à servidores. Como 

mecanismo de atenuação desse empecilho, realizei o cadastro como aluna, para tentar obter 

mais informações, contudo, as informações relacionadas as atividades são disponibilizadas, 

novamente, apenas para os inscritos. 

O site oficial da EC-PE não apresenta a relação de cursos realizados, nem publicações de suas 

atividades. Mesmo apresentando conteúdo em formato EAD, pela falta de acesso livre as 

ementas de cada atividade, não é possível distinguir entre conteúdos ministrados 

exclusivamente presenciais e conteúdo em formato à distância, sendo assim, a tabela abaixo, 

pode estar enviesada quanto aos reais quantitativos de atividades disponibilizadas, dada a falta 

de documentos que suportam essa distinção. O conteúdo dos cursos divide-se em três eixos de 

atuação, com distribuições quantitativas proporcionais, conforme indicado na Tabela 23. 

 

Tabela 17 – Relação de áreas e temas ofertados pela EC do TCE-PE 
Desenvolvimento de Competências Temas Quantidade 

TÉCNICAS 

Atos de Pessoal e Previdência 3 

Controle Interno 7 

Auditoria 3 

Contabilidade, Orçamento e Finanças públicas 6 

Direito 12 

Economia 1 

PESSOAIS 

Comportamental 14 

Comunicação 3 

Português 7 

LIDERANÇA E GESTÃO 

Gestão Pública 8 

Informática e Sistemas do TCE-PE 23 

Planejamento 1 

Total 88 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da EC do TCE-PB, 2017. 

Outros produtos da EC, não associados a formação e qualificação de servidores, jurisdicionados 

e sociedade civil são: “Cursos in company”, TCEndo Cidadania e Grupos de Conhecimento. 

Os Cursos in company são voltados aos servidores e aos jurisdicionados, esse consiste em uma 

plataforma com compartilhamento de conteúdo, um sistema EAD. Sendo que o conteúdo 

ministrado é solicitado diretamente pelas secretarias executivas, direcionando a formação para 

um conteúdo específico de necessidade do seu grupo de servidores. Essa é uma forma de 

capacitação de servidores e em especial de jurisdicionados que demonstra a preocupação 
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institucional do TC em fomentar a qualificação de servidores do executivo sobre temas do seu 

interesse. 

O Programa “TCEndo Cidadania”, atualmente, é o único programa utilizado pelo TCE-PE 

direcionado a atender os objetivos estratégicos de mobilizar a sociedade para o controle social 

e aumentar a efetividade das ações de controle externo, e os Grupos de Conhecimento – nos 

quais a EC-PE possui quatro grupos de troca de conhecimentos no Facebook: "Licitações em 

Debate", "Orçamento e Nova Contabilidade", "Controle Interno" e "Sustentabilidade 

Ambiental". Os dois primeiros grupos foram criados em 2012, já os outros dois em 2013, e 

objetivam fomentar a discussão e o intercâmbio entre os professores da Escola de Contas 

Públicas e os interessados em geral. 

Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) 

Na EC-PR identificamos apenas as atividades em formato EAD, divididas entre palestras e 

cursos, com detalhamento da data de gravação, objetivo do cursos e público-alvo.  A tabela 

abaixo identifica a quantidade de cursos por ano de criação, sendo que, dessas, 22% também 

são destinadas aos servidores do TC, nunca de forma exclusiva, ou seja, tendo esse como 

exclusivo público alvo. 

Tabela 18 – Relação de atividades ofertadas pela EC do TCE-PR 
Atividades Ofertadas Público alvo: Servidores do TCE 

EAD 2014 2015 2016 2017 Total 2014 2015 2016 2017 Total % 

Curso 2 5 13 5 25 0 0 3 2 5 0,2 

Palestra 0 3 5 17 25 0 1 3 2 6 0,24 

Total 2 8 18 22 50 0 1 6 4 11 0,22 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da EC do TCE-PR, 2017. 

O histórico de atividades anteriores oferecidas pela EC não foi localizado no sítio eletrônico 

oficial. Tampouco encontramos informações ou publicações em que se apresentem mais 

detalhes como quantidade de pessoas formadas, plano de capacitação de servidores, 

jurisdicionados ou programas voltados à sociedade civil. Os temas são divididos em: Licitações 

e Contratos, Direito, Atos de Pessoal, Transferências Voluntárias, Administração Pública, II 

Fórum de Controle Externo - Curitiba – 2017, Tributário, Contabilidade, Orientações para 

Gestores Municipais e Conhecimentos Gerais. Contudo, essa EC foi considerada, em matéria 

publicada por seus pares, como sendo uma das EC que mais capacita pessoas no ano de 2017 

(TCE-ES, 2017). 
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Por fim, os próximos TC’s analisados, apresentam uma pluralidade de atividades, produtos de 

capacidade estatal que nos permite verificar a atuação das EC’s como promotoras de 

capacitação continuada, formação de novos servidores, compartilhamento de sistemas de 

informação, formuladores de políticas de capacitação da sociedade civil em controle social e 

como mecanismo de retroalimentação dos recursos humanos. 

 

Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) 

A EC do TCE-AM apresenta atividades voltadas aos servidores divididas em dois programas, 

o primeiro, voltado para aos servidores com cargo de gestão e outro para servidores de forma 

geral, sem especificar área ou divisão. Assim, anualmente é formulado o Plano Anual de 

Treinamento, com o planejamento de atividades voltadas aos gestores e servidores do TCE-

AM. 

O Programa de Desenvolvimento de Gestores (PDG), voltado a servidores com cargo de gestão, 

aborda Atitudes e Relacionamentos produtivos, Liderança em tempo de crise, Desenvolvendo 

equipes de alta performance e Gestão por competências. 

O  Programa de Capacitação dos Servidores (PCS), direcionados aos servidores de forma ampla 

e geral, aborda temas de Direto (Projeto Básico e Termo de Referência, Gestão e 

Acompanhamento da execução dos contratos administrativos, Transferências Voluntárias: 

Marco Regulatório, por exemplo), Auditoria (Execução e fiscalização de obras de 

pavimentação), Controle Interno (Controle interno: estruturação e funcionamento), Informática 

e Sistemas do TCE (Sistemas do TCE/AM), Gestão Pública (Noções Gerais de Administração 

Pública, Servidores e Agentes Públicos, Direitos e Deveres do Servidor Público), além de outros 

temas como Atos de Pessoal e Previdência, Português e Redação e Contabilidade, Orçamento 

e Finanças Públicas.  

Além desse, ainda há um terceiro programa, Amazonas in foco, iniciado em 30/05/2016. Esse 

programa é “[...] fruto do termo de cooperação técnica e financeira assinado entre o TCE-AM, 

a ECP, a Prefeitura de Manaus, [...] Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal 

de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno” (TCE-AM, 2017), e se trata de 

cursos de capacitação profissional e de pós-graduação, de servidores públicos da capital 

amazonense da capital e do interior, inclusive servidores do TCE-AM, que por meio do ensino 
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à distância em vinte diferentes especializações13, sendo que, aos servidores do TCE-AM foram 

disponibilizadas 100 vagas na pós-graduação em Governança Administrativa. (TCE-AM, 

2017). 

Em 2016, 99% (18 cursos) das ações elaboradas pela EC foram destinados exclusivamente aos 

servidores internos do TCE. Foram quartos cursos destinados aos Gestores do TC, com assuntos 

como: Gestão por competência, atitude produtiva, liderança e desenvolvimento de equipe. Os 

demais cursos (14) foram igualmente distribuídos dentre os temas do Programa de Capacitação 

dos Servidores. Em 2017, identifica-se dez ações de capacitação, duas Amazonas in foco, sete 

eram voltadas aos jurisdicionados e uma à sociedade civil, nas quais a participação de 

servidores também é permitida (TCE-AM, 2017a). 

Mesmo que entre as competências da EC do TCE-AM não apareça a atuação junto a sociedade 

civil, há um programa estruturado direcionados exclusivamente à sociedade civil. O PROFAC 

– Programa de Formação de Agentes de Controle social, representado apenas pelo quantitativo 

01 (um) na tabela comparativa, é composto por 192 horas, estruturada em 6 (seis) módulos com 

16 horas presenciais cada, e ainda 92 horas de atividades complementares a serem realizadas 

nos intervalos dos módulos, dispersos numa agenda de doze dias presenciais, com recrutamento 

via edital com preferência de vagas (160 disponibilizadas) para à sociedade civil organizada 

(TCE-AM, 2017b). 

O objetivo do PROFAC é “possibilitar à sociedade civil condições de participação nos 

processos de fiscalização e controle social das contas públicas” (TCE-AM, 2017b) por meio de 

conteúdos como: Noções de gerais de administração pública; Mecanismos de controle das ações 

governamentais; Noções gerais dos instrumentos de planejamento orçamentário: PPA, LDO e 

LOA; Controle Popular sobre a Licitação e Contratos Administrativos; Noções da Lei de 

Responsabilidade Fiscal; e Controle Popular da Receita e Despesa Vinculada à Saúde e à 

Educação.  

A EC do TCE-AM apresenta, portanto, uma capacitação continuada de seus servidores, sem 

um tema de destaque, quantitativo igual sobre Contabilidade, Orçamento e Finanças Públicas, 

                                            
13 1. Governança Pública e Gestão Administrativa 2. Enfermagem do Trabalho, 3. Saúde do Trabalhador 4. Gestão 

Hospitalar 5. Autismo: A Prática do Ensino Estruturado Aplicada na Educação de Pessoas com TEA, 6. Autismo: 

A Prática do Ensino Estruturado Aplicada ao Atendimento Clínico-Ambulatorial de Pessoas com TEA, 7. 

Autismo: A Prática do Ensino Estruturado Aplicada as Políticas de Assistência e Integração Social das Pessoas 

Com TEA, 8. Educação Inclusiva, Especial e Políticas de Inclusão, 9.    Alfabetização e Letramento, 10. Educação 

Infantil, 11. Gestão Escolar, 12. Metodologia do Ensino Em Língua Portuguesa E Estrangeira; 13. para Jovens E 

Adultos; 14. da Educação Física, 15. de Física, 16.  de Biologia, 17. de Química, 18. de Filosofia, 19. da 

Matemática, 20. Gestão Pública 
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Direito, Auditoria, Gestão Pública, Atos de Pessoal e Previdência, Comportamental, Português 

e Informática e Sistemas do TCE. Não localizamos programas voltado aos novos servidores, 

nem o detalhamento quantitativo de servidores capacitados. Ao todo são poucos eventos, 

contudo, se apresentam de forma bem estruturada. 

