
1200200496
111111111111111"111111111"""11 I 1I 111

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE
Considerações sobre eficiência e eficácia do controle externo

Tatiana Rebello Mansour



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE
Considerações sobre eficiência e eficácia do controle externo

Banca examinadora

Prof. Orientador Kurt Von Mettenheim

Prof. Mário José de Lima - PUC-SP

Prof. Eduardo Matarazzo Suplicy - FGV-SP



FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO

TATIANA REBELLO MANSOUR

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE
Considerações sobre eficiência e eficácia do controle externo

Dissertação apresentada ao Curso de Pós-
Graduação da FGV-EAESP
Área de Concentração: Governo e sociedade
civil em contexto local, como requisito para
obtenção de título de mestre em Administração
Pública e Governo.

Orientador: Prof. Kurt Von Mettenheim

Fundação Gêtulio Vargas
Esc.olade Administração

(;,V de Empresas de São Pauto
Biblioteca

"""11111200200496

SÃO PAULO

2002



----------...,
:2f::.n,I:. :I" AI·ml .. ~1:~ç'jO de

F fT~' dt'. , ) t d , . .) !', t,.; I o
• '~ ._0"",," ~ -. _ ••..•..•••--

C,; :;1 '. ~

21.03 3% .n.&· 5S-
(~11.?.)

-T~;~:-"-' fV\ ). j~ t
't9f;jêOO2 I O; s.~_-_J~_.L~_--,

Palavras-chaves: Política e Governo; administração pública; controle externo;
accountabilíty, corrupção administrativa; Tribunal de Contas.

MANSOUR, Tatiana Rebello. Eficiência e eficácia no controle externo:
considerações a partir de estudo de caso do Tribunal de Contas do Estado do
Acre. São Paulo: EAESP/FGV, 2002. 149 p. (Dissertação de Mestrado
apresentada ao Curso de Pós-Graduação da EAESP/FGV, Área de
Concentração: Governo e sociedade civil em contexto locai).

Resumo: O trabalho trata, sob uma perspectiva multidisciplinar, do papel do
Tribunal de Contas do Estado do Acre, diante das transformações na
organização social e política e do rearranjo institucional a partir da Constituição
de 88. Também analisa os aspectos da eficiência e da eficácia da instituição
superior de controle externo, nos dez primeiros anos de funcionamento do órgão
no Estado, bem como sua relação com outras instituições jurisdicionadas de
controle externo. O foco da pesquisa é o jogo político que caracteriza os
processos de nomeação dos Conselheiros e de análise das contas dos
Governadores estaduais de 1989 a 1998.



"Ao professor Eugênio Mansour, meu pai,
inspiração de toda a minha vida, inclusive a
acadêmica, a minha mãe e meu irmão".



Ag radecimentos

Além do apoio de toda a família, preciso agradecer a algumas pessoas

que me prestaram o suporte necessário, experiências agradáveis e momentos

muito felizes:

ao Professor Kurt, por sua tranqüilidade e sua paciência nesse período,
além de toda a orientação;
aos Professores Eduardo Suplicy e Mário Lima, membros da Banca, por
suas consideração e disponibilidade;
ao Conselheiro do TCE-AC, José Eugênio de Leão Braga, por seu grande
auxílio e pela presteza nas informações solicitadas;

a Laura e Helena, pela compreensão e tolerância nas horas de trabalho;

ao Professor Mâncio Lima Cordeiro, por ter sido o primeiro a apostar em
meu trabalho;
ao ex-colega de profissão, Alcimar, que deixei no Acre, por ter me
ensinado os primeiros passos na carreira;

aos colegas Fábio, Marco Antônio e Ana Paula, pelo suporte técnico;

a Eveline, minha irmã, protetora e defensora ferrenha, por "tudo";

às amigas de todas as horas, literalmente, Elaine, Analúcia e Paula, pelo
delicioso e intenso convívio em São Paulo; ao Luciano, por dividir o fardo
da ausência da família;
às amigas distantes, mas de toda uma vida, Alessandra, Lílian, Liu,
Raquel e Valéria, pela torcida;

e à CAPES, pelo auxílio financeiro.



"A única coisa permanente é a mudança"
Karl Marx.



Sumário
Introdução 8

PARTE I: FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE O CONTROlE. 17

CAPíTULO 1 Introdução ao controle 18

1.1 Acepções do Termo ···..·.······················································ 18

1.2 Origens remotas , 19
1.2.1 Na Ciência Política 20
1.2.2 No Direito 30
1.2.3 Na Administração Pública 34

CAPíTULO 2 A teoria democrática e a questão do controle .41

2.1 O controle no Estado democrático 41

2.2 A introdução da accountability ·..· 47

2.3 Formas de responsabilização no processo de controle 50
2.3.1 Formas básicas de responsabilização 50
2.3.2 Formas de responsabilização segundo as dimensões sócio-políticas 51
2.3.3 Formas de responsabilização no Estado capitalista contemporâneo 52
2.3.4 Classificação normativa-legal no âmbito do setor público 54

Controle não-institucionalizado 54
Controle institucionalizado · 55
Controle interno ·.··········································· 55
Controle externo 56

2.4 O aprofundamento da capacidade de responsabilização 58
2.4.1 A opinião pública 59
2.4.2 As forças políticas 62
2.4.3 As instituições 63

2.5 Responsabilização e corrupção no contexto da reforma do Estado · 65
2.5".1 Corrupção ·..··················································· 66
2.5.2 Reforma do Estado 69

2.6 Conclusão 77

PARTE 11 O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE 79

CAPíTULO 3 Os Tribunais de Contas no Brasil. ···········.80

3.1 O Tribunal de Contas da Colônia à República 80

3.2 O Tribunal de Contas no sistema político atual.. ··························· 85

3.3 O Tribunal de Contas do Estado do Acre ·············· 90
3.3.1 Registros históricos 91
3.3.2 Perfil político · ································· 95
3.3.3 Perfil institucional 102
3.3.4 Perfil organizacional 105

A Organização ·· ·.································ 106
Recursos Humanos 109
Orçamento 110



3.4 Eficiência no TCE-AC 111
Procedimentos 111
Decisões 112
Sistemas de informação · ········ 113
Prazos 113
Custos 115

3.5 Eficácia do TCE-AC · ······················································· 116
As prestações de Contas dos Governadores do Acre ················· 120

Considerações Finais ················································ 126

Referências Bibliográficas ············································ 133
Anexos 138

índice de Figuras
Figura 1: Mecanismos de responsabilização vertical e horizontal. 51
Figura 2: Cronologia da Criação dos Tribunais de Contas na América Latina 81
Figura 3: O sistema de controle externo brasileiro ··············································· 89
Figura 4: Fluxo do sistema de controle externo no Brasil 104
Figura 5: Organograma do TCE-AC 106
Figura 6: Fluxo do processo de julgamento e avaliação das Contas Públicas 116

índice de Tabelas
Tabela 1: Dimensões do Controle 51
Tabela 2: Formas de Responsabilização 53

Anexo 1.

Anexo 2.

Anexo 3.

Anexo 4.

Anexo 5.
junho de 1962

Anexo 6.

índice de Anexos
Organograma do Poder Judiciário no Brasil. 138

Organograma do Ministério Público brasileiro 139

Organograma do Poder Legislativo no Brasil ··················· 140

73 Legislatura da Assembléia Estadual do Acre ·············· 140

Titulares do Governo do Acre a partir de sua elevação a Estado em 15 de
...................................................................................................................... 141

Sessões realizadas pelo Tribunal Pleno do TCE-AC de 1989 a 1998 142

Anexo 7. Participação de despesa com pessoal em relação à despesa total realizada
pelo TCE-AC de 1989 a 1998 143

Anexo 8. Participação de despesa realizada pelo TCE-AC na despesa realizada total
do Estado do Acre de 1989 a 1998 144

Anexo 9. Processos distribuídos e processos julgados no TCE-AC de 1989 a 1998.145

Anexo 10. Natureza dos processos distribuídos no TCE-AC de 1989 a 1998 146

Anexo 11. Processos de prestação e tomada de contas distribu ídos no TCE-AC de 1989
a 1998 147

Anexo 12. Resultados dos Pareceres Prévios das Contas dos Governadores Estaduais
de 1989 a 1998 148



8

INTRODUÇÃO

"Os representantes do povo francês constituídos em
Assembléia, considerando que a ignorância, o olvido e o
menosprezo aos Direitos do Homem são as únicas causas
dos males públicos e da corrupção dos governos, resolvem
expor uma declaração solene dos direitos naturais,
inalienáveis, imprescritíveis e sagrados do homem, a fim de
que esta declaração, sempre presente a todos os membros
do corpo social, permaneça constantemente atenta a seus
direitos e deveres; a fim de que os atos do Poder
Legislativo e do Poder Executivo possam ser a cada
momento comparados com o objetivo de toda instituição
política e no intuito de serem por ela respeitados; para que
as reclamações dos cidadãos fundamentais daqui por
diante em princípios simples e incontestáveis, venham a
manter sempre a Constituição e o bem-estar de todos"
(Texto introdutório da Declaração dos Direitos do Homem e
do. Cidadão, extraído da Enciclopédia Digital dos Direitos
Humanos, DHNET, 2000)

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão,' aprovada pela

Assembléia nacional em 26/08/1789, prevê, ainda, em seu artigo 15, que "a

sociedade tem o direito de exigir contas a qualquer agente público de sua

administração". É considerada o primeiro manifesto de um controle

institucionalizado das ações de um poder público, pois "colocava a determinação

da separação de poderes, bem como o reconhecimento dos direitos do homem,

como condição sine qua non para a existência de uma Constituição"

(PESSANHA, 1997, p. 45). A Declaração marca, segundo DUMONT, citado por

PERROT (1995, p. 10) o "triunfo do indivíduo", embora a plena conquista de

seus poderes venha sendo um processo lento ao longo da história.

A discussão é fundamental e exige cada vez mais reflexão no momento

histórico de reforma do Estado brasileiro, mas poucos estudos sobre o tema, que

ressaltem as especificidades da administração pública, podem ser encontrados.

Para a introdução de um modelo conceitual sobre o "direito de pedir

contas" é preferida a abordagem interdisciplinar entre as ciências política, da
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administração e do Direito visto que "não existem fronteiras naturais entre os

diferentes ramos do saber e muitos sábios perdem demasiado tempo, tentando

precisar os limites de sua disciplina em relação às disciplinas vizinhas"

(DUVERGER 1981, p. 10).

Historicamente, pode-se identificar a origem do direito de pedir contas no

debate da ciência política acerca dos limites do "poder supremo". Há, pelo

menos quatro momentos históricos, nos quais surgiram as principais

contribuições dessa ciência sobre as limitações e a diversificação do poder

(PESSANHA, 1997): a Antigüidade, o surgimento do Estado absolutista, o

surgimento do Estado moderno e a complexa evolução do Estado

contemporâneo.

As teorias democráticas sobre a origem e a ampliação das necessidades

de controle são as que mais têm desenvolvido o tema nas ciências sociais. Sob

essa perspectiva, 808810 (1986) destaca a relação entre possibilidades de se

exercer o controle, transparência e responsabilização vinculando-as ao processo

de democratização.
-d

Numa democracia, o exercicio do poder público tem necessariamente que

ser feito de forma pública. Caso contrário, a ausência de transparência dos atos

dos administradores públicos indica arbitrariedade no exercício do poder, pois

um dos princípios fundamentais do Estado constitucional é a visibilidade de suas

ações e justamente o que o distingue de um Estado absoluto. d
Maiores ou menores transparência e responsabilização dos atos públicos

-os atos próprios do poder público exercido por excelência pelos supremos

órgãos decisórios do Estado-, definem o grau das possibilidades de se exercer o

controle sobre os atos dos que detém o poder e, ainda, os critérios para se

distinguir entre bons e maus governos.

Sob a perspectiva economicista, a crise do Estado contemporâneo e a

incapacidade dos modelos marxista e neoliberal de combater as desigualdades

sociais e de (re)alavancar o crescimento econômico reacenderam o debate

sobre controle. A racionalidade na aplicação dos recursos públicos cada vez tJ.
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mais escassos é um dos combustíveis da demanda por controle da eficiência e

da eficácia das políticas públicas.

De outro lado, a debilidade dos mecanismos de transparência e

responsabilização tem mostrado seu aspecto mais desagregador por meio dos

atos e procedimentos administrativos corruptos em suas instituições.

No caso da América Latina, essa preocupação é ainda mais acentuada.

Muitos países latino-americanos ocupam posições de frente no Ranking dos

índices de Percepção da Corrupção da Organização não Governamental

Transparência Internacional. Segundo trabalho recente do CLAD (2000, p. 46), a

'importância crescente dada ao fenômeno da corrupção explica-se "pelos seus

impactos extremamente negativos sobre a governabilidade democrática". A

afirmação é sustentada por uma correlação bastante negativa entre corrupção e

crescimento econômico, onde os mais pobres são sempre mais afetados.

Na maioria dos países latino-americanos -em parte pela sua condição de

dependência e subdesenvolvimento econômicos e, em parte, por sua história

recente-de governos militares, administração pública clientelista, fragmentação

do sistema partidário e (re)democratização- a preocupação com a reforma do

Estado tem sido sublinhada por conceitos como disclosure e accountability,

importados das experiências americana e européia e característicos de uma

nova concepção em gestão pública. São termos originários do inglês com

dificuldades de correspondência em português devido ao sentido político que

adquiriram, principalmente nos EUA, o que justifica o cuidado na tradução de

ambos:

Disclosure significa tornar conhecido, revelar, divulgar e diz respeito à

visibilidade e transparência ao se tornarem públicos os atos do poder

Executivo (HAYWARD e SPARKES, 1994, p.320);

Accountability, traduzida como responsabilização, "significa, precisamente,

que o governo tem por obrigação prestar contas à sociedade" (CLAD,

2000, p. 31).
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Já no início da década de 80, o setor privado começava a considerar a

corrupção como uma variável de risco na tomada de decisões para

investimentos externos. Só mais tarde, os governos passaram, oficialmente, a

tratar do combate à corrupção em seus programas. Em 94, na Cúpula de Miami,

em 96, na Convenção Interamericana Contra a Corrupção e, em 98, em

Santiago no Chile. Não por acaso, mas, provavelmente mais preocupados com o

financiamento externo do que com a governabilidade democrática. Neste mesmo

ano, o Banco Mundial elegeu a transparência no emprego do dinheiro público e

o combate à corrupção como requisitos à concessão de empréstimos a países.

O Banco Mundial e o FMI afirmaram, em 96, que "os países assistidos seriam

responsabilizados por sua conduta" (TAVARES e ROJO, 1998, p.9). De fato, "o

relatório do Banco Mundial de 1997 indica uma correlação bastante negativa

entre a corrupção e o investimento! crescimento econômico" (CLAD, 2000,

p.46).

Da clássica preocupação com o arbítrio do poder e, recentemente, da

nova concepção econômica e social de corrupção, os mecanismos de controle e

de responsabilização dos agentes públicos não só se institucionalizaram, mas

evoluíram e adaptaram-se às novas formas de organização do Estado e da

sociedade .

..-o Em relação à responsabilização na administração pública na América

Latina, o mesmo estudo do CLAD (2000) identifica cinco experiências

características de sua história política e econômica. Num primeiro momento,

guiadas pelo fortalecimento da burocracia e pela tímida participação popular,

desenvolveram-se as formas de controle parlamentar e os controles

procedimentais clássicos. Entre o final dos anos 70 e o início dos 80, a mudança1i

na concepção de gestão pública, baseada na satisfação dos cidadãos, na busca

da economia e eficiência na utilização dos recursos, tomaram corpo as formas

de responsabilização pela introdução da lógica de resultados, de

responsabilização por competição administrada e de responsabilização por

informação e participação social.
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Embora cada uma dessas formas tenha sua importância histórica, a este

estudo interessa a forma de responsabilização procedimental burocrática \' o{

exercida pelo Tribunal de Contas; como esta foi implementada no Brasil; e quais \

mudanças sofreu em 88 com a promulgação da nova Constituição.

o recorte metodológico sobre o objeto do estudo foi dirigido para a esfera ô/

estadual do governo e seus procedimentos de controle externo, ou seja, os

desenvolvidos pelos Tribunais de Contas Estaduais. A pesquisa empírica é y

voltada para o estudo do caso de um Tribunal de Contas Estadual, que

apresenta características bem particulares: ri Tribunal de Contas do Estado do ~

Acre, criado imediatamente após a abertura democrática e a promulgação da

nova Constituição e, ao mesmo tempo, quase cem anos depois do primeiro

Tribunal de Contas do Brasil.

o Acre, um dos Estados mais jovens da Federação, passou de Território

à Estado apenas em 1962, mas já é dono de uma história peculiar. As origens

do poder político local estão relacionadas ao desenvolvimento e ao auge da

economia extrativista na região durante o século XIX, que criou e fortaleceu uma

versão amazônica para o "coronelismo nordestino", na figura do "patrão" ou

seringalista. Desde então até o início da década de 90, o Estado foi governado

por uma direita, que heterogênea, revezava-se no poder.

No início da década de 80, a estagnação econômica (seja em função da

ausência de uma nova atividade capaz de suprir o vazio deixado pelo declínio do

extrativismo, seja pela tentativa malsucedida de desenvolver uma atividade

agropecuária na região) e os conflitos sociais cada vez mais fortes

(especialmente os conflitos pela posse da terra) fomentaram as perspectivas de

mudança na cena política local. Nas zonas rurais, nos anos 80, muitas

lideranças de esquerda fortaleceram-se. Na década de 90, essas lideranças,

aliadas aos movimentos urbanos de tradição oposicionista, consolidaram-se

como a Frente Popular do Acre. A FPA cresceu e, em 98, finalmente, chegou ao

governo do Estado.
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Nos últimos anos, o Acre tem sido protagonista de sucessivos escândalos

no cenário político nacional. O atual governo e as instituições públicas estaduais

e federais, em conjunto com a imprensa nacional, deram um grande passo para

o aprofundamento da transparência no Estado: foram desarticulados segmentos

do crime organizado; e militares, políticos tradicionais e vários ex-

administradores públicos estão sendo investigados processados e presos 1.

Aparentemente, essa mudança encerra uma contradição. Apesar do

Estado ser um dos que mais desenvolveram as concepções de transparência e

responsabilização em suas instituições públicas/, a instituição pública estadual

responsável pelo controle ~xterno da sua administração ....:oTC.E-AC-, desde que

foi criada, considerou irregular apenas - uma Prestação de Contas de

governadores do Acre, que após receber recurso, acabou recebendo parecer

pela regularidade com ressalvas:

Diante da maior transparência no cenário político local e das várias

reformas no cenário político-administrativo nacional, questiona-se a forma como ?
o TCE-AC, instituição burocrática de controle externo, vem exercendo, desde y'

sua criação, as funções democráticas e as competências constitucionais de

limitação da autoridade do poder Executivo no sistema político do Estado.

A transparência projeta, em maior escala, as ações do Executivo nas

mídias e gera críticas severas quanto ao papel e ao desempenho dos 'Tribunais

de Contas. Há muito se diz que "os Tribunais de Contas no Brasil gastam

dinheiro demais, empregam 'parentes demais e fiscalizam de menos" e só se

manifestam quando o caso já é tratado como escândalo".

Apesar da percepção em relação ao órgão apontar para a ineficiência, a

ineficácia, a parcialidade e a imoralidade na fiscalização do uso dos recursos

1 ALVES, Márcio Moreira. O custo da corrupção. O Globo. Rio de Janeiro. 15 mar 2001;
REVISTA VEJA. O Narcobrasil. São Paulo, n 49, 08 dez 1999.