  

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) 

O TCE-ES apresenta uma quantidade ampla de atividades, outputs voltados aos jurisdicionados 

e a sociedade civil, em especial jurisdicionados. Esse direcionamento ao longo dos três anos de 

análise, de 2015 a 2017, pode ser observado na Tabela 14: 

 

Tabela 19 – Divisão das atividades produzidas pela EC-ES 
Tipo 2015 2016 2017 

Seminários e Palestras - Eventos no TCE-ES 12 10 7 

Seminários e Palestras - Eventos de parceiros 0 0 7 

Cursos EAD 5 6 40 

Cursos Presenciais - Jurisdicionados - Cursos no TCEES 10 38 6 

Cursos Presenciais - Jurisdicionados - GEO-OBRAS 16 7 10 

Cursos Presenciais - Jurisdicionados - Programa JURIS in loco 25 0 53 

Cursos Presenciais - Servidores do TCE ES 52 39 18 

 Fonte: Dados da pesquisa, elaboração própria. 

A modalidade EAD foi a que mais cresceu. Iniciada em 2015, passou de 5 cursos para 40 cursos 

ofertados em 2017, todos de forma gratuita. Além de atender servidores do TCE-ES, 

jurisdicionados e sociedade civil, os cursos, também, são disponibilizados a outros tribunais, 

TCE-PE, TCE-RN, TCE-MT, TCE-PB e TCM-BA, e instituições do Espírito Santo, como 

Ministério Público Estadual, Assembleia Legislativa, Advocacia Geral da União, e outros, via 

termo de cooperação (TCE-ES, 2017). 

Em termos de resultado, em 2017, os produtos da EC-TCE-ES capacitaram 34.340 pessoas, 

sem distinção entre servidores, jurisdicionados e sociedade civil, sendo que, desse total, 29.672 

(87%) deve-se aos cursos EAD. Se comparado ao resultado de capacitações obtidos em 2016: 

11.137 pessoas, onde existiam apenas seis cursos de capacitação EAD, o resultado é três vezes 

maior em 2017 do que a quantidade de capacitados em 2016 (TCE-ES, 2017). 

Os cursos associados ao GEO-OBRAS-ES, Sistema Informatizado de Controle de Obras 

Públicas, “instruem a utilização do software desenvolvido para gerenciar as informações das 

obras executadas em todos os órgãos das esferas estadual e municipais”, (TCE-ES, 2017a) e 

são voltados tanto aos jurisdicionados, com maior enfoque, dado que esses são responsáveis 
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por alimentar o conteúdo do sistema, quanto à sociedade civil, permitindo o controle social 

sobre as obras públicas. 

Programa JURIS in loco busca a capacitação, in loco, por técnicos do Tribunal de Contas do 

Estado (TCE-ES) dos jurisdicionados. Para maior permeabilidade junto ao público, os técnicos 

do TCE-ES vão até polos, em média cinco a seis polos, ponto de concentração onde serão 

ministrados cursos sobre uma ampla gama de assuntos: 

Planejamento de Licitações; Gestão e Fiscalização de Contratos; Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público; Gestão Orçamentária e Financeira com Enfoque nas Peças 

de Planejamento (PPA, LDO,LOA) e na Gestão Fiscal; Educação Tributária 

Contribuindo Positivamente na Arrecadação Municipal (curso em parceria com a 

SEFAZ); Recomendações Básicas para Contratação e Fiscalização de Obras e 

Serviços de Engenharia; Registro de Atos de Pessoal com Enfoque nas Instruções 

Normativas TC n° 31/2014 e 38/2016; Gestão Patrimonial, Avaliação e Depreciação; 

Arrecadação Municipal: a Organização Legislativa, Estrutural e Prática para um 

Sistema Tributário Justo; Processos Perante o TCEES Aplicado à Administração 

Pública (TCE-ES, 2017b) 

 

Com relação aos produtos voltados aos servidores do TCE-ES, identificamos 109 cursos, dos 

quais dividimos dentre os seguintes temas: 

Tabela  20– Temas associados as atividades destinadas aos servidores via EC-ES 
Temas 2015 2016 2017 Total 

Informática e Sistemas do TCE 27 9 8 44 

Direito 9 13 3 25 

Português 4 4 1 9 

Contabilidade, Orçamento Público 4 2 3 9 

Gestão Pública 1 6 0 7 

Auditoria 2 2 2 6 

Comunicação 3 1 0 4 

Finanças 0 2 1 3 

Atos de Pessoal e Aposentadoria 2 0 0 2 

Fonte: Dados da pesquisa, elaboração própria. 

Assim como no TCE-AM e outros, a maioria das atividades se concentra sobre a temática de 

Informática e Sistemas do TCE (44), como manipulação de PDF e sistema e-TCESP, seguida 

de Direito (25), com destaque o novo Código de Processo Civil, Parcerias com Poder Público, 

Licitação, Contratos e Termos de referência, e Contabilidade Pública (9), contabilização dos 

consórcios público, novas práticas de contabilidade aplicadas ao setor público. Ao todo, os 

temas são coerentes com a atividade fim das Cortes de Contas: um tema não esperado e que se 

apresenta recorrente é o Português, que contempla redação de pareceres, relatórios de auditoria, 
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atualização de regras ortográficas e oratória, afinal, quanto maior a exposição desses órgãos 

também maior a análise sobre o conteúdo produzido.  

 

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) 

O site oficial da Escola de Contas do TCE-MG tem uma ampla gama de informações 

institucionais, tais como: missão, visão e valores, estrutura organizacional, estrutura física, 

galeria de diretores. As atividades realizadas pela EC são divididas em Ensino Continuado, 

Educação a Distância (EAD), Programa de Extensão, Programa de Estágio e Programa de Pós-

Graduação. Com histórico desde de 2011 a 2017, as atividades realizadas entre 2011 e 2012, 

principalmente, não dispõem de descritivos, público-alvo ou outras informações que permitam 

diferenciar seu conteúdo e objetivo. Nos anos posteriores, 2013 a 2017, há disponibilização de 

material utilizado, cujo autor permitiu disponibilizar na internet, descritivo breve do evento, 

data, local, público-alvo e palestrante, na maioria dos eventos. 

Tabela 21 – Divisão das atividades produzidas pela EC-MT 
Tipo 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Curso 21 27 13 10 6 11 7 95 

Encontro 7 10 14 7 12 4 25 79 

Curso - EAD 0 0 0 1 0 3 47 51 

Palestra 4 4 2 3 2 6 5 26 

Seminário 2 1 7 2 2 4 1 19 

Programa 2 0 3 8 3 1 1 18 

Pós-graduação 0 0 0 17 0 0 0 17 

Treinamento 0 7 0 0 0 0 0 7 

Congresso 1 1 2 1 0 0 1 6 

Jornada 0 0 0 1 1 4 0 6 

Projeto 1 0 1 0 0 3 1 6 

Conferência 0 0 1 1 1 1 0 4 

Simpósio 0 0 2 2 0 0 0 4 

Capacitação 0 0 2 0 0 0 0 2 

Workshop 0 0 0 0 0 1 1 2 

Fórum 0 0 1 0 0 0 0 1 

Informativo 0 0 0 0 0 1 0 1 

Total 38 50 48 53 28 39 89 344 

Fonte: Dados da pesquisa, elaboração própria. 

Dentre as atividades relacionadas acima, eventos realizados e publicados no site oficial da EC, 

não foi identificado um programa de formação continuada voltado exclusivamente para seus 

servidores, nem um programa voltado a formação de novos servidores. A maior oferta de 

atividades está fortemente concentrada nos anos de 2011 e 2012, anos em que não possibilitam 

a consulta ao público-alvo, e os Encontros, segunda maior oferta de atividades, estão 

relacionados ao Programa “Tribunal e os Jurisdicionados” instituído em 2010. O Objetivo 
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desses Encontros Técnicos é a capacitação continuada dos agentes públicos municipais e 

estaduais. 

Assim como os Tribunais de Contas do Mato Grosso e de Santa Caterina, que apresentaremos 

a seguir, a EC do TCE-MG publica relatório de atividades anual, nos anos de 2011 e 2012 trata-

se do relatório de atividades do TCE como um todo (julgamentos, processos, sanções e outros), 

sendo apresentado como resultados da EC apenas a relação de cursos ou eventos em que houve 

capacitação de algum servidor. Nos anos de 2013 e 2014, o relatório refere-se exclusivamente 

às atividades da EC, e nesses documentos é possível localizar o descritivo dos programas com 

um confronto entre o planejado e realizado, conforme a figura abaixo. 

Figura 11 – Resultado versus meta de capacitação do Plano Estratégico, TCE-MG 

 

Fonte: TCE-MG, 2013, p.5; TCE-MG, 2014, p.7 

Os dados coletados indicam que a EC-MG direciona seus recursos para a formação e 

capacitação dos jurisdicionados, em programas como o Programa “Tribunal e os 

Jurisdicionados”, por exemplo, e da sociedade civil, em programas com o “Ponto de 

Expressão”, debates envolvendo temas atuais com alunos de graduação e pós-graduação de 

diversas áreas, docentes, servidores públicos, gestores e sociedade civil. 

A atenção com a formação dos servidores não se traduz em meta menos prioritária por haver 

um menor quantitativo de formação se comparado aos demais públicos, afinal em um quadro 

de 1.317 servidores, capacitar 300 servidores anualmente (meta) representa 23% de servidores 

melhor preparados anualmente, sendo que efetivamente foram capacitados o dobro do total de 

cargos efetivos. Conforme o relatório de atividades de 2014, “[...] foram ofertadas mais de 3 

mil horas aula em cursos para os servidores. O que resultou no TCE-MG ser o único TC do país 

a cumprir o índice de qualidade instituído pela ATRICON de, no mínimo, 40 horas aula de 

capacitação dirigida a auditores.” (TCE-MG, 2014, p.33).  
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Com base no mesmo relatório identifica-se que a capacitação dos servidores está dividida em 

três grandes áreas temáticas: capacitação técnica, instrumental e desenvolvimento 

humano/gerencial (TCE-MG, 2014). Contudo, devido à falta de documentos primários que 

relacionem tanto os cursos quantos os temas, não foi possível realizar uma análise mais 

aprofundada da capacitação continuada dos servidores. 