2 De acordo com o artigo "Acre, um estado ímpar". Revista Teoria e Debate n? 47.
Fev/mar/abr/2001.



públicos, o objetivo deste trabalho, pois científico, é discutir a correspondência

dessa percepção com a realidade.

Em função da escassez de estudos específicos sobre os Tribunais de

Contas, foi necessário adaptar para a esfera local, o modelo da análise do TCU,

feita pelo Professor Bruno Speck,' na obra Inovação e rotina no Tribunal de

Contas da União.
--De acordo com o modelo, três questões devem ser investigadas na

definição do problema:

1) qual o papel do TCE-AC;

2) se a execução desse papel é eficiente;

3) se o resultado dessa execução é eficaz.

Procurando evitar um debate mais específico sobre os conceitos de

eficiência e eficácia na Teoria da Administração, estes são utilizados aqui em

seu sentido mais amplo. Eficiência, como a capacidade de realizar suas ações

produtivamente e com os recursos disponíveis; e eficácia, como a capacidade de

realizar os objetivos propostos.

o estudo é dividido em duas Partes, uma teórica, composta dos Capítulos

. 1/"1~/~ outra descritiva e empírica, composta d.OÇ?Pítu/~·i
<c..>

As muitas concepções teóricas adotadas, em detrimento de um modelo

único, são resultado da opção metodológica por um olhar mais amplo sobre uma-

instituição pública de caráter técnico, que não somente o administrativo-'

organizacional ou o normativo-legal. Obviamente, as abordagens administrativa.

e jurídica são fundamentais para o entendimento do papel da Instituição, visto

que fornecem as regras e os limites legais e técnicos de seu funcionamento.

Contudo, para essa análise, acredita-se que o enfoque político é um importante

3 Para maiores detalhes, ver REVISTAS VEJA. São Paulo, 28 out 1997, 28 out 1998, 28 jul
1999, 30 ago 2000 e 13 jan 2002. Disponível em:
<http://vejaonline.uol.com.br/servletlnewstorm.notitia.apresentacao>.
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diferencial, pois considera não só as mediações inter e intra-institucionais, mas

também as mediações entre as esferas de poder no Estado.

Na Parte I é feita uma revisão bibliográfica sobre a teoria do controle. O

objetivo da discussão teórica é definir a função do Tribunal de Contas no Estado

contemporâneo e substanciar a anál~intedas questões -relativas à

énciénêia-eaefiCáciada institujç.ão.

O Capítulo 1 trata, primeiramente, das acepções jurídica, sócio-política e

financeiro-contábil do termo "controle" e das funções de "controlar',

considerando seus caracteres legal, político e econômico. A partir de então,

essas abordagens são utilizadas para descrever a trajetória evolutiva clássica de

seus mecanismos e instituições, nas diferentes formas de organização entre

Estado e sociedade desde a Antigüidade até hoje.

O Capítulo 2 contextuallza o controle em função de tendências recentes

na ciência política. Para tanto são introduzidos alguns debates teóricos sobre

corrupção, democratização e reforma do Estado. Nele, são tratados os novos

termos advindos dessas mudanças, em especial, a accountability na

administração pública e suas formas de responsabilização, especificamente os

procedimentos de controle burocrático e sua evolução no Brasil...

Uma vez definido o pape! dos Tribunais de Contas na primeira parte do

trabalho, na Parte /I faz-se considerações sobre a forma como o TC executa

esse papel e sobre o resultado das decisões dele emanadas. Essa discussão, .

acerca da eficiênci~ª--Q.a efi.cáciª_daJn_s!!!l}l~O no controle externo, é feita, no_.. -'"-__-- - _a_-
Cápítulo 3, a partir do estudo. de Caso.do Tribunalde Contas do EstadodO-_. -"-------- .•.

Acre.__ o

A introdução do capítulo é uma abordagem histórica do surgimento e da

evolução do Tribunal de Contas no país, à luz da literatura da

(re)democratização no Brasil e no contexto do sistema político-administrativo

brasileiro.
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o desenvolvimento é dedicado ao estudo de caso. A pesquisa empírica -

uma adaptação do modelo utilizado por SPECK (2000)- enfoca o jogo político

que caracteriza os processos de nomeação dos Conselheiros, de tramitação dos

processos, e das decisões do órgão relativas às Prestações de Contas dos

governadores do Estado no período de 1989 a 1998. Os dados apresentados,

referentes ao panorama político que influenciou sua criação no Estado, aos

aspectos estruturais e à dinâmica do órgão, servem para (re)construir seus perfis

político, institucional e organizacional-administrativo.

Além dos aspectos relativos à eficiência e à eficácia do controle

burocrático exercido no próprio TCE-AC, a pesquisa permite uma visão mais

ampla do sistema de controle ao considerar, na análise, outras unidades

jurisdicionadas e os caminhos legais possíveis pelos quais tramitam os.

processos referentes às Contas Públicas de seus administradores. É possível

construir um desenho maior da rede institucional de controle externo, em

concordância com seu fundamento legal (a Constituição). Um sistema baseado

no tripé Parlamento, via TC, (fiscaliza os atos administrativos); Sociedade, vi~

Ministério Público (fiscaliza à constitucionalidade, a correta aplicação da Lei); e
-

Judiciário (encarregado do julgamento quando acionado).

O debate justifica-se tanto pela preocupação clássica da teoria política

com os aspectos de limitação ao poder quanto pela preocupação

contemporânea e multidisciplinar com a corrupção. No Brasil, têm assumido

importância cada vez maior, muito em função das reformas administrativa,

política, fiscal e judiciária em curso, as quais têm produzido frutos como a

Emenda Constitucional n.o 19, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Crimes

Fiscais e vários projetos quanto à reformulação do Tribunal de Contas da União

e à extinção dos Tribunais de Contas Municipais. O trabalho deve, ainda, ti
contribui para suscitar um debate maior no sentido de tornar mais transparentes

os mecanismos e procedimentos legais do modelo institucional de controle

externo no Acre.



PARTE I:

FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE O CONTROLE
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CAPíTULO 1

INTRODUÇÃO AO CONTROLE

1.1 Acepções do Termo
A palavra controle, originária do francês (rôle e seu derivado contre-rõte'),

é, hoje, dotada de uma multiplicidade de significados. É possível, contudo,

identificar dois sentidos principais: um fraco, herdado do original em francês, que

"primitivamente é um segundo registro, mantido à parte para a verificação do

primeiro"; e outro, forte, apropriado pelo idioma inglês, cuja tradução [(to) control,

control/er] quer dizer "não somente controlar, mas mandar, dirigir, ter o

domínio". Segundo LALANDE (1996, p. 208-209), "um engano que se

generalizou na linguagem dos negócios e da administração".

De acordo com Gianinni", um dos grandes estudiosos do termo controle

no Direito Administrativo, o sentido forte de "domínio, autoridade, poder de

direção", característico da língua inglesa, difundiu-se por meio da função do

controlador (control/er), enquanto o sentido original francês de "vigilância,

equivalência, identificação" é encontrado na maioria das demais línguas

européias, muito em função da influência da Revolução Francesa nas suas

Constituições (MEDAUAR, 1993, p.14-15). Em ambos os casos, está presente a

acepção mais pura do termo, a de registro, e que "designa a mais fraca

4 _ Rôle: "feuil/et sur lequel sont transcrits recto verso actes juridiques (actes notariés, expeditions
de jugements, cahiers des charges etc); registre officiel portant la liste des contribuales d'une
commune et le montant de leurs impôts respectifs" ;

Contrôle [contre-rôle): "vérification, surveillence" (DICTlONNAIRE UNlVERSEL
FRANCOPHONE EN UGNE, 1997). Disponível em <www.francophonie.hachette-livre.fr/>.

5 Control: "a duplica te roll or register; check, restraining, restrained, directing and regulating
power, authority, command; a person who contro/s [ .. ) to exercise power over; to govern, to
command, to regulate, to hold in check, to verify a check, to check by a duplica te register"
(HAYWARD e SPARKES, 1994, p.245).

6 Massimo Severo Giannini (1915-2000) o maior estudioso do Direito Administrativo na Itália
dedicou-se, durante cinqüenta anos a temas como empresas públicas e finanças públicas no
Direito. Foi, ainda, ministro da Função Pública Italiana em 1979. (PÉREZ, 2000, p.1-3).
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intensidade do ato de controle" pois o registro nada mais é que o ato ou o efeito

de escrever sobre ou gravar um fato.

Existem estudos etimológicos mais profundos sobre controle, os quais

apontam uma terminologia bem mais complexa do que a apresentada até aqui.

Porém, este estudo trata do termo controle em função de sua apropriação pelas

disciplinas do Direito, da ciência política e da administração pública. Embora o

sentido adotado por estas não seja exatamente o mesmo, por muitas vezes,

sobrepõem-se.

1.2 Origens remotas
A discussão sobre a necessidade e as possibilidades de se exercer o

controle sobre algo ou alguém remonta à contradição entre as percepções do

homem como indivíduo e como parte de um corpo social. Ao eterno conflito entre

interesse particular e bem estar coletivo.

Todas as concepções de ciência política têm em comum a noção de

"poder" como base, contudo, a análise a seguir ultrapassa o âmbito das ciências

sociais, em especial a política, e utiliza mais duas abordagens que mais

propriamente tratam o tema do controle: a administração e o Direito.

Por meio de uma reconstrução histórica das origens da ação de controlar,

a partir de autores que "trataram sobre os temas do Estado, do poder e do

fundamento do direito de mandar, a partir da relação entre o agir individual e a

história e o agir coletivo" (808810, 1998, p. 284), verifica-se que qualquer grupo

de indivíduos organizados, das formas mais simples às mais complexas,

dividem-se entre os que dão ordens e dirigem e os que se submetem e

obedecem. Fenômeno, obviamente, baseado nas relações de poder entre os

indivíduos e entre os grupos.

Os fundamentos, a extensão e a expressão dessas relações é que variam

através da história e tornam-se tão complexas quanto as formas de organização

social das quais fazem parte.
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As três abordagens a seguir propõem-se, assim, a analisar o "poder" e as

"possibilidades de controlá-Ia".

1.2.1 Na Ciência Política
A evolução do pensamento político, especialmente o estudo do controle

relacionado ao problema do poder, ou melhor, à limitação desse poder (sua

acepção mais forte) é a chave para o conhecimento desses mesmos

mecanismos e instituições característicos da sociedade moderna, pois têm sido

uma preocupação essencial desde sua pré-história.

Na Antigüidade, alguns pensadores já faziam referência, quando não o

tratavam como problema central de seu pensamento, a um tipo de controle

exercido minimamente por meio da publicidade e da transparência dos atos dos

governantes, estes últimos, os objetos de suas ações. Em verdade, desde

sempre, na ciência política, os teóricos discorrem sobre as possibilidades de

exercer o controle mediante a luta contra o poder arbitrário e a ambição pessoal,

em prejuízo do interesse comum.

. Os gregos são considerados precursores no trato de uma teoria política?

Foram os primeiros a pensar sistematicamente, observar e descrever as

relações entre governantes e governados. Os antigos Platão, Aristóteles e

Políbio tratam as formas de governo com uma percepção antecipada de como,

quem ou quais grupos detém o poder. Platão e Aristóteles, por princípio, eram

pensadores anti-democráticos, mas teóricos moralistas, advogados do "bom

governo" e de um "Estado ideal".

Na concepção de governo misto, advogada por eles e, mais tarde,

"retomada por Políbio e Maquiavel" (PESSANHA, 1997, p.25), é relevante

destacar o aspecto da publicidade dos atos. A esse respeito, Platão, em A

República, "afirma que apenas ao tirano é lícito praticar em público os atos

escandalosos que os comuns mortais só em sonho imaginam realizar". Esse

pensamento baseia-se no princípio da licitude de tais atos: "o critério da

7 Política é a arte de decidir mediante a discussão pública e a obediência a essas decisões. É a
condição necessária da existência social civilizada (FINLEY, 1988, p.26-27).
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publicidade para distinguir o justo do injusto, o lícito do ilícito, não vale para as

pessoas em quem, como o tirano, o público e o privado coincidem, pois que os

negócios do Estado são os seus negócios pessoais e vice-versa" (808810,

1986, p. 30, 92, 94). A existência de um poder capaz de omitir e de ocultar

reside na sua licitude e esta, por sua vez, fundamenta-se na sua utilidade.

Se, para Platão, a utilidade da mentira a torna lícita, o problema é,

segundo FINLEY (1988, p. 27), distinguir, dentro do Estado, as interferências

lícitas das ilícitas e as que são movidas por interesses individuais das movidas

para o bem estar coletivo. A concentração do poder em "uma classe pequena,

seleta, adequadamente educada, livre de todos os interesses especiais pelas

medidas mais radicais como a proibição da propriedade privada e da família" -

"os perfeitos agentes morais"- seria a única forma de garantir essa isenção.

A Aristóteles é devido o grande salto metodológico na política em direção

à "observação". Por esse método, estudou formas de convívio social e de

normas de conduta dos homens firmadas para possibilitar esse convívio, as

Constituições da maioria das cidades gregas à sua época. Sua classificação das

formas de governo (monarquia, aristocracia e democracia) é feita em função do

número de detentores do poder.

Contra os argumentos de Platão e Aristóteles, Políbio utiliza o "senso

comum" para compreender a evolução e o triunfo político da Roma em que viveu

no século 11a.C. Revisa, para isso, a clássica tripoliteia, uma combinação dos

três tipos de governo: o monárquico, o aristocrático e o democrático. Na teoria

do governo misto de Políbio, a decadência de um elemento é contrabalançado

pelo outro e esse equilíbrio mútuo é, para ele, o fator explicativo da grandeza

imperial romana.

Os clássicos vêem, como problema central do pensamento político, o

poder arbitrário, visto que o surgimento do Estado absolutista marcou a forma

histórica de poder centralizado e a ausência de limites para o seu exercício

dentro e fora do Estado. Nos séculos XVI e XVII, o pensamento político caminha
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em direção à separação entre o social e o divino e à emancipação da política da

religião.

Sob o Renascimento científico e sob a influência do historiador Políbio,

Maquiavel rediscute as diversas formas de governo bem como os diversos tipos

de Estado nascem, crescem e morrem através da História. A diferenciação

principal que Maquiavel faz entre as formas de governo é que elas podem ser

boas ou más, resultando em três formas puras ou três degeneradas. Portanto,

se exercidas por um único soberano, podem constituir tanto uma monarquia

quanto uma tirania; se exercidas por poucos, uma aristocracia ou uma

oligarquia; e se, por muitos, uma democracia ou uma demagogia. O modelo de

governo ideal, para ele, é o da República Romana, pois um governo misto,

aristocrático e popular.

Nesse contexto e segundo uma visão pessimista do homem, Maquiavel

descreveu em O Príncipe (1513) e Discursos sobre a primeira década de Tito

Lívio (1519) a sociedade italiana da época. E talvez tenha sido quem melhor

exprimiu essa visão da natureza dos indivíduos. Para ele, "o poder político tem

uma origem mundana, porque nasce da malignidade intrínseca à natureza

humana" (WEFFORT, 1998, p. 20).

Por sua própria natureza, o homem tende a agir objetivando sempre

interesses próprios, independentemente do tipo de governo estabelecido. A

tirania e a corrupção de seus costumes se faz presente tanto no governo de um

só - um Principado - como no governo das leis - a República Romana -, se não

há atividade política. Esta, por sua vez, só pode ser exercida, no primeiro caso,

pela virtú8. Os conceitos de "virtude" (energia, coragem, vigor, talento e valor

pessoal) e de "fortuna" (destino e sorte) são fundamentais para a visão de

Maquiavel do monarca, do "Príncipe".

8 A Virtude, em Maquiavel, é tanto uma faculdade empírica de adaptação à Fortuna, à sua sorte,
como a capacidade do homem de desprender-se. Por não ser uma qualidade natural, o homem
virtuoso deve ser capaz de emprestar todas as qualidades necessárias para resistir às flutuações
da Fortuna. O conceito diz respeito às qualidades de um homem, bem como ao espírito das
instituições (CHATELET et alii, 1993).



23

Além do papel fundamental atribuído à Virtude em sua obra, Maquiavel

descreveu, também, a importância dos interesses públicos na garantia da

autoridade absoluta do governante: "todo legislador sábio e animado pelo único

desejo de servir, não seus interesses pessoais, mas os do público; de trabalhar,

não para seus herdeiros mas pela pátria comum, nada deve poupar, para ser ele

o único a possuir completa autoridade" (WEFFORT, 1998, p. 48).

Na segunda metade do século XVII, as tentativas de se acabar com as

fontes de conflito no homem -humano versus divino- e entre os homens -

individual versus social- são reforçadas pelas teorias contratualistas.

Além disso, a crise do poder absoluto propiciou a passagem para uma

concepção de Estado liberal, fundada sobre direito, liberdade política e

igualdade de participação dos indivíduos. Levou, ainda, a se pensar em formas

de organização do Estado e de desenvolvimento de suas instituições na direção

de uma ordem social mais democrática.

Expoentes desse pensamento, Hobbes e Locke iniciaram o debate sobre

os direitos naturais e inalienáveis do homem enquanto causa do eterno estado

de tensão da humanidade. Ambos concordavam quanto à finalidade do poder

público ser a proteção e a conservação da propriedade, mas discordavam

quanto às suas limitações.

Locke ressalta duas diretrizes fundamentais (808810, 1986, p.41): a

importância da subordinação do Executivo ao Legislativo e a necessid,ade de um

poder sempre limitado.

Hobbes, por sua vez, elaborou a tJria moderna da soberania indivisível.

Acreditava que o sucesso do contrato social dependia do poder ilimitado do

governante, um soberano pai e patrão, monarca divino, deus terreno e;;portanto,

sem "nenhuma obrigação de revelar aos destinatários de seus comandos, que
I,.•

não constituem um público, o segredo das suas decisões" (8088)0, 1986,
~ ~ .1 "

p.92). Em verdade, para ele, a ninguém é vedado o poder de julgar o~~:Óberano,
'~Ij

pois seu poder é pleno. A retomada, por Hobbes, da discussão clássicã' sobre a
':~t
;i
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pluralidade do poder e o poder absoluto, conduz, de outro lado, ao renascimento

da crítica à arbitrariedade desse poder feita por Locke.

Ao contrário de Hobbes, para Locke, o Estado está fundamentado no

consenso, no poder limitado pela subordinação do poder Executivo ao

Legislativo (este escolhido pela maioria), e no direito de resistência do povo ao

governo (WEFFORT, 1998, p. 87-88). O controle é exercido na supremacia do

Legislativo em relação ao Executivo e no direito de resistência da sociedade em

relação a ambos. Segundo TAVARES e ROJO (1998, p. 279), a versão Lockiana

da separação dos poderes constitucionais é essencialmente dicotômica,

havendo lugar apenas para o Legislativo - que elabora as leis- e para o

Executivo -que as executa e faz obedecer.

No século XVIII, Rousseau recoloca a questão dos conflitos humanos sob

o aspecto da modernidade. As contradições sociais, políticas e religiosas são

vistas, por ele, como fruto do mau uso da liberdade pelo homem. Embora

desacreditasse em uma efetiva reversão desse quadro, sonhava com o

desenvolvimento de uma democracia direta. A possibilidade de superação do

conflito entre os homens e de reconquista de sua liberdade seria possível, desde

que mediante a vontade de todos, o princípio do pacto social e o fundamento da

cidadania. A vontade geral é que asseguraria ao homem a sua liberdade, agora

não mais liberdade natural, mas liberdade civil.