 

Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul (TCE-MS) 

O TCE-MS publica periodicamente os chamados Relatório de Atividades, com toda a relação 

de atividades produzidas pela EC e com alto nível de detalhe: quantidade de participantes 

dividida entre jurisdicionados, servidores e sociedade civil, e abertura de participantes por 

setores do TCE.  

Os projetos e programas da EC são apresentados em descritivos que elucidam os objetivos das 

ações de formação e capacitação. E cada grupo de ações está vinculado a uma avaliação dos 

então alunos quanto à adequação do material didático ao programa proposto, equilíbrio entre a 

abordagem teórica e prática em sala de aula, e outros pontos como organização das instalações, 

e a auto percepção do conhecimento adquirido do aluno sobre os temas apresentados. 

Tabela 22 – Divisão de pessoas capacitadas via EC-MS, entre 2015 e 2017. 
Quantidade de capacitados 2015 2016 2017 Total 

Servidores 1.071 1.540 1.091 3.702 

Jurisdicionados 1.196 588 2.488 4.272 

Sociedade - 1.293 1.993 3.286 

Total 2.267 3.421 5.572 11.260 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da EC do TCE-MS (2015, 2016 e 2017). 

A partir da tabela acima, observa-se que a quantidade de servidores formados via EC permanece 

constante ao longo dos três anos. Em 2016, inicia-se trabalhos voltados a sociedade civil, que 

possivelmente geram uma diminuição de oferta de atividades voltadas ao jurisdicionados, 

retomada em 2017. Com relação aos resultados, se comparado ao TCE-ES, apresentado 

anteriormente, o total de pessoas capacitadas em três anos da EC-MS representa apenas os 

formados em 2016 no TCE-ES. Se considerarmos que o TCE-MS apresenta apenas seis cursos 

em formato EAD, vemos o quanto essa modalidade impacta a formação de pessoas e que o 

TCE-MS tem apresentado uma permeabilidade com cursos presenciais (3.421) ainda aquém ao 

do TCE-ES (4.668), no ano de 2016. 

Voltado à formação da sua própria burocracia, a EC-MS apresenta tanto programa de formação 

para novos auditores, quanto programa de formação continuada, fortemente voltada à cursos de 
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contabilidade aplicada ao setor público. O Programa de formação para novos auditores foi 

criado em 2013, não associado ao plano de carreira, voltado aos aprovados no concurso público 

de 2013 elaborado para cadastro reserva. Em 2015, foram capacitados 25 servidores e o 

programa se estendeu até 2016, formando mais 31 servidores, com base numa estrutura 

programática que se divide em: Ambientação e Formação geral (TCE-MS, 2015 e 2016). 

O Programa de Ambientação consiste em palestras institucionais, seguidas de visitas às 

instalações do TCE e finalizada com o acompanhamento de uma sessão plenária, um tour 

bastante similar aos Programas “Conheça o Tribunal”, amplamente realizados em todas as 

cortes de Contas. O segundo tópico programático é a Formação geral, dividida em três módulos, 

cursos presenciais, palestras e oficinas laboratoriais, que totalizam uma carga horária mínima 

de 120 horas, “oportunizando aos novos servidores conhecerem de forma abrangente a 

funcionalidade e os sistemas operacionalizados no TCE-MS” (TCE-MS, 2016). 

Em 2017, o Programa de Formação Continua, composto por nove cursos, é totalmente voltado 

à Contabilidade pública: (1) Administração Financeira e Orçamentária, (2) Plano de Contas 

Aplicado ao Setor Público, (3) Contabilidade Orçamentária Aplicada ao Setor Público, (4) 

Contabilidade Patrimonial, (5) Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, (6) 

Oficina de Análise de Informações Orçamentárias, (7) Oficina de Análise de Informações 

Fiscais, (8) Oficina de Análise de Contabilidade Patrimonial, (9) Oficina de Análise de 

Demonstrações Contábeis. 

Na tabela 18, identificamos a totalidade de cursos realizados e publicados no portal da EC do 

TCE-MS, identificando o público-alvo de cada grupo de atividades. Além dos programas 

apresentados acima, os servidores têm acesso a um amplo conteúdo compartilhado com os 

jurisdicionados e com a sociedade civil. Sendo que dos projetos Café com Letras e Café com 

Prosa, mais de 70% dos participantes são servidores, conforme tabela 19. 

Tabela 23 – Relação de atividades, por público-alvo, desenvolvidos pela EC-MS 
Tipo S J SC 2015 2016 2017 Total 

Curso x x x 16 25 36 77 

Curso EAD x x x 0 1 6 7 

Projeto - Café com Letras x x x 2 4 3 9 

Projeto - Café com Prosa x x x 4 3 3 10 

Programa - Tecendo o Desenvolvimento Local  x  4 0 6 10 

Projeto - Diálogos Republicanos   x 2 4 0 6 

Seminários x   1 0 0 1 

Palestras x x x 3 3 2 8 

Congresso x   2 0 0 2 

Programa - Formação de novos auditores x   1 1 0 2 

Capacitação   x 0 2 4 6 

Programa de Educação Continuada x   0 0 9 9 

Total 35 43 66 35 



95 
 

 

 

Legenda: S=Servidores; J= jurisdicionados; SC=Sociedade Civil. Fonte: Elaboração própria, 

com base nos dados da EC do TCE-MS (2015, 2016 e 2017). 

Os Programas Café com Letra e Café com Prosa apresentam 76% do quórum de participação 

formado por servidores do TCE, conforme tabela abaixo. O Programa Café com Letra objetiva 

fomentar o hábito da leitura dos servidores, que por meio de um sistema de escambo, chamado 

GIRALIVRO, esse pode trocar seu livro constantemente, garantindo ao servidor a possibilidade 

de expandir os seus conhecimentos, inclusive para além de assuntos técnicos, o que gerou a 

diversificação e ampliação do acervo da biblioteca da EC, que anteriormente estava restrita a 

tecnicidade (TCE-MS, 2016). 

Tabela 24 – Relação de participantes nos Programas Café com Letras e, com Prosa 
Público 2015 2016 2017 Total % 

Servidores 397 596 289 1282 76% 

Jurisdicionados 232 16 75 323 19% 

Sociedade Civil - 69 13 82 5% 

Total 629 681 377 1687 100% 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da EC do TCE-MS (2015, 2016 e 2017). 

O Programa Café com Prosa apresenta temas de combate a corrupção, transparência e a 

importância estratégica do PPA, por exemplo, garantindo assim, maior participação dos 

jurisdicionados. Ele objetiva fomentar o espírito de competitividade saudável entre os 

servidores, por meio de palestras com temas, cuja seleção envolve o corpo técnico do TC, e 

assim possibilita aos servidores atualizarem-se cada vez mais a cerca de temas relevantes no 

âmbito dos TC (TCE-MS, 2016, 2017). 

 

Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso (TCE-MT) 

A EC do TCE-MT tem uma ampla atuação com os jurisdicionados e a sociedade civil, mesmo 

que quantidade de produtos aparente baixa, assim como o TCE-AM, ele também atua com os 

servidores por meio da capacitação: "Integração dos Novos Auditores 2013". Trata-se de uma 

formação dispersa em um período de cinco dias, composta por palestras e treinamentos: 

Tabela 25 – Programa de formação dos novos servidores 2013: TCE-MT 
Programação: 1º DIA PROGRAMAÇÃO: 4º DIA 

Cerimônia de Abertura 

Sistema de Controle Interno e 

relacionamento com o controle externo 

Estrutura organizacional do TCE/MT, com enfoque nas unidades 

de controle externo e respectivas atribuições. 

Orientações Normativas do Comitê 

Técnico 

Gabinetes de Conselheiros, Gabinetes de Conselheiros Substitutos 

e Secretarias de Controle Externo – Competências, distribuição e 

fluxo de atividades 

Avaliação de Resultados de Políticas 

Públicas 

Tribunal Pleno e Câmaras de Julgamento 

Indicadores de relevância; Matriz de 

Risco; Irregularidades mais frequentes 
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Ministério Público de Contas: competências, funcionamento e 

relacionamento com as relatorias 

Resolução Normativa - Consolidação de 

entendimentos técnicos – Decisões em 

consulta 

Parecer do Ministério Público de Contas Portal do TCE espaço dos fiscalizados 

Plano Estratégico do TCE/MT, com enfoque nos objetivos e metas 

do controle externo Resoluções Normativas 

Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado 

Classificação de irregularidades e 

padronização de multas 

Contas de governo e contas de gestão; denúncias e representações; 

atos de pessoal: concursos, admissão e benefícios previdenciários; 

obras e serviços de engenharia; declaração de bens. 

Cronograma de contabilidade 

Portal do TCE espaço do cidadão 

Normas e instruções processuais 

Portal do TCE espaço do controle 

externo 

PROGRAMAÇÃO: 2º DIA PROGRAMAÇÃO: 5º DIA 

Apresentação do Programa Consciência Cidadã 

Corregedoria geral, competências, 

funcionamento, sistema de 

gerenciamento de prazos Geral 

Acompanhamento de sessão do Tribunal Pleno Código de ética 

Secretarias de Controle Externo - matriz de competências e de 

responsabilidades pela qualidade do controle externo Política de segurança da informação 

Secretarias de Controle Externo - distribuição e controle de 

processos e atividades 

Ouvidoria geral e serviço de informação 

ao cidadão 

Secretarias de Controle Externo - sistemáticas de controle externo 

simultâneo de contas anuais e de gerenciamento de prazos Política salarial 

Relatórios parciais e conclusivos de auditoria Projetos de qualidade de vida 

PROGRAMAÇÃO: 3º DIA 

Estágio probatório e avaliação de 

desempenho 

Relatório e voto do Relator, Decisões Singulares, Acórdãos, 

Pareceres, Resoluções Normativas, Resoluções de Consulta Projeto de educação corporativa 

Secretaria de Controle Externo de atos de pessoal eSistema Conex-

e – Módulo benefícios 

Palestra sobre postura comportamental 

(Ledil) 

Secretaria de Controle Externo de obras e serviços de Engenharia – 

principais produtos e atividades outras (a definir) 

Sistema Geo-Obras 

Palestra motivacional e de integração 

(público-alvo: novos auditores e 

servidores em geral) 

Sistema APLIC – Auditoria Pública Informatizada de Contas   

Sistema LRF-Cidadão   

Sistema Conex-e – Geral, Módulo RNI, Módulo Relatório Contas 

de Governo   

Sistema Fiplan   

Sistemas de Entidades Parceiras   

Sistema Control-P Encerramento 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da EC do TCE-MT, 2017. 