A concepção de governo de Rousseau também é dicotômica uma vez

que baseada em um corpo político", constituído pelos poderes Legislativo e

Executivo. O Legislativo se forma pela vontade geral e pertence ao povo. O

Executivo pertence à generalidade e tem a função de, por meio de atos

particulares, recorrer às regras propostas pelo Legislativo. Nesse ponto,

Rousseau difere de Locke à medida que concebe o Executivo como um govemo

que exerce legitimamente esse poder por meio de um soberano que, segundo a

vontade geral, é encarregado da administração.

9 Governo é definido por Rousseau como "um corpo intermediário estabelecido entre súditos e o
soberano para sua mútua correspondência, encarregado da execução das leis e da manutenção
da liberdade tanto civil quanto política" (CHATELET, 1993, p. 1037).
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o Contrato Social de Rousseau pode ser definido como uma análise

cuidadosa do modo de funcionamento da máquina política (WEFFORT, 1998, p.

198-199). Nessa obra, faz importantes correlações entre os aspectos do serviço

e dos negócios públicos e o Estado:

"Desde que o serviço público deixa de constituir a atividade
principal dos cidadãos e eles preferem servir com sua bolsa
a servir com sua pessoa, o Estado já se encontra próximo
da ruína. [...] Quanto mais bem constituído for o Estado,
tanto mais os negócios públicos se sobrepujarão aos
particulares no espírito dos cidadãos. [...] Numa pólis bem
dirigida, todos correm para as assembléias, num mau
governo, ninguém quer dar um passo para ir até elas, pois
ninguém tem interesse no que nelas acontece, prevendo-se
que a vontade geral não dominará. [...] Quando alguém
disser dos negócios do Estado: que me importa? - pode-se
estar certo de que o Estado está perdido" (Capítulo XV -
Dos deputados ou representantes).

" ... não existindo "uma política boa em si mesma em
termos absolutos", então a sua constituição é também a
sua ruína: " [...] o governo faz um esforço contínuo contra a
soberania. Quanto mais esse esforço aumenta, tanto mais
se altera a constituição e, como não há outra vontade do
corpo que, resistindo à do príncipe, estabeleça equilíbrio
com ela, cedo ou tarde deverá suceder que o príncipe
oprima, enfim, o soberano. [...] Reside aí o vício inerente e
inevitável que, com o nascimento do corpo político, tende
sem cessar a destruí-lo... (Capítulo X - Dos abusos do
governo e de sua tendência a degenerar).

A clássica preocupação com a arbitrariedade do poder no Estado

absolutista também se apresenta no Estado moderno. Neste, o conflito se

reveste não só na luta contra os desmandos dos governantes, mas também

contra o mau uso dos recursos públicos e contra a corrupção em seus

procedimentos e instituições.

Apesar dos princípios da teoria da separação de poderes já se

encontrarem presentes na teoria do governo misto e nas teorias de contrato

social, há "um consenso no pensamento político moderno de remontar o estudo
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da limitação dos poderes à Montesquieu e sua obra O Espírito das Leis" (SILVA,

1987, p. 263), motivo pelo qual é ele considerado o expoente da concepção

político jurídica de inspiração iluminista.

Montesquieu constrói sua teoria política da separação dos poderes,

discorrendo sobre a necessidade de controle das ações e atividades dos

governos por meio de um poder que detém outro poder. A questão diz respeito à
"correlação de forças entre as três espécies de poder -Executivo, Legislativo e

Judiciário- de cada Estado" (WEFFORT, 1998, p. 121 - 185). O princípio que

garante a estabilidade de um governo e a interdependência de funções entre os

três poderes é a instituição de um poder moderador, uma instância independente

capaz de cumprir a tarefa de moderar o Executivo.

Diferentemente da teoria de governo misto, na qual as funções do

governo são distribuídas por diferentes grupos sociais (realeza, nobreza e povo)

sem exclusividade em seu exercício, forçando-os, assim, à colaboração, na

teoria da separação dos poderes de Montesquieu, as três funções do Estado

(Legislativo, Executivo e Judiciário) são distribuídas horizontalmente por órgãos

diferentes e autônomos. Há uma interdependência e não uma separação entre

as funções dos três poderes, uma imbricação capaz de fazer um poder contrariar

o outro.

A diferenciação entre interdependência e separação no que se refere aos

poderes é fundamental para o entendimento do problema do controle mútuo

entre os poderes (WEFFORT, 1998, p.250, 120): "é um problema político, pois

de correlação de forças, e não um problema jurídico-administrativo, de simples

organização de funções. [...] A estabilidade do regime ideal está em que a

correlação entre as forças reais da sociedade possa se expressar também nas

instituições políticas", ou seja, "seria necessário que o funcionamento das

instituições permitisse que o poder das forças sociais contrariasse e, portanto,

moderasse o poder dos demais". O poder moderador, que descreve

Montesquieu, tem, necessariamente, que ser independente, e buscar sua força

política em uma base social distinta.
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Não só a teoria da separação dos poderes, mas todo o pensamento

iluminista, a Revolução Francesa e os seus manifestos, disseminaram seus

princípios nos processos de elaboração da maioria das Constituições européias

à época. Estes fundamentos, reforçados pelo pensamento liberal e constitucional

dos autores federalistas são a base das Constituições até os dias de hoje.

O· tema central da abordagem federalista é a necessidade de se

estabelecer controles bem definidos sobre os detentores do poder, mesmo no

caso do poder de muitos, como na democracia. Quem consagra essa divisão de

poderes é a Constituição. Em sentido político, o poder constitucional deve

assentar-se sobre uma autoridade constituída legitimamente (ANTUNES et a/íi,

1997, p. 133).

MADISON (HAMILTON, MADISON e JAY, 1984, p. 401), representante

maior desse pensamento constitucional e liberal, afirma que se "os homens não

são governados por anjos, mas por outros homens", então "o poder é, por

natureza, usurpador, e que precisa ser contido, a fim de que não ultrapasse os

limites que lhe foram fixados".

Para os federalistas, "ao constituir-se um govemo integrado por homens

que terão autoridade sobre outros homens - a grande dificuldade está em que

se deve habilitar o governante a controlar o governado e, depois, obrigá-lo a

controlar-se a si mesmo". Dessa forma, as estruturas internas do governo devem

estar estabelecidas de tal forma que funcionem como uma defesa contra a

tendência natural de que o poder venha a se tornar arbitrário e tirânico

(WEFFORT, 1998, p. 249).

O método a ser encontrado para defender o bem público e os direitos

individuais e, ao mesmo tempo, preservar o espírito e a forma do governo

popular ou "a principal garantia contra a tirania dos chefes" e contra "o perigo

das facções ..to é sua "dependência com relação ao povo" e "a distribuição dos

10 MADISON entende "como facção um grupo de cidadãos, representando quer a maioria, quer a
minoria do conjunto, unidos e agindo sob um impulso comum de sentimentos ou de interesses
contrários aos direitos dos outros cidadãos ou aos interesses permanentes e coletivos da
comunidade" (HAMILTON, MADISON e JAY, 1984, p. 148).
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diferentes poderes em departamentos" (CHATELET, 1993, p. 338). Para evitar

os abusos de poder, é necessário que as funções dos governos estejam

divididas em Legislativo, Executivo e Judiciário, mas permitindo que umas

participem dos encargos das outras. A esse respeito, Madison admite total

influência de Montesquieu quando defende que "a limitação do poder, dada esta

sua natureza intrínseca, só pode ser obtida pela contraposição a outro poder,

isto é, o poder freando o poder". O meio de assegurar, então, a separação de

poderes é "uma estrutura interna de governo, cujas várias partes componentes

servem, por suas relações recíprocas, para manter cada uma das outras no seu

devido lugar" (HAMILTON, MADISONe JAY, 1984, p. 394).

PESSANHA (1997, p.29-30) ressalta o aspecto da passividade dos freios

a esse poder. A teoria da separação dos poderes condena como indevida toda

influência de uma instância institucional sobre a outra, indicando a necessidade

de freios ao poder, desde que passivos. O clássico tema da divisão dos poderes,

portanto, implica reparticão e controle mútuo entre o Executivo, o Legislativo e o

Judiciário. Esse sistema deu origem à moderna teoria dos Freios e

Contrepesos" (Ckecks and Balances), mas, ao contrário do poder moderador de

Montesquieu, não é passivo, pois procura "[...] estabelecer um conjunto de

controles, freios positivos (grifo meu) para o exercício do poder dentro da

separação de poderes".

É um desenvolvimento da teoria da Constituição Mista onde o "poder

político deve ser repartido entre diversas instâncias de tal sorte que cada órgão

seja impedido de abusar de seu poder pelos outros". "A distinção conceitual de

poderes, portanto, não significa sua separação rígida, em compartimentos

estanques [...] mas uma relativa mistura de competências é retomada pela

concepção plural do exercício do poder. Essa mistura é vista como 'controle' ou

'colaboração'. "

11 Modernamente, a expressão Freios e Contrapesos designa "um recurso particular para manter
em prática o princípio da separação de poderes entre os órgãos constitucionalmente instituídos
em um governo". A expressão é usada sobretudo para instituições públicas (SILVA, 1987,
p.492).
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No liberalismo, na teoria dos freios e contrapesos, a idéia do equilíbrio

resultante de controle mútuo entre os poderes é ressalvada por uma "rígida

divisão dos três poderes e uma não tão rígida divisão de funções" (PESSANHA,

1997, p.24). A concepção de "freios e contrapesos" de Madison baseia-se,

portanto, na necessidade de instrumentos de controle dos detentores de poder,

especialmente daqueles que possuem o poder do Estado.

Ao analisar o texto n.? 10 de Madison em O Federalista, 808810 (1986,

p. 87) comenta que "mesmo com o nascimento do Estado moderno, [...] o

caráter público do poder, entendido como não secreto, como aberto ao público,

permaneceu como um dos critérios fundamentais para 'distinguir o Estado

constitucional do Estado absoluto e, assim, para assinalar o nascimento e o

renascimento do poder público em público."

Mais adiante, no texto nO65, MADISON (HAMILTON, MADISON e JAY,

1984) trata da natureza dos crimes políticos. "Podem, com razão denominar-se

políticos, uma vez que se referem sobretudo a ofensas causadas à própria

sociedade". Portanto, o poder de processar deve estar "investido nos que

representam o povo, pois a oportunidade para seu exercício decorrerá de atos

altamente lesivos para a comunidade".

808810 (1986, p. 90-91) lembra que Kant, em seus estudos sobre o

iluminismo, acrescenta, à essa concepção de poder público, o aspecto da

"morai". A visibilidade do poder não é apenas uma demanda política mas

também moral, pois, como é natural, o uso público da própria razão (a liberdade

de pensamento) exige que sejam públicos os atos do soberano. Se as ações

não são suscetíveis de publicidade, não são justas.

A filosofia moral e política, mesmo com o fortalecimento do Estado

nacional, não foi capaz de neutralizar os conflitos entre os indivíduos e entre

estes e o Estado, inclusive os conflitos nas relações de poder. Nesse contexto,

as incertezas do século XIX, favoreceram o fortalecimento da análise sócio-

econômica.
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A evolução política trouxe consigo profundas conseqüências também nos

setores econômico e social. Até o século XVIII, o Estado absolutista controlava

as vidas econômica, social e religiosa. A partir do século XIX, o Estado liberal

tem maiores distanciamento e independência da sociedade. No século XX, o

Estado cresceu e suas funções ficaram ainda maiores e mais complexas. No

Estado contemporâneo, as ações são ampliadas, inclusive quanto às funções

clássicas de limitação de poder e aos mecanismos regulatórios de freios e

contrapesos.

1.2.2 No Direito

O Direito, cuja doutrina é também fundamento da ciência política, trata

especialmente do controle em dois ramos específicos. O Direito constitucional e

o Direito administrativo, este último tem como objeto a própria administração

pública. Aliás, a preocupação com a aplicação dos recursos públicos é antiga no

Direito. Eis, pois, que "o direito administrativo não pode ser estudado fora do

contexto sócio-político e econômico do Estado" uma vez que "o modo pelo qual

Estado e Sociedade se relacionam" nele repercutem (MEDAUAR, 1999, p.25).

Ao tratar do controle em seus trabalhos, 808810 (1992, p. 5)

freqüentemente emprega o termo controlabilidade, definido como a possibilidade

de se exercer o controle. Para ele, as possibilidades de exercício do controle não

são um direito natural, mas fundamental" do homem, assim como expresso

desde a Revolução Francesa e a Declaração dos Direitos do Homem. "Os

direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou

seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por lutas em defesa de

novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos

de uma vez e nem de uma vez por todas".

12 o surgimento dos direitos fundamentais do homem, enquanto conjunto de prerrogativas e
garantias, foi influenciado largamente pelo pensamento cristão e pelo direito natural. Daí já se
depreende o forte arcabouço ético que imanta toda a formulação dos direitos fundamentais.
(ADÃO, 2001. Disponível em: <http://www.mail-archive.com/direitos-
humanos@grupos.com.br/msg00762.html> ).
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o surgimento do ordenamento jurídico voltado para o respeito do

indivíduo e fundamentado nos ideais revolucionários de liberlé, egalité e

fratemité representa a garantia não somente do que é legítim013
, pois

democrático, mas também, do que é legal, pois constitucional. O cenário político

da época (séc. XIX), marcado pela crise do absolutismo, favorece a evolução do

Estado moderno em direção a um Estado de Direito fundado sobre a liberdade

privada e política e sobre a igualdade de participação do indivíduo no poder. O

princípio da legalidade requer um mínimo de legitimidade, para que, enquanto

expressão da soberania popular, possa servir de garantia aos indivíduos contra

leis arbitrárias, provenientes de poderes autoritários.

A clássica separação de poderes de Montesquieu é, portanto, condição

para o Estado de Direito, nascido, segundo MEDAUAR (1999, p.25), para limitar

o poder pelo direito, como garantia dos indivíduos contra o arbítrio do Estado

absolutista tardio. Nele, "os governantes e autoridades públicas submetem-se ao

direito e são objeto de normas jurídicas, como os indivíduos, não estando, pois,

acima e fora do direito". E conclui 808810 (1986, p. 103): "a publicidade dos

atos do poder [...] representa o verdadeiro momento de reviravolta na

transformação do Estado moderno que passa de absoluto a Estado de Direito."

O Estado de Direito pressupõe que, de um lado, as autoridades e os

mecanismos estatais controle os cidadãos e, de outro, que estas autoridades

sejam igualmente controladas pelos cidadãos e também pelos outros poderes.

A característica fundamental desse Estado de Direito é que os membros

do governo e sua burocracia sejam (I) responsabilizados por suas atividades

13 Legalidade é o "princípio que informa toda a conduta da Administração Pública e que se
resume na frase: suporta a lei que fizeste (Iegem patere quam fecistl)" (CRETELLA JÚNIOR,
1998). É a característica fundamental "daquilo que é regido por leis ou que está de acordo com
ela" (Antunes et alii, 1997, p.100). A legalidade funda-se em um forte conceito ético, que é a
legitimidade. O poder que impõe a legalidade deve ser um poder legítimo. Modemamente não se
aceita mais a legalidade como conceito meramente formal. Para que a limitação à esfera
individual seja válida, deve ser o poder que a impõe legítimo. Exige-se legalidade do exercício e
forma de aquisição do poder para que haja legitimidade do poder em si. O problema, aí, deixa de
ser meramente jurídico para assumir conotação eminentemente ética. (ADÃO, 2001. Disponível
em: <http://www.mail-archive.com/direitos-humanos@grupos.com.br/msg00762.html> ).
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perante o público; (iI) puníveis por eventuais atos lícitos; (ih) prestem contas aos

cidadãos e a outras instituições autônomas (FONSECA e SANCHES, 2001,

p.95).
De fato, a separação e a interdependência entre os poderes Executivo,

Legislativo e Judiciário e a existência de uma normatização maior, de uma

Constituição, para o exercício de seus mecanismos de controle são

pressupostos do ramo administrativo do Direito. Das Constituições européias no

século XVIII às modemamente publicadas no século XX, encontram-se os

princípios iluministas de Montesquieu e os princípios constitucionalistas dos

federalistas.
A Constituição, desde que legítima, pode representar o efetivo poder

social na forma de ser o Estado, inclusive no que se refere aos preceitos sobre a

forma de controle dos poderes constituídos dentro deste.

Para MEIRELLES (1975, p.605-606), "o controle [...] é a faculdade de

vigilância, orientação e correção que um poder, órgão ou autoridade exerce

sobre a conduta funcional de outra". O autor relaciona, assim, a necessidade de

controle da administração pública ao princípio jurídico da legitimidade da

conduta de quem pratica os atos administrativos. O administrador deve atuar

"segundo as normas pertinentes a cada ato e de acordo com a finalidade e o

interesse coletivo na sua realização". O interesse público impõe, ainda, a

"verificação da eficiência do serviço ou a utilidade do ato".

BANDEIRA DE MELLO (1993, p. 109) salienta os perigos do poder

absoluto para justificar um lado punitivo do controle. Para ele, "o controle da

administração pública é suscitado para que seja sancionado o agente que haja

incidido em abuso de autoridade".

ATALlBA (1985, p.283) sustenta que o controle financeiro da

administração pública Ué o conjunto de medidas de natureza fiscalizadora,

exercidas sobre o movimento de dinheiros e bens valiosos, de natureza

econômica, manejados por administradores públicos, debaixo da relação de

administração [...] e o gestor da coisa alheia deve não só obedecer aos
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desígnios impessoais tendentes à finalidade a que servem, como devem prestar

conta ao oominus'" (ou quem lhe faça as vezes) por sua gestão".

Para CRETELLA JUNIOR (1992, p. 2557), "fiscalizar é o mesmo que

controlar". Para os puristas do Direito, fiscalização e controle, embora muito

usados como sinônimos, são conceitos distintos. O primeiro adota

procedimentos técnicos de auditoria instrumentalizada nas mais diversas áreas

enquanto o segundo está associado a aspectos políticos e a atividade

fiscalizadora seria apenas um instrumento do controle.

o controle da administração pública, é definido por MEDAUAR (1993,

p.22) como "a verificação da conformidade da atuação desta a um cânone,

possibilitando ao agente controlador a adoção de medidas ou proposta em

decorrência do juízo formado".

Todas as definições jurídicas anteriores estão são baseadas no princípio

republicano da tripartição do poder entre o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Está claro que o Estado constitucional e democrático, no exercício deste, deve

suscitar o controle de si mesmo como forma de cumprir a publicidade de sua

administração.