Ao todo são mais de 50 cursos, considerando que há espaços a definir na agenda, de forma a 

perpassar todos as áreas e temas que envolvem o TC, sistemas de informática do TC, questões 

legais, estrutura, conjuntura, até chegar em um plano mais individual de remuneração, educação 

corporativa e qualidade de vida. E esse Programa se expressa quantitativamente com em apenas 

um (01) evento destinado a formação dos servidores, caso fosse decomposto o ano de 2013 

passaria contar com, aproximadamente, 136 atividades, na tabela abaixo. 
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Tabela 26 – Relação e quantitativo de Programas desenvolvidos pela EC-MT 
Tipos Público-alvo 09 10 11 12 13 14 15 16 17 ∑ 

EAD Público em geral 0 0 0 0 0 0 5 13 13 31 

PDI Sociedade Civil 0 0 0 8 21 13 11 0 17 70 

Consciência Cidadã  Universidades e outros segmentos 0 0 0 7 8 11 10 7 8 51 

Consciência Cidadã Sociedade Civil 0 0 0 0 0 0 0 6 9 15 

Democracia Ativa Parlamentares 0 0 0 0 0 0 5 8 9 22 

Gestão Eficaz Jurisdicionados 0 0 0 7 7 10 13 9 9 55 

Capacitação Técnica Servidores e jurisdicionados 1 1 2 3 10 0 14 5 6 42 

TCEstudantil 
Instituições de ensino infantil, médio 

e superior 
0 0 0 34 28 32 26 28 28 176 

Outros Eventos Público em geral 1 0 4 2 12 3 5 6 6 39 

Total 2 1 6 61 86 69 89 82 105 501 

 Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da EC do TCE-MT, 2017. 

Conforme matéria publicada no TCE-ES (2017), as EC’S que mais capacitam são as do TCE-

MT, do TCE-PR, do TCE-ES e do TCU com relação ao total de pessoas treinadas no ano de 

2017 (TCE-ES, 2017). Contudo, nenhum documento que indique a quantidade de formações, 

avaliação da qualidade das atividades ou descritivo consolidado dos tipos de atividade foi 

encontrado, de forma a validar esse comparativo. 

É ampla a quantidade de programas voltados a sociedade civil e jurisdicionados, como o PDI, 

que visa “capacitar, por meio de atividades, os conselheiros dos conselhos municipais e 

estaduais, estudantes e membros da sociedade, para o exercício do controle social, fomentando 

sua interface com o controle interno e externo” (TCE-MT, 2017), o Consciência Cidadã, 

Democracia Ativa, e outros, presentes na tabela acima. 

Alguns programas localizados no site oficial da EC-MT não aparecem na relação de programas 

associados à “eventos realizados”, mas são descritos no Plano Anual de Capacitação e cujo foco 

são, também, os servidores. O Programa de Capacitação Continuada de Membros, encontros 

presenciais mensais, com quatro horas de aula, ministrados por especialistas, de forma 

sistêmica, a fim de atualizar o conhecimento dos Conselheiros, Procuradores de Contas e 

Conselheiros Substitutos (TCE-MT, 2017). 

Há também o Programa de Desenvolvimento de Competências Técnicas, que não se relaciona 

a tabela acima, trata-se de “capacitações temáticas, dirigidas e obrigatórias voltadas para os 

servidores integrantes das carreiras do controle externo, com o objetivo de nortear o 

aperfeiçoamento e desenvolvimento das competências necessárias para atuação destes agentes 

na área finalística do TC” (TCE-MT, 2017). 

Portanto, não foi localizado quantitativo referente aos programas de formação continuada 

relacionados acima, localizou-se apenas indícios que exista e que seus produtos não estão 
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relacionados na tabela acima, exatamente pela sua obrigatoriedade e frequência. Vale ressaltar 

que dentro das atividades de Capacitação Técnica e Outros Eventos existem cursos voltados 

exclusivamente para servidores do TCE, mas poucos em termo de quantidade. 

 

Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) 

Assim como em outros TC’S, na EC do TCE-PI não há identificação/distinção entre o público-

alvo e o objetivo dos eventos realizados, sendo imprecisa a identificação e distinção entre todas 

as atividades apresentadas. Os eventos realizados são apresentados na tabela abaixo, e tem 

início em 2008 com Fórum associados ao PROMOEX e a Fórum de Qualificação aos novos 

gestores da Administração Municipal, tabela abaixo. 

Tabela 27 – Relação de atividades ofertadas pela EC do TCE-PI 
Atividades 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Treinamento 0 0 1 0 0 1 0 2 6 7 17 

Curso 0 0 2 0 12 8 3 20 11 16 72 

Seminário 0 2 0 4 7 5 3 6 7 8 42 

Palestra 0 1 2 2 0 0 4 2 1 7 19 

Fórum 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 

Oficina 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3 

Encontro 0 1 0 6 0 1 1 2 0 0 11 

Congresso 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Reunião 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 

Total 2 5 5 13 20 18 11 32 27 38 171 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da EC do TCE-PI, 2017. 

Os seminários são, em maioria, voltados a sociedade civil, cuja composição é de 36 seminários 

de “Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante”, senão é voltado aos gestores 

municipais “Seminário para os Novos Gestores”. Os Encontros se seguem o mesmo 

comportamento, sociedade civil e jurisdicionados. As palestras de 2010 a 2011 se concentram 

em aspectos da LRF, passando, em 2014 a 2017, para palestras de reconhecimento e 

fortalecimento institucional, por exemplo: “Os Tribunais de Contas como Instrumento de 

Fortalecimento da Democracia Brasileira”, frente a sociedade em eventos de apresentação do 

TCE à visitantes, nas clássicas atividades “Conheça o TCE”. 

Os cursos e treinamentos com temas não diretamente correlacionados aos jurisdicionados e a 

sociedade civil, o que não implica serem direcionados aos servidores, tratam questões mais 

técnicas e formalísticas, entre os anos de 2010 a 2013: Detecção de fraudes, LRF- aspectos 

gerais e demonstrativos, Elaboração de Acórdãos. Temas qualitativos aparecem entre 2014 e 

2017, em cursos aparentemente voltados ao público interno, como, por exemplo: “Qualidade 

nos Relatórios e Instruções de Controle Externo”, “ICMS Ecológico”, “Análise dos 
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Demonstrativos da LRF” e “Treinamento sobre a utilização das ferramentas de fiscalização do 

Tribunal de Contas do Estado visando à defesa do patrimônio público e o combate à 

improbidade administrativa”. 

Portanto, a existência de cursos de capacitação de servidores foi identificada nos treinamentos 

e cursos apresentados na tabela acima, inclusive abordando temas com informática e sistemas 

informatizados do TCE, Oratória, e demais áreas de atuação e atividade fim. Entretanto, sem 

que haja detalhes sobre o objetivo de cada curso, descritivo ou outros detalhes, não é possível 

associa-lo a um plano de capacitação continuado, também não encontrado, voltado a atualização 

do conhecimento dos servidores, ou até mesmo um plano de capacitação voltado à novos 

servidores. 

 

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE-RN) 

A relação de evento realizados pela EC-RN está apresenta na tabela abaixo e representa um 

total de 30.054 vagas disponibilizadas, sem apresentar a quantidade de vagas efetivamente 

preenchidas ao longo dos doze anos de atividades. Assim como em outros TC’s, os eventos da 

EC se apresentam sem definição quanto ao público alvo, destinatários, conteúdo, objetivo e não 

disponibiliza outras fontes de consulta sobre as atividades ministradas, inviabilizando a análise 

de cursos destinados, ao todo ou em parte, aos servidores. 

Tabela 28 – Relação de atividades ofertadas pela EC do TCE-RN 
Tipo 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Curso 6 9 0 6 20 14 24 9 11 24 30 37 190 

Encontro 0 5 0 4 0 1 2 7 0 4 2 4 29 

Capacitação 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 1 6 14 

Seminário 0 0 0 0 0 8 0 2 2 0 2 2 16 

Treinamento 1 2 0 1 1 4 0 1 7 0 0 0 17 

Palestra 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 

Fórum 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Workshop 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 6 8 

Painel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Total 7 16 0 11 22 27 27 21 26 30 36 55 278 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da EC do TCE-RN, 2017. 

A partir de uma análise de dados secundários, disponibilizados no sítio eletrônico da EC, o 

Plano Estratégico (2015-2021) do TCE-RN apresenta informações relacionadas a qualificação 

de servidores. Observa-se que no mínimo 40 horas-aula serão ofertados aos servidores 

anualmente, e sociedade civil, figuras abaixo. O Plano Estratégico não assume nenhuma meta 

de capacitação voltado aos jurisdicionados. E, como resultado dos anos anteriores, apresenta 
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Treinamento com os novos servidores, via fotografias, elaboração do Projeto Pedagógico, sem 

disponibiliza-lo no site, e a Promoção de capacitações voltadas para os servidores do TCE-RN 

e jurisdicionados, através da EC. 

Figura 12 – Metas de capacitação de servidores e sociedade civil, do TCE-RN 

 
Fonte: Plano Estratégico (2015-2021) do TCE-RN, p.45-46. 

A progressão funcional por mérito é por meio da obtenção, num período de dois anos, de, no 

mínimo, “80 (oitenta) horas resultante da frequência e do aproveitamento de cursos e/ou eventos 

de aperfeiçoamento funcional relacionados com a natureza do cargo ou função, ministrados ou 

reconhecidos pela Escola de Contas” (Rio Grande do Norte, 2000, Art. 26). Sendo assim, a 

participação em eventos promovidos pela Escola de Contas está diretamente associada a 

progressão dos servidores.  

Na Política de Capacitação e desenvolvimento profissional e pessoal do TCE novamente é 

explicitada a relevância da Escola de Contas. Essa tem a “responsabilidade por conduzir a 

capacitação e desenvolvimento dos servidores do TCE/RN” (TCE-RN, 2012) com o objetivo 

de “Promover capacitação e o desenvolvimento dos servidores, de forma a suprir os 

conhecimentos e experiências de que necessitam para executarem as suas atividades, mantendo-

se competentes, atualizados e aptos a atenderem as exigências do Tribunal” (TCE-RN, 2012). 