ATALlBA (1983, p.60 - 63) endossa o pensamento de Bobbio quanto ao

primeiro e fundamental direito, em matéria de política, ser o direito do povo à

informação, ou seja, "o direito de ficar sabendo o que está acontecendo no

Legislativo, no Executivo e no Judiciário", e acrescenta um princípio essencial ao

entendimento dos mecanismos constitucionais de controle - o princípio

republicano:

"O direito à informação [...] é também um pressuposto
necessário ao funcionamento das instituições republicanas.
A república implica, essencialmente, representatividade,
periodicidade e responsabilidade. Onde esses três

14 O instituto da dominialidade-propriedade (dominus para os romanos). A formação desse
conceito fundava-se no palpável, ou seja, naquilo que se tinha como legitimamente detido por
alguém. Mas era uma posse sem qualquer título, a legitimação dava-se de forma fática (MARINI,
Celso, 2001. Disponível em: <www.escritorioonline.adv.br/textos/artigos-imobiliario-27-11-
t.htm=).
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ingredientes estejam arquitetados adequadamente e,
estipulados nos textos, de forma a assegurar que o
verdadeiro titular da soberania - o povo - exerça, por seus
representantes, as suas atribuições, em seu benefício e de
acordo com a sua concepção, haverá verdadeira república.
[...] É evidente que numa república tudo é público, porque
nada das coisas públicas pertence a qualquer agente
público, [...] não pertence ao Judiciário, não pertence ao
Legislativo, não pertence ao Executivo, pertence ao povo.
O povo é que governa a si mesmo, no clima republicano".

Essa transparência resume-se "à necessidade de que sejam

absolutamente postas à luz do dia todas as discussões administrativas,

legislativas ou judiciais, a respeito de todo e qualquer interesse do governo"

ATALlBA (1983, p. 64) É necessário tornar pública a administração como forma

de prevenir o arbítrio e garantir o funcionamento normal do sistema político,

capacidade que, de acordo com o princípio republicano, deveria ser inerente ao

Estado. O problema fundamental do direito, a esse respeito, é como garantir por

meio de normas e mecanismos legais a transparência e a visibilidade dessa

administração.

1.2.3 Na Administração Pública

Nas mais diversas formas de organização social, a definição de controle,

freqüentemente também aparece associada às atividades de instituição,

cobrança e arrecadação de impostos Se o sentido e a natureza do termo são

compreendidos a partir da evolução histórica do homem e de sua organização

social e econômica, essa associação pode não ser ao acaso.

"Originalmente os impostos eram provenientes de rendimentos, extraídos

do patrimônio dominial, pelos chefes dos clãs, reis ou imperadores, sob

diferentes formas" (TRISTÃO, 1998, p. 4-5). Os registros de sistemas para

cobrança de impostos fazem parte da história das civilizações mais antigas. Na

China Antiga, por exemplo, por volta do século VIII, o confucionismo difundiu um

código de ética por meio de normas de atuação dos indivíduos na sociedade;

nos antigos impérios junto às regiões dos rios Tigre, Orange e Eufrates, há

quatro mil anos antes de Cristo, há registros de um sistema de cobrança
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tributária chamado Vínculo de Jurisdição Fiscal; no Antigo Egito, havia o

esquema tributário dos Faraós que arrecadava recursos para a elite religiosa e,

uma pequena parte, para gastos de interesse coletivo; na índia Antiga, o

comércio de especiarias era tributado; na Mesopotâmia, tributavam-se os

inimigos de guerra e a acumulação de capital; já na Grécia os impostos diretos

eram evitados por serem considerados tirânicos, mas há registros de tributação

sobre as atividades, os bens, as rendas, os lucros, bem como as pessoas, além

de aplicação de multas e de confiscos; no Império Romano havia um sistema

tributário mais organizado por meio da cobrança de impostos diretos e indiretos.

O desenvolvimento do comércio e o surgimento da moeda como valor de

troca e reserva de valor, bem como a introdução da divisão do trabalho e a

especialização das atividades dos indivíduos foram saltos qualitativos

fundamentais na (ultra)passagem de uma economia natural - de subsistência ou

de trocas - para uma economia monetária e um sistema capitalista de produção.

A criação desses mecanismos regulamentares dos dinheiros do Estado,

personificados, principalmente, na cobrança de impostos deve-se, portanto, ao

fortalecimento dos poderes político e econômico.

Desde a era pré-capitalista, o dinheiro é criador da propriedade individual.

Na Idade Média, o dinheiro permitiu o monopólio monetário do Estado e como

essa mudança impôs exigências de maior racionalização administrativa e

financeira. Esss exigências demandaram uma ação do Estado quanto aos

gastos públicos e à geração de receita pública, traduzidas em um sistema

tributário mais organizado cuja cobrança de impostos fosse capaz de financiar

seus Governos (WEBER (1956, p. 215-219).

A base para o "estreitamento da organização fiscal do Estado moderno"

foram a racionalização do sistema tributário a gradual institucionalização de um

aparelho estatal burocrático, onde os conceitos de setor público e setor privado

fossem claramente distintos, em lugar de uma estrutura social hierárquica

dominada pela sucessão hereditária (0000, 1994, p.75-76). Não por acaso, é

no Estado moderno europeu que surge o conceito de officium, caracterizado por

uma crescente impessoalidade do comando político aliado ao princípio da
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territorialidade da obrigação política que tomou o lugar do senhorio terreno

feudal (808810,1998, p. 426).

A evolução das condições históricas materiais - do senhorio feudal à

emergente burguesia - impôs um novo desenho de Estado: um Estado territorial

concentrado e unitário viabilizado por uma racionalização da gestão do poder

político, também concentrado, e da própria organização política. A nova ordem

estatal, o Estado moderno, é "um projeto racional da humanidade em torno do

próprio destino", conceituado por uma nova visão do homem em relação ao

mundo - "a da ordem terrena e não divina das relações sociais" e

instrumentalizado por procedimentos técnicos preestabelecidos (instituições,

administração) úteis para a prevenção e neutralização de conflitos e para o

alcance dos fins terrenos (808810, 1998, p. 426).

As funções desse Estado moderno são ampliadas em variedade e

complexidade, especialmente no que se refere às suas atividades

administrativas. A impessoalidade e a racionalidade características dessa nova

organização são a base, para WEBER (1956, p.215), de uma concepção de

Estado-empresa, uma burocracia enorme capaz de garantir o exercício de seu

poder.

A controlabilidade na administração pública, até aqui, pôde ser expressa

em dois sentidos. Um mais estrito, de simples regulamentação do registro dos

atos e fatos públicos, e outro, maior, de limitação do poder arbitrário e evolução

dos direitos fundamentais dos indivíduos. Mas é na história da organização

racional de um sistema de contas públicas que se encontram as primeiras

formas de agentes e instituições fiscalizadoras.

Em administração pública, o conceito de controle é sempre acompanhado

das expressões "registro" e "registro dobrado", este último, o método

considerado a gênese da moderna contabilidade.

A contabilidade surgiu na Antigüidade por meio de registros simples da

troca de bens e serviços. Os primeiros indícios de classes ou de funcionários

públicos responsáveis pela fiscalização de atividades públicas e de outras
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atividades fiscalizadoras podem ser vistos em documentos provenientes de

diferentes partes do mundo antigo. No Código Indiano de Manu, já se

encontravam regras de controle e regulamentação da coleta e inversão das

rendas do Estado. No Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, por meio dos seus

livros O Pentateuco, que traz regras de conduta constantes das Leis Mosaicas, e

Eclesiastes, que faz referências à tirania dos reis, à corrupção dos magistrados e

à opressão dos súditos. Na Babilônia, já se utilizava o método, embora ainda

não sistematizado, para proceder a cobrança de impostos. No Antigo Egito,

encontra-se as atividades dos escribas, que mantinham registros não só das

atividades religiosas como também das econômicas, as quais incluíam a coleta

de impostos dos camponeses sobre as terras do governo e a fiscalização da

produção agrícola.

Quanto a uma forma embrionária de Tribunal de Contas, há duplo

registro. Na Grécia, em Ática, na figura dos legisperitos, e em Atenas na dos

hellénoitamiai, os tesoureiros eleitos por uma assembléia popular (heliée),

encarregados de se reunirem para tomar e votar as contas do dinheiro recebido

e gasto por seus magistrados e outros agentes públicos. Os tesoureiros tinham

poder também para aplicar penas e suas decisões eram registradas e

publicadas para conhecimento dos cidadãos. Em Atenas, não havia burocracia.

Os funcionários públicos eram os poucos escriturários, geralmente escravos de

propriedade do Estado, encarregados dos registros de tratados e leis e de
,

contribuintes. A receita governamental provinha de impostos indiretos sobre

minas, fazendas e outros patrimônios do Estado alugados; de tarifas portuárias;

de multas e custas judiciais; além, é claro, das liturgias. Em contrapartida, a

maior parte da despesa governamental destinava-se às atividades religiosas.

Os escritos de Plínio e Cícero também dão conta de regras e instituições

de regulamentação à época do Império Romano (ARAÚJO, 1990, p. 67-120).

Muito em função da Legislação Romana,hoje universalizada, e baseada nos

princípios da honestidade e da honorabilidade da res publica, é que alguns

estudiosos atribuem à Roma a gênese de uma corte de contas. A relação do

cidadão com o Estado, antes de sujeição absoluta, passou a permitir a proteção
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do erário público por meio de normas de fiscalização, executada pelo Senado e

por entidades especiais, as quais perduraram até a Idade Média e serviram de

base para o fundamento jurídico do Direito público moderno.

No governo provincial romano, direto e não burocrático havia atividades

relacionadas à administração e à fiscalização do dinheiro público, mas estas

eram restritas às classes mais altas e, conseqüentemente, vedadas ao povo. O

governador não tratava de finanças e a arrecadação de impostos, os gastos da

província e a lide das propriedades estatais, as contas governamentais e sua

fiscalização era feita por funcionários encarregados, chamados quaestores, que

utilizavam os métodos contábeis hoje conhecidos como "lucros e perdas", que

mantinham escritórios de contabilidade permanentes para as operações

financeiras e arquivamento de documentos (BALSDON, 1968, p. 90-93);

Deve-se ressaltar que o Direito Romano em vigor no mundo moderno não

é o mesmo que aquele empregado na cidade-Estado de Roma,pois nele, vida

pública (ius publicium) e vida privada (ius privatum) 15 ainda se confundiam.