Contudo, mesmo com a obrigatoriedade de elaboração de um plano periódico de capacitação e 

desenvolvimento de servidores, nenhum documento foi localizado. 

 

 

Tribunal de Contas do Estado de Rio Grande do Sul (TCE-RS) 

No sítio eletrônico oficial da EC do TCE-RS identificamos programas, planos de capacitação, 

que apresenta as ações de capacitação previstas para 2016 e 2017, eventos realizados, 
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possibilidade de avaliação dos de eventos, além da possiblidade de inscrições e cursos e eventos 

presenciais e EAD, contudo, sem identificação do público-alvo.  

Voltado à sociedade civil, o Programa de Capacitação de Conselheiros Municipais; voltado aos 

jurisdicionados, o Programa de Capacitação de Agentes Políticos e o Programa de Formação 

Continuada de Agentes de Controle Interno. Com foco nos servidores, identificamos quatro 

programas: o Programa de Preparação de Ingressantes – PPI –, o Programa de Formação de 

Auditores Públicos Externos, o Programa de Aperfeiçoamento de Auditores Públicos Externos 

e o Programa de Desenvolvimento de Gestores do TCE. 

Programa de Preparação de Ingressantes – PPI, o objetivo do Programa de Preparação do 

Ingressante é acolher os novos servidores do Tribunal de Contas e situá-los no contexto da 

Instituição, conferindo preparação básica e inicial para o exercício das atribuições atinentes aos 

cargos de Auditor Público Externo, de Oficial de Controle Externo e Comissionados (TCE-RS, 

2017). Programa de Desenvolvimento de Gestores do TCE, o objetivo deste Programa é 

desenvolver as competências gerenciais necessárias para o aperfeiçoamento do desempenho 

das pessoas ocupantes efetivas ou potencias das diferentes posições de chefia e assessoramento 

na estrutura organizacional do Tribunal de Contas do Estado. (TCE-RS, 2017). 

Outros dois programas voltados aos Auditores Públicos Externos são: Programa de Formação 

de Auditores Públicos Externos, o objetivo do Programa de Formação de Auditores é situar o 

Auditor Público ingressante no contexto institucional do TCE e da Administração Pública, além 

de dotá-lo das competências técnicas e comportamentais necessárias ao desempenho das 

atribuições do cargo. (TCE-RS, 2017); e o Programa de Aperfeiçoamento de Auditores Públicos 

Externos, o objetivo do Programa de Aperfeiçoamento de Auditores é estimula r o aprendizado 

contínuo, mediante a realização de cursos específicos, promovendo a constante atualização dos 

membros do corpo técnico do Tribunal de Contas em matérias emergentes afetas ao controle 

externo. (TCE-RS, 2017). 

Tabela 29 – Relação de atividades ofertadas pela EC do TCE-RS 
Atividades 2016 2017 Total 

Cursos 46 54 100 

Encontros 5 19 24 

Workshop 0 1 1 

EAD 0 22 22 

CFI – Cursos de formação de ingressantes 0 12 12 

Seminários 0 1 1 

Palestras 1 0 1 

Total 52 109 161 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da EC do TCE-RS, 2017. 
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Na tabela acima relacionamos as atividades encontradas no site, e fica evidente a prática de 

curso de formação de ingressante. Contudo, os demais não são facilmente identificáveis, tanto 

pela falta de inferência aos programas relacionados acima, quanto pela falta de evidenciação de 

público-alvo ou a possibilidade de consulta a mais informações de conteúdo e objetivo de cada 

atividade. 

Ainda assim, com relação aos temas abordados em cada atividade, identifica-se uma temática 

variada que inclui Direito Civil, Processo Civil e Regimento Interno, Sistemas e Softwares, 

Auditoria, Gestão de Pessoas, Licitações, Contratos, Convênios, PPP e Terceirização, 

Contabilidade, Meio ambiente, Obras Públicas, Improbidade Administrativa, Educação, Saúde, 

Previdência e Português e Comunicação. 

  

Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE-SC) 

A maior quantidade de atividades, identificadas em formato individual e voltados para os 

servidores, foi na EC do TCE-SC. Como a busca por cursos e eventos anteriores no sítio 

eletrônico oficial da EC não localizou o conteúdo ministrado, a análise se pautou por 

documentos secundários, como o Relatório de Atividades do Instituto de Contas, publicado para 

os exercícios de 2013 a 2015, e o suplementado pelo Programa de Capacitação de servidores 

dos anos de 2016 e 2017.  

O sítio eletrônico oficial da EC do TCE-SC apresenta um amplo leque de opções, associado a 

Educação Corporativa, com calendário de eventos, a possibilidade de inscrições, relação de 

ações programadas, em andamento e realizados, além da emissão de certificados, presente em 

todos as EC analisadas até o momento. A pós-graduação, que teve início em 2013, é um 

programa que oferece cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, mestrado 

ou de doutorado, para servidores do TCE-SC e seus jurisdicionados. 

O primeiro curso de especialização ocorreu em 2011, com a oferta de especialização lato sensu 

em Controle Externo nas Concessões de Serviços Públicos, oferecido em parceria com a Escola 

Nacional de Administração – Escola de Governo, voltado exclusivamente aos servidores do 

TCE-SC, sem custas e inscrição e mensalidade e com 40 vagas. Nos anos seguintes novas 

parcerias foram firmadas com outras universidades e em 2015, com o curso de especialização 

Controle Público, a EC-SC ofertou diretamente cursos de pós-graduação. Esse era composto de 

30 vagas, gratuito, voltado para servidores do TCE-SC e seus jurisdicionados. 
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Identifica-se, em 2007, que o Programa de Formação foi destinado aos novos auditores, 

concurso de 2006, e desenvolveu-se ao longo de 14 dias úteis, abordando temas usuais de 

controle externo correlacionados às atividades do TC, conforme tabela abaixo. As palestras de 

abertura são uma forma de apresentação institucional e foram realizadas pelo Conselheiro José 

Carlos Pacheco, Presidente do TCE/SC, e em seguida, pelo Deputado Joares Ponticelli, então 

presidente da Escola de Governo da Assembleia Legislativa, e “as aulas foram ministradas por 

31 (trinta e um) servidores do próprio TCE/SC”, admitidos para o cargo de Auditor Fiscal de 

Controle Externo (TCE-SC, 2007, p. 8-9). 

Tabela 30 – Programa de formação dos novos servidores 2007: TCE-SC 
1º DIA 6º DIA 

Posse e palestra de boas vindas  Atos de Pessoal/Regime de Previdência 

Mensagem do Deputado Joares Ponticelli – Presidente 

da Escola de Governo da Assembleia Legislativa do 

Estado de Santa Catarina 

Atos de Pessoal/Regime de Previdência  

Atos de Pessoal/Regime de Previdência  

Palestra de abertura: Evolução do Controle Externo no 

Brasil e no Mundo – TCE/SC 
7º DIA 

Direitos e deveres dos servidores do TCE/SC Atos de Pessoal/Regime de Previdência  

2º DIA  Atos de Pessoal/Regime de Previdência  

Apresentação do organograma do TCE/SC  Atos de pessoal e empresas estatais  

Apresentação das competências e atribuições das 

unidades o TCE-SC – Corregedoria, Gabinetes dos 

Conselheiros, Corpo de Auditores, Assessoria da 

Presidência, Assessoria Militar, Assessoria de 

Comunicação, COG, DAE, DAF, DCE, DIN, DLC, 

DMU, DPE, ICON e SEG  

8º DIA 

Lei de Responsabilidade Fiscal/Renúncia de Receita  

Lei de Responsabilidade Fiscal/Renúncia de Receita   

Controle Interno 

9º DIA 

Lei nº 8666/93 – Licitações  

Continuação da apresentação das Unidades Lei nº 8666/93 – Licitações e Contratos  

Continuação da apresentação das Unidades Lei nº 8666/93 – Licitações e Contratos  

Ministério Público junto ao TCE/SC – MPJTC/SC 10º DIA 

3º DIA 
Planejamento Governamental – PPA, LDO e LOA; 

Execução Orçamentária – Receita e Despesa 

Lei Orgânica e Regimento Interno  Execução Orçamentária 

Lei Orgânica e Regimento Interno  11º DIA 

Sistematização Execução Orçamentária  

Recursos Prestação de Contas  

Consultas  Prestação de Contas  

Estudo de caso 12º DIA 

4º DIA Elaboração de Relatórios e Metodologia  

Apresentação dos processos típicos e sua estrutura  Técnicas de Auditoria  

Constituição dos processos e tramitação Técnicas de Auditoria Operacional - Vídeo-Auditoria 

Apresentação dos processos típicos e sua estrutura 13º DIA 

Apresentação dos processos típicos e sua estrutura  Contabilidade Governamental  

Política de TI do TCE/SC Contabilidade Governamental 

5º DIA Contabilidade Governamental  

Elaboração de Relatórios e Metodologia   14º DIA 

Elaboração de Relatórios e Metodologia   Publicidade Governamental  

Sistema e-Sfinge Atuação do Auditor Fiscal de Controle Externo 

PROMOEX e Planejamento Estratégico do TCE/SC Palestra de Encerramento: Ética no serviço público 

Fonte: Relatório de Instituto de Contas Santa Catariana, TCE-SC, 2007  
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Esse programa repete-se em 2008, agora de uma forma mais enxuta, com duração de sete dias, 

aplicado a 33 (trinta e três) servidores do TCE-SC, aprovados no concurso público realizado 

em 2006, sendo 01 (um) admitido para o cargo de Auditor e 32 (trinta e dois) admitidos para o 

cargo de Auditor Fiscal de Controle Externo. No quadro abaixo estão relacionados os temas 

abordados no Programa de formação dos novos servidores 2008. 

Tabela 31 – Programa de formação dos novos servidores 2008: TCE-SC 
1º dia 5º dia 

Recepção e Distribuição de Material Licitações e Contratos 

Solenidade de Posse  6º dia 

Discurso de Boas-vindas Noções Gerais de Auditoria 

Apresentação do Programa de Capacitação dos Novos 

Servidores 
Auditoria Operacional 

Palestra: “Tribunais de Contas, Controle Externo, Ética e 

Cidadania” 
Auditoria de Obras 

Apresentação do Organograma e Atos de Pessoal 

Quem é Quem no TCE/SC 7º dia 

Lei Orgânica e Regimento Interno do TCE/SC Lei de Responsabilidade Fiscal 

2º dia 
Conduta Ética e Postura do Auditor Fiscal Frente 

ao Auditado 

Direitos e Deveres do Servidor do TCE/SC Controle Interno 

Funções do Auditor Fiscal Sistema e-Sfinge 

3º dia Promoex 

Orçamento Público: Planejamento, Execução e 

Acompanhamento 
Planejamento Estratégico 

4º dia 
Palestra de Encerramento: “Improbidade 

Administrativa” 

Contabilidade Pública e Privada 
Entrega do Certificado de Participação aos novos 

servidores e palestrantes 

 Fonte: Relatório de Instituto de Contas Santa Catarina, TCE-SC, 2008. 

A capacitação oferecida diretamente pela EC aos seus servidores é chamada “interna direta”, 

dividida em cursos e eventos e foi consolidada na tabela abaixo, com base nos Relatórios de 

Atividade da EC do TCE-SC. Esses detalham a capacitação direta, a indiretamente, direcionada 

aos servidores do TCE-SC, mas realizadas por outras instituições, pessoas físicas ou jurídicas; 

e a capacitação externa, realizada pela EC e dirigida ao público externo, como: servidores 

estaduais, municipais, sociedade civil. 

Os relatórios apresentam quadros dos cursos e eventos detalhados por data, nome do curso, 

público alvo, ministrante, local de realização, valor unitário (custo, quando existente), valor 

total (custo, quando existente), cargo horária e o total participantes. Ainda há uma sessão sobre 

os custos envolvendo a totalidade das atividades, relação de servidores que recebem algum 

benefício para pós-graduação, eventos externos, ou que participaram como palestrantes em 

eventos externos. Aqui foi possível identificar claramente a relação existente entre servidores e 
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o corpo político há nível municipal e estadual, pois demonstra a interação via cursos de 

formação. Pode-se considerar esse relatório como uma prestação de contas da Escola de Contas. 

Tabela 32 – Relação de atividades ofertadas pela EC do TCE-SC 
Capacitação Atividades   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 

Interna 

Direta 

Cursos   21 20 14 19 22 23 10 5 12 39 52 

Eventos   4 10 2 2 9 12 4 2 0 0 0 

Subtotal - 

Interna 

Direta 

Total   25 30 16 21 31 35 14 7 12 39 52 

Horas aula   311 399 170 624 396 321 98 177 201 1.429 810 

Servidores TCE   1.553 1.631 1.045 990 1.288 1.338 438 277 456 2.116 1.610 

Interna 

Indireta 

Cursos   6 13 15 15 23 51 27 24 24 - - 

Eventos   9 22 20 40 50 56 31 25 34 - - 

Subtotal - 

Interna 

Indireta 

Total   15 35 35 55 73 107 58 49 58 0 0 

Horas aula   151 619 913 1.015 1.354 2.404 1.020 737 975 - - 

Servidores TCE   231 258 134 147 332 339 211 154 146 - - 

Externa 

Iniciativa TCE Curso 1 16 0 0 1 8 2 o 5 - - 

 Evento 0 3 10 5 1 17 4 1 0 - - 

Por solicitação Curso 0 1 2 0 7 13 2 0 1 - - 

  Evento 0 0 0 2 4 15 0 1 1 - - 

Subtotal - 

Externa 

Total   1 20 12 7 13 53 8 2 7 0 0 

Horas aula   - 172 81 65 232 638 143 16 47 - - 

Participantes   46 1.056 3.206 3.806 4.904 7.775 4.590 4.076 1.547 - - 

Programa 

Portas 

Abertas 

Universitários   12 1 5 9 3 7 8 8 13 - - 

Servidores - - - - 3 0 0 1 2 - - 
Ensino fundamental e 

médio 
1 1 0 0 2 2 1 2 2 - - 

Vereadores e vereadores 

mirins 
2 1 2 3 1 0 0 0 4 - - 

Resumo 

Geral 

Cursos   28 50 31 34 53 95 41 29 42 39 52 

Eventos  28 38 39 61 73 109 48 40 56 0 0 

Total   56 88 70 95 126 204 89 69 98 39 52 

Legenda: *Os anos e 2016 e 2017 foram elaborados com base no Programa de Capacitação, ou 

seja, não representa efetivamente o número de atividades realizadas, mas a pretensão da EC. 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da EC do TCE-SC, 2017. 

 

Os cursos voltados aos servidores perpassam as temáticas apresentadas em todos os TCE 

analisados, associados a Fiscalização (Auditoria Ambiental, Regulação da Qualidade da 

Prestação de Serviços de Água e Esgoto, Padrão de Auditoria de Conformidade), 

Comportamental (associado ao Programa Qualidade de Vida apresenta palestras como: O 

Desafio de Servir à Sociedade, O Comportamento e Qualidade de Vida, Alimentação 

Saudável), Gestão (Arte de liderar) e Operacional (Curso Excelência no Atendimento, Práticas 

Ágeis de Gerenciamento, Desenvolvimento e Manutenção de Projetos de Software). 

Além desses, as capacitações externas representam um elevado quantitativo de participantes, 

mesmo sendo representado por um evento, o Ciclo de Estudos de Controle Público da 

Administração Municipal. Até 2014, o evento ocorreu todos os anos, em que são ofertadas 

oficinas, com os seguintes eixos temáticos: contabilidade e controle interno; licitações, 

contratos, obras e serviços; atos de pessoal; e cultura, em 14 etapas regionais, ou mais, a 

depender do evento. Sendo que os temas apresentados são escolhidos em razão de necessidades 

constatadas pela equipe técnica deste Tribunal, ou seja, tem como objetivo a capacitação dos 

jurisdicionados.  
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Novamente, tem-se a burocracia, com sua maioria composta por auditores, sendo a protagonista 

dos cursos de formação com base em sua experiência in loco com servidores e políticos do 

executivo, o que demonstra como a Escola de Contas fornece um espaço de interação entre 

esses atores. Além disso, a dimensão político-relacional é composta pelo indicador associada a 

existência e operação efetiva de formas de participação social, que evidenciamos abaixo. 

Foram localizados dois programas voltados à sociedade civil. O primeiro vem desde 2006, 

chamado “Portas Abertas”, trata-se do tradicional “conheça o TC”, um programa que aproxima 

do TC às instituições de ensino catarinenses, universidades, ensino médio, fundamental, 

vereadores mirins e por vezes alguns servidores, por meio de palestras sobre as atribuições do 

TCE-SC. O segundo, realizado em 2013 e 2014, é chamado “TCE na Escola”, trata-se de um 

Concurso de Redação para estudantes das escolas públicas, em parceria com a Secretaria de 

Estado da Educação. O objetivo fomenta o interesse dos estudantes por fiscalizar o uso dos 

recursos públicos por meio de temas como “Corrupção – E eu com isso?”, por fim, os alunos 

com redações selecionadas recebem uma menção honrosa, em uma das edições tablets, e suas 

escolas receberam kits de livros de literatura, um projetor multimídia e um computador. 

 

Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) 

Na EC do TCE-SE foram identificados poucos cursos com público-alvo especificamente de 

servidores, ao todo, dentre as 226 atividades, apenas treze eram destinadas claramente 

destinadas a servidores da área fim do TCE. Nesses casos os cursos são voltados à questão mais 

clássica de contabilidade, como as novas demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, 

associado a mudanças implementadas pelas normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao 

setor público, e licitações e contratos. Assim como em outros TC’s, em Sergipe não foi 

identificado nenhum programa de formação de ingressantes, programa de formação continuada, 

total de servidores formados e capacitados em relação as atividades e ações disponibilizas.  

Tabela 33 – Relação de atividades ofertadas pela EC do TCE-SE 
Tipo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Seminário 0 2 2 8 11 6 5 2 36 

Palestra 1 0 0 1 0 0 0 5 7 

Projeto 0 0 0 7 0 0 2 10 19 

Curso 28 31 13 16 16 12 4 33 153 

Congresso 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Simpósio 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Fórum 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

Oficina 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Encontro 1 0 0 0 1 0 2 0 4 

Total 30 33 15 32 28 18 14 56 226 
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Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da EC do TCE-SE, 2017. 

As demais 213 atividades são fortemente direcionados aos jurisdicionados, servidores 

municipais e estaduais, essa concentração de esforços na formação dos auditados segue até 

2017, em que palestras, simpósios e seminários, associadas a sociedade civil, tomam força 

como objetivo de “trazer à sociedade civil organizada e a todos os órgãos que atuam diretamente 

no controle dos gastos públicos o debate sobre o país que queremos e podemos ter [...]”, mas 

ainda assim se apresentam atividades ao controle social apenas como motivador e não como 

mecanismo de instrução, como ocorre nos cursos. Ou seja, novamente tem-se a formação de 

recursos humanos e na existência de formas de participação social, contudo, com níveis baixos de 

informação associada há esses indicadores. 

 

Tribunal de Contas do Estado de Tocantins (TCE-TO) 

Alta quantidade e frequência de produtos voltados aos servidores do TCE-TO é facilmente 

identificada ao analisar seus cursos realizados, pois, em média, mais de 70% do total de 

atividades desenvolvidas pela EC-TO tem como público-alvo os servidores do TC. O sítio 

eletrônico ainda permite consulta a cursos abertos, realizados e em andamento, e dispõem de 

informações mínimas ao seleciona-lo: tipo de cursos (interno ou externo), público-alvo, e carga 

horária (ao todo foram 7.369 horas aula) possibilitando a elaboração da tabela abaixo.  

Tabela 34 – Relação de atividades ofertadas pela EC do TCE-TO 
Atividades 2001 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Curso 1 5 3 19 40 75 60 37 27 29 20 18 334 

Programa 0 0 1 0 5 12 10 7 5 5 7 2 54 

Encontro 0 0 0 1 0 4 7 7 2 10 4 3 38 

Palestra 0 0 0 0 11 0 3 13 0 15 7 11 60 

Projeto 0 0 0 0 2 0 0 2 4 2 1 1 12 

Oficina 0 0 0 0 2 3 3 4 0 17 1 6 36 

Fórum 0 0 0 0 0 7 1 1 0 0 1 1 11 

Seminário 0 0 0 0 0 1 2 3 4 1 0 1 12 

Congresso 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Workshop 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1 7 

Horas-aula 60 116 116 815 826 1651 1210 556 464 717 461 377 7369 

Total 1 5 4 20 60 102 87 79 42 79 42 44 565 

Atividades voltadas aos servidores do TC 

Total 1 5 4 15 55 72 64 58 23 46 18 16 377 

Percentual 100% 100% 100% 75% 92% 71% 74% 73% 55% 58% 43% 36% 67% 

Horas-aula 60 116 116 758 786 1349 1037 331 180 376 183 155 5447 

Percentual 100% 100% 100% 93% 95% 82% 86% 60% 39% 52% 40% 41% 74% 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da EC do TCE-TO, 2017. 

No sítio eletrônico institucional da EC-TO há um link chamado “PDI” que está associado ao 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) de educação corporativa e de desenvolvimento 
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profissional, o qual, por sua vez se desdobra no Plano Anual de Formação e Capacitação, que 

sintetiza os programas e ações de formação e capacitação a serem desenvolvidos ao longo do 

exercício, atribuição da EC (TCE-TO, 2011), mas ao seleciona-lo nenhum arquivo retorna. 

Além disso nenhum conteúdo relacionado a formação e capacitação de novos servidores foi 

encontrado. 

Entre os programas encontrados apenas dois são direcionados aos servidores do TC e mesmo 

esses não apresentam correlação direta com o Plano Anual de Formação e Capacitação, e os 

demais estão associados ao controle social/sociedade civil. Isso não impede de concluir que 

houve uma ampla quantidade de cursos, com elevada carga horária, no geral com o mesmo 

conteúdo programático dos demais, abordando todos os tópicos já listados em outras EC, 

associada a formação e capacitação continua dos servidores do TCE-TO. 

Os cursos voltados aos servidores do TCE diminuem em 2014, queda que podemos associar ao 

aumento de cursos fornecidos aos jurisdicionados sobre a temática de licitações, contratos e 

termos de referência, e também nos últimos anos associada a iniciativas voltadas à sociedade 

civil: TCE de portas abertas para a Universidade e Programa de Formação de Agentes Públicos. 

Concluímos esse capítulo com uma breve análise dos tópicos relacionados: 

O desenvolvimento da capacidade estatal, via qualificação de seus recursos humanos, uma 

tendência bastante coerente dada a conjuntura interna e externa apresentada, foi verificada pela 

análise dos planos de cargos e carreiras e suas atualizações, havendo aprimoramento no quadro 

de cargos e quanto ao nível de formação de seus membros de especialização, com migração 

quantitativa de cargos de nível fundamental e médio para cargos de nível superior, ainda que 

tímida em estados como TC’s de AP, MA, RN e TO. Em outras palavras, há TC’s em que a 

maioria de cargos efetivos é ocupada por servidores com nível superior (TCE-ES, TCE-PE e 

TCE-SC), ao mesmo tempo em que há outros com a maioria de cargos efetivos ocupada por 

servidores com nível médio e fundamental (TCE-AP, TCE-MA, TCE-MS e TCE-TO). E 

mesmo no processo de transformação de cargos de nível médio para cargos de nível superior, 

no TCE-SE, foi realizado por padrões não republicanos, ou seja, por meio de práticas de 

corrupção que gerou promoção baseada em interesse privado de seus conselheiros. Além disso, 

em alguns tribunais, como TCE-RO e TCE-PB, ainda há uma grande quantidade de cargos 

efetivos associados a regalias institucionais que nada agregam a capacidade estatal, como os 

cargos de motorista.  
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Ainda associado aos recursos humanos de capacidade estatal, o modelo de recrutamento via 

editais pouco se alterou ao longo dos anos, tendo sido criada uma especialização vinculada ao 

cargo de Auditor, associada ao início dos repasses do programa PROMOEX e às necessidades 

de auditoria e análise concomitante das contas públicas impostas pela LRF. Além da 

especialização em tecnologia da informação, as clássicas formações em Direito, Ciências 

Contábeis e Ciências Econômicas perderam espaço, sem deixar de ser predominantes, para 

especializações plurais, em qualquer área de formação, ou ainda mais específicas, como 

Geografia, Medicina e Atuária, esses, restritos aos TCE’s do norte e nordeste. 

Mesmo sem uma correlação direta entre os TCE’s, cujos editais possibilitam o ingresso no 

cargo de Auditor para aqueles que apresentam curso superior em qualquer área de formação, 

alguns programas de formação de novos servidores estão associados diretamente com o 

processo de seleção, sendo que a aprovação na capacitação uma fase eliminatória do processo. 

Essas permitem interação entre a cúpula institucional e os novos servidores, quando a ideologia 

institucional e as leis corporativas são transmitidas aos novos servidores. 

Dentre os nove TCE’s que apresentaram em seu plano de cargos e carreiras uma política de 

capacitação voltada aos novos servidores (TCE-AL, TCE-ES, TCE-MA, TCE-MS, TCE-PB, 

TCE-PI, TCE-RO, TCE-RR e TCE-TO) apenas no Tribunal de Contas do Estado do Mato 

Grosso do Sul foi identificado documentos que comprovam sua efetiva realização, com base no 

sítio eletrônico da Escola de Contas. Além desses, outros TC’s apresentaram plano de 

capacitação via site oficial da EC, sem uma previsão via plano de cargos e carreira dos 

servidores, são eles: TCE-AM, TCE-MT, TCE-SC e TCE-RS. 

Com relação ao Programa de formação continuada, os Tribunais de Minas Gerais, Paraíba e 

Rio Grande do Norte apresentam informações no sítio eletrônico de suas respectivas Escolas 

de Contas, com o descritivo de programas de formação e indicadores de sua efetiva realização, 

com base em documentos secundários, como relatórios de atividades. No entanto, a realização 

desses programas não foi identificada em eventos, realizados e publicados, nos sites das EC’s. 

Nos TCE’s do Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio Grande do 

Sul, Santa Catarina e Tocantins identifica-se uma alta frequência de cursos direcionados aos 

servidores, que se associam diretamente a um programa de capacitação continuada de 

servidores. 

Correlacionando o quadro de pessoal, os programas de formação e as Escolas de Contas: ao 

todo, as EC’s dos Tribunais do Acre e do Maranhão inviabilizaram comparações pela falta de 
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documentos publicados referentes a ações voltadas aos servidores. E, em especial, o TCE-MA 

também apresenta baixa proporção de cargos com nível superior. Isso porque apenas 50% dos 

cargos efetivos requerem especialização e não apresenta incentivos à capacitação em seus 

planos de carreira, ou seja, apresenta baixos inputs de recursos humanos, nenhum output 

associado a EC, nem retroalimentação de sua própria capacidade.  

Outro Tribunal com baixos indicadores de recursos de capacidade estatal é o TCE-AP, que 

apresenta uma proporção maior de cargos com nível médio e fundamental do que cargos com 

nível superior, sendo que, apenas 30% dos cargos efetivos requerem especialização. Também 

não foram identificados mecanismos de incentivo à capacitação em seus planos de carreira. E, 

por fim, sua Escola de Contas apresentou apenas três outputs, nos últimos quatro anos, voltados 

a formação e qualificação de seus servidores. 

Destacamos o TCE-RS como oposto aos TCE’s apresentados acima. Esse realizou constantes 

concursos públicos, com alta quantidade de vagas, renovando parte do seu corpo burocrático, e 

apresentou salários superior à média encontrada. Além disso, apresentou a segunda maior 

quantidade de servidores com nível superior em termos absolutos, ou seja, em termos de 

qualificação, comparado ao TCEAP, por exemplo, já apresenta inputs mais elevados de 

recursos humanos. Por fim, sua EC pode ser considerada um retro alimentador de recursos via 

outpus direcionados aos servidores. 

O meio termo entre o TCE-RS e o TCE-AP está Tocantins, que apresentou uma ampla 

quantidade de cursos, desde 2001, voltados aos servidores do TC, inclusive com programas de 

formação continuada e, em contrapartida, não apresenta incentivos à especialização, com base 

no plano de carreira e apresenta a segunda menor proporção de servidores com nível superior 

em relação a servidores com nível fundamental e médio, 39% do quadro de servidores efetivos 

é formada por servidores com nível superior.  

Como demonstrado, as EC’s ofertam produtos de qualificação e formação (outpus) voltados 

aos jurisdicionados e a sociedade civil, que mesmo não sendo o foco desse trabalho foram 

descritos. Tratam-se de produtos de capacidade estatal das EC que devem ser melhor estudados, 

pois, em termos quantitativos e qualitativos, impactam diretamente os formadores de políticas 

públicas, jurisdicionados.  

 



111 
 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente trabalho teve como objetivo analisar a atual situação da capacidade estatal dos 

Tribunais de Contas Estaduais no Brasil, identificando se há padronização de seus recursos de 

capacidade estatal e as alterações ocorridas na estrutura política desses órgãos por efeito desse 

processo também denominado de modernização, como resultado de ações das corporações 

associadas aos TC’s - ATRICON, IRB e outros, que impulsionam a uniformização, 

padronização e alinhamento entres as práticas adotadas pelos TC’s as demandas de ordem 

democrática e as demandas de globalização da economia. 

Dado que a mensuração de capacidade estatal se faz de forma comparada era de se esperar uma 

comparação direta entre todos os Tribunais de Contas. Entretanto, examinando-se os recursos 

de capacidade estatal, tem-se o panorama de que essas instituições ainda são pouco 

comparáveis, principalmente em pesquisas quantitativas, não havendo padronização de seus 

recursos humanos, os quais apresentam altos níveis de divergências em termos quantitativos e 

qualitativos.  

As Escolas de Contas se apresentam como ambientes de compartilhamento de informações 

entre burocracia, políticos e sociedade civil, ou seja, suas atividades (output) associam-se 

conceitualmente a geração de recursos informacionais em um processo, por vezes constante, de 

qualificação de recursos humanos. Dado que os principais temas encontrados versam sobre 

recursos informacionais, ou seja, sistemas de informação e softwares empregados por cada TC, 

entende-se que manutenção do conhecimento associado a construção e troca informacional 

gerada pelo PROMOEX agora é articulada, ao menos em parte, via EC’s, mantendo assim, os 

resultados associados aos recursos tecnológicos desenvolvidos anteriormente.  

Como parte da contribuição teórica, portanto, a discussão sobre mensuração e 

operacionalização traz luz a relação entre inputs, outputs e outcome de capacidade estatal, 

permitindo uma análise mais consistente aplicada às políticas públicas. E aborda como um 

mesmo objeto pode interagir, por meio de seus produtos (output) com mais de uma dimensão 

de capacidade estatal. A autonomia burocrática não pode ser inferida com o aumento da 

qualificação e formação dos Auditores. Essa discussão teórico-conceitual de Fukuyama (2013), 

que está diretamente associada ao nível de qualificação da burocracia e a ação do agente 

principal em delegar poder de decisão à burocracia, deve ser melhor explorado e desenvolvido 

em uma futura pesquisa. O que podemos inferir da atuação de burocratas via EC’s foi a 
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existência de formas de interação entre burocratas e políticos, dimensão político-relacional e a 

promoção de formas de participação social, ambas exploradas de forma superficial e descritiva.   

Do ponto de vista empírico, apresentamos a heterogeneidade de recursos de capacidade estatal 

associada aos Tribunais Contas Estaduais e como as Escolas de Contas podem ser interpretadas 

como um mecanismo de retroalimentação de recursos humanos e informacionais sobre a 

dimensão técnico-administrativa e como um promotor da capacidade político-relacional, como 

apontado acima Ademais, cabe ressaltar que embora a  ATRICON afirme  por meio do MMD-

QATC  a mensagem de que os TC’s estão em mesmo patamar de qualidade, alinhados a práticas 

internacionais de controle e, portanto, apresentam um alto grau de discricionariedade em suas 

decisões, auditorias e análises, tal afirmação  não se apresenta compatível com os achados da 

presente  pesquisa. Essa mostra uma heterogeneidade de recursos, práticas e resultados 

associados à qualificação da burocracia e às escolas de contas dos TC’s, permitindo questionar 

a eficácia dos esforços dessa instituição corporativista para padronização dos TC’s. 

Uma comparação quantitativa direta entre as ações realizadas pelas EC’s, colocando em uma 

mesma tabela o quantitativo de atividades realizadas em cada EC, foi inicialmente idealizada e 

até formulada. Contudo, tal análise se mostrou metodologicamente incorreta, por comparar 

atividades conceitualmente diferentes, pois nenhuma norma regula a definição conceitual 

utilizada para classificar um evento como programas, projeto ou palestra. Fazendo com que 

cada EC adote sua própria classificação quanto a seus produtos ofertados. 

O grau de transparência ativa foi um fator limitante da pesquisa como um todo. Nos TC’s em 

que o site da EC apresenta dados secundários, tais como plano de capacitação, resoluções 

administrativas e relatório de atividades, tal como no TCE-MT, TCE-SC e TCE-MG, houve 

uma compreensão melhor do potencial das Escolas de Conta no processo de aprimoramento 

dos recursos humanos. 

A falta de informações, transparência ativa, associada aos sítios eletrônicos e documentos 

objetos de análise dessa pesquisa não implica a inexistência de práticas e planos de formação e 

qualificação de seus servidores por parte da EC, mas deve ser visto como um limitante de 

pesquisa que poderá ser complementado com pesquisas futuras e outras abordagens 

metodológicas, como entrevista e survey. 

A seguir apontamos uma agenda de pesquisa para aqueles que se interessam pelo tema de 

controle democrático e capacidade estatal, identificando pontos a avançar. A capacidade estatal 

está associada ao poder institucional dos TC’s, seus recursos e potencialmente aos seus 
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resultados. Sendo assim, é de se esperar que o TCE-PE, TCE-MG e TCE-ES apresentem 

resultados potencialmente mais impactantes, por apresentarem uma proporção maior de 

servidores com formação em nível superior que os demais TCE’s. Mesmo não sendo o objetivo 

dessa pesquisa, trazemos esse ponto como sugestão para pesquisas futuras que procurem 

analisar a relação entre recursos e resultados de capacidade estatal por meio da comparação 

entre as metas planejadas, resultados atingidos e recursos disponível de cada TC.  

Associado a dimensão político-relacional de capacidade estatal  referente à sociedade civil, os 

programas “visite o TC” ou “conheça o TC”, que meramente reproduzem  as competências do 

TC perante à sociedade, são apresentados como programas que fomentam o controle social, ou 

seja,  o conceito de controle social empregado por parte dos TC’s, associado a criação das EC 

está aquém do potencial fomento e capacitação em controle social que essas instituições 

poderiam produzir e que os estudos acadêmicos discutem, sendo essa, novamente, uma possível 

abordagem para pesquisas futuras. 

Sobre a auditoria operacional, a ATRICON nos induz que o assunto está esgotado em termos 

de capacitação, contudo, ainda há espaço para uma pauta específica. Os critérios fundamentados 

utilizados para execução de auditoria operacional para avaliação de desempenho ainda não 

foram discutidos por nenhum ramo das ciências sociais. Enfim, qual a qualidade das 

qualificações e quem determina quais critérios serão utilizados para avaliação seria uma nova 

discussão. Avaliar a execução orçamentária, financeira, operacional e patrimonial de um 

município ou Estado, com base em indicadores não pactuados via processo democrático, é uma 

forma de expressão do poder institucional dos TC que pode forçar ou conduzir políticas públicas 

subnacionais a resultados não pactuados entre políticos e cidadãos.  

Dado que as atividades associadas à ATRICON, IRB, PROMOEX e Escolas de Contas de cada 

TC apresentam heterogeneidade em termos de desenvolvimento de recursos humanos e 

informacionais em cada Tribunal de Contas, e, sendo assim, o que explica a falta de 

padronização de recursos de capacidade estatal encontrada, ou seja, por que todas as atividades 

apresentadas, sempre associadas a padronização de controles para atingir melhores resultados, 

não foram capazes de assemelhar a capacidade técnico administrativa e político relacional entre 

instituições que obrigatoriamente entregam os mesmos produtos à sociedade? E, com relação 

aos resultados da ATRICON e do IRB. Se essas corporações não apresentam geração de 

capacidade estatal nas atividades realizadas, qual, afinal, é o objetivo de suas ações? 
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Analisar o papel das instituições corporativas no empoderamento dos TC’s frente ao aparato 

estatal e como as instituições corporativistas (IR e INTOSAI) estão ligadas aos TC’s e 

respondem a suas demandas, ajudando a fortalecer o peso institucional desses órgãos no aparato 

burocrático Brasileiro precisa ser melhor explorado, assim como o papel das instituições 

internacionais (OLACEF e BID) e seus vínculos com as instituições brasileiras, pois afinal, 

qual o papel dessas instituições internacionais junto aos TC’s? 

No campo da ciência contábil, analisar a não padronização das atividades de fiscalização e 

auditoria, afinal, um movimento de adequação contábil pública às práticas internacionais, via 

Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicas ao Setor Público, é um fato facilmente 

apreendido, também identificado na formação das Escolas de Contas. Contudo, nada se discute 

sobre a padronização e adoção de práticas comuns de auditoria. Isso porque a adoção de tais 

práticas limitaria o poder discricionário de fiscalização, aumentando o controle sobre o 

controlador. Como essa discussão é realizada, por quais instituições e qual seu reflexo no poder 

institucional dos TC’s é mais uma pauta de pesquisa a ser explorada. 

Outra pauta também voltada ao controle sobre o controlador e que apresenta desafios é a criação 

de um órgão de controle geral, assim como o Conselho Nacional de Justiça, no âmbito do 

controle externo e a promoção do controle social. Além disso, ao longo do trabalho foi 

levantada a relevância da transparência ativa, pois, o que o estudo deixa claro é que faltam 

documentos à serem analisados. Justamente os órgãos que pregam transparência e lutam para 

que ela seja efetiva nos governos subnacional têm a característica de não serem em si 

transparentes. O que novamente retoma a discussão sobre quem controla os controladores e a 

falta de permeabilidade das práticas internas a cada TC. 

O arranjo conceitual de Lindvall e Teorell não apresenta mecanismos de mensuração para 

instrumentos políticos e ideológicos, contudo, esses são o principal fator de causalidade que 

explica a capacidade estatal. Assim, um estudo comparado entre dois Tribunais de Contas que 

apresentem resultados diferentes, mas semelhantes recursos de capacidade, permitiria uma 

associação do perfil dos dirigentes à capacidade estatal e aos resultados pretendidos, trazendo 

novas contribuições sobre a mensuração e análise de instrumentos políticos. 

Um trabalho de reconstrução histórica de tentativas de realização da agenda de padronização 

de TC’s no Brasil também poderia compor esse rol de propostas. Quais foram as propostas de 

padronização do controle externo, assim como a Lei orgânica dos TC’s posteriormente 

convertida em manual de boas práticas da ATRICON. Entender quais foram os atores, os 
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obstáculos, as posições favoráveis e contrárias permitirão entender o campo político dessas 

instituições e gargalos que impossibilitam um mais rápido avanço institucional democrático 

dessas instituições. 

Um Tribunal que se destaca tanto em termos de transparência ativa quanto de qualificação dos 

servidores e adequação as demandas constitucionais e infralegais foi o TCE-RS. Assim, sugere-

se a realização de um estudo de caso sobre esse TC que permita entender de forma mais 

aprofundada os condicionantes do processo de construção e desenvolvimento institucional dos 

órgãos de controle.  Também as Escolas de Contas são um objeto de estudo importante a ser 

realizado, não apenas como mecanismos retro alimentador da capacidade estatal e produto da 

burocracia qualificada, mas também com núcleo ou espaço de acumulação de poder dentro do 

aparato estatal de controle, com possíveis impactos na formulação de políticas públicas. 

Por fim, cabe relembrar, como citado anteriormente, que faltam estudos sobre recursos 

financeiros dos TC’s. O processo político de decisão relativo às dotações orçamentárias 

destinadas aos órgãos do controle externo ainda não tem sido objeto de pesquisa. Como esses 

recursos são alocados, como ocorre sua prestação de contas? Há adequação monetária às 

necessidades de custeio da máquina pública, tanto fixos quanto variáveis? Há divergência entre 

quantidade de burocracia alocada em atividade-fim e atividade-meio? Como ela se reflete na 

gestão de orçamento.? Como esses processos impactam as relações de poder, e promovem 

capacidade estatal? Tudo isso ainda merece atenção e desenvolvimento de pesquisas. 
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