Propina, cooptação e clientelismo eram usuais na vida social e política, o poder

cabia legitimamente à elite governante, os cargos públicos eram honras, como

uma espécie de título de nobreza, e funções públicas e dignidade privada, bem

como finanças públicas e bolsa pessoal não eram dissociados (VEYNE, 1995, p.

19).

Foi também no Império Romano que surgiu o conceito de patrimonium,

no qual "a receita pública era proveniente da arrecadação dos tributos aos

cidadãos e dos rendimentos dos bens do Patrimônio Real, recolhidos pelo

Imperador ao erário" (TRISTÃO, 1998, p. 5).

Só na Itália Medieval surgiu o sistema contábil como conhecido hoje, pelo

método de "registro duplo" ou "partidas dobradas" desenvolvido pelo comércio

italiano. Na França e na Inglaterra, em função do crescimento do Estado,

15 Apesar dos limites entre Estado e individuo ainda se confundirem no Império Romano, cabe
aos juristas romanos a criação dos termos ius publicium, como aquilo que é pertencente à coisa
pública, ao Estado, e ius privatum, como pertencente à esfera individual (808810, 1986).
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retomou-se a aplicação de renda de patrimônio e de tributos nas despesas

públicas.

No século XVII, a Revolução Industrial, com os instrumentos fornecidos

pelo direito e pela economia, aprimorou o sistema contábil e também

especializou esse serviço, ambos gerenciados pela classe burguesa. Daí a

apropriação inglesa da palavra francesa contrôle para designar o encarregado

de fazer cumprir os preceitos da contabilidade, o controlador (controller).

É na Itália e na Inglaterra de onde se destacam os primeiros exemplos de

uma Fazenda Pública racional e organizada. A Itália, à época da Senhoria

Italiana 16, foi o primeiro poder político que ordenou suas finanças segundo os

fundamentos da contabilidade. Acentuou aspectos formais como uma

preocupação mais eqüitativa da administração da justiça e deixou cair em

desuso ou cancelou normas discriminatórias mais duras contra os magnatas,

rodeando-se de pessoal técnico amplamente politizado. A Inglaterra, entre

séculos XII a XIV aproximadamente, desenvolveu o sistema de Exchequer
17

,

uma sistematização de cálculos dos pagamentos públicos.

No século XVIII, com a Revolução Francesa e a criação da Cour de

Comptes, o desenho institucional de um Tribunal ou Corte de Contas como

órgão de fiscalização e observação sobre os dinheiros públicos disseminou-se

nas demais constituições européias e, ainda hoje, é presente no

constitucionalismo moderno.

Na segunda metade do século XIX, a própria contabilidade incorporou o

termo controle em um ramo de sua doutrina. O controlismo considera o controle

da riqueza administrada como o objeto contábil. De acordo com SANDRONI

16 Senhoria Italiana corresponde, "no âmbito da experiência constitucional italiana, àquele
particular regime monocrático da comuna urbana que, começando a surgir por meados do sêculo
XIII, generalizou-se e estabeleceu-se por quase toda a Itália centro-setentrional no século XIV".
Estabilizou-se e confirmou-se no poder o magnatício-popular vitorioso (BOBBIO, 1983, p. 1143-
1144).
17 ° sistema deu origem a atual conta do Chancellor of the Exchequer do Reino Unido com o
Banco da Inglaterra destinada às grandes receitas do país e também onde são pagas as
despesas do governo (SANDRONI, 1999, p. 228).
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(1999, p. 113), "os méritos dessa escola são inegáveis e somente não se

prosseguiu na sua forma de origem porque se comprovou que o controle, longe

de ser um fim, é um instrumento ou meio em contabilidade".

Nesse contexto, para ele, contabilidade pública é o setor da administração

pública que cuida da classificação, do registro, e da análise de todas as

transações realizadas por uma empresa ou órgão público, permitindo dessa

forma uma constante avaliação econômico-financeira, cujo objeto é o patrimônio

público e as questões financeiras do Estado, e cuja finalidade é o fornecimento

de informações precisas ao público (SANDRONI, 1999, p. 126).

O controle contábil tem por objeto os atos e fatos administrativos da

gestão financeira e patrimonial de entidades públicas (SÃ, 1995, p. 107). Deve-

se destacar que o objetivo do controle contábil é normativo e não punitivo, pois

apenas estabelece regras para que os atos e fatos se realizem em perfeita

ordem, sejam registrados e seus respectivos resultados apresentados

sistematicamente. Os resultados é que, por sua vez, podem servir como

instrumento para a eventual punição.
Pode-se, assim, resumir a contabilidade pública como instrumento de

avaliação das contas de um governo, parte integrante da fiscalização financeira

e contábil dos gastos públicos, esta sim, uma das formas de exercer o controle

da administração pública.

As possibilidades de controle e os seus mecanismos evoluíram, ao longo

da história, de acordo com as mudanças no debate acerca das relações entre

Estado e sociedade: do conflito entre individual e coletivo, da separação entre

divino e político, da preocupação com a arbitrariedade, da publicidade dos atos,

do reconhecimento de um Estado de Direito à racionalização do aparelho

burocrático e dos gastos estatais.
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CAPíTULO 2

A TEORIA DEMOCRÁTICA E A QUESTÃO DO CONTROLE

Até aqui, este estudo tratou das formas de controle sob as perspectivas

administrativa, jurídica e política clássica, baseada tanto na teoria política

clássica de separação de poderes quanto na abordagem institucional-legal de

fiscalização do emprego dor recursos públicos.

As mudanças sociais e políticas dos últimos séculos demandam uma

análise do controle também sob a perspectiva mais específica das teorias

democráticas. Assim, neste capítulo, o enfoque da controlabilidade é

estritamente baseado no Estado democrático de direito e nas suas instituições e

mecanismos de controle característicos.

2.1 O controle no Estado democrático
O Estado moderno absolutista, baseado na arcana imoerii", deu lugar ao

modelo de Estado moderno democrático, baseado nos princípios da antiga

democracia ateniense, que, por seu turno, influenciou as Revoluções Européias

a partir do século XVII.

Apesar de não ter uma teoria democrática articulada, as noções máximas

da democracia clássica ateniense, influenciaram todas as democracias

modernas. JAGUARIBE (1985, p.20, 23), cita algumas definições que se

tornaram clássicas:

"[Democracia, para Péricles,] é o governo de muitos em oposição ao

injusto governo de minorias privilegiadas";

"[Democracia, de acordo com famoso discurso do Presidente Lincoln,] é o

governo do povo, pelo povo e para o povo".

Autores mais contemporâneos também definem o fenômeno:

18 A arcana imperii caracteriza-se pela "valorização de autoridades ocultas, misteriosas"
(808810, 1986, p. 29).
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"[Democracia ateniense] era um sistema no qual o controle político

exercia-se diretamente pelo povo, pois este detinha o mesmo direito de

questionar os governantes na Assembléia Oficial ou mesmo de julgá-los"

(ROSENN e DOWNES,2000, p. 124).

"[A democracia ateniense] era já um sistema elaborado' de freios e

contrapesos pelos cidadãos para impedir decisões precipitadas e irrefletidas e

abuso de poder pelos líderes políticos e militares" (PRZEWORSKI, 1999, p.253).

Se em Atenas, a democracia se fazia diretamente, pois o povo era o

governo ao se fazer presente nas Assembléias, na moderna, pela

impossibilidade física disso acontecer, a democracia torna-se representativa,

pois o povo elege pessoas para representá-lo no governo. É um fenômeno típico

do constitucionalismo. Na democracia moderna, o fundamento democrático -a

participação do povo no governo-, permanece o mesmo, mas essa participação

se faz diferentemente de Atenas, em função da maior complexidade de

condições de um sistema político em constante evolução.

A literatura sobre democracia identifica não uma, mas várias teorias

democráticas. Apesar dos diversos aspectos implicados na análise do

fenômeno, uma característica comum aparece, com mais ou menos peso: a

participação.

Rousseau e John Stuart MiII são alguns dos clássicos que [ácolocavam a

base dos postulados de uma teoria participativa. A noção clássica de teoria

democrática pressupõe a participação popular na escolha de seus

representantes. Essa escolha é baseada em informações claras e racionais

sobre a vontade de todos na realização do bem comum.

Para Alexis de Tocq ueville , a democracia é um processo constante de

desenvolvimento da igualdade que coexiste em harmonia com a manutenção da

liberdade. É um fenômeno que se desenvolverá nos diferentes povos em função

de suas variações culturais e políticas, mas que diz respeito a toda à

humanidade (WEFFORT, 1998, p.152-155).
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Na definição de SCHUMPETER, utilizada por JAGUARIBE (1985, p.23), o

método democrático clássico "é o arranjo institucional para se chegar a

realizações políticas que objetivam o bem comum, fazendo o próprio povo

decidir as questões por meio da eleição de indivíduos que devem reunir-se para

realizar a vontade desse povo".

o autor (SCHUMPETER, 1961, p. 346) faz uma revisão mais "realística"

do fenômeno. Para ele, o principal problema da teoria clássica é trabalhar com a

suposição de que o povo tem uma opinião definida sobre todas as questões

individuais, que essa opinião é, realmente, expressa no processo de escolha de

representantes e, que eles, seguramente, defendam essas opiniões. Como isso

é impossível de acontecer, o povo não governa realmente, apenas tem a

oportunidade de recusar ou aceitar aqueles que o governarão. O método

democrático é (agora) "o acordo institucional para se chegar a decisões políticas

em que os indivíduos' adquirem o poder de decisão por meio de uma luta

competitiva pelos votos da população". A democracia "é a livre competição pelo

voto livre" e o povo, enquanto eleitor, é o responsável por produzir o governo,

legitimando a liderança e o poder de decisão de um ou de vários -de chefes de

Estado a representantes no Parlamento- mediante o mecanismo de disputa

eleitoral.

Segundo FINLEY (1988, p.19), embora Schumpeter reconheça o ideal de

liberdade e igualdade do regime democrático, acredita serem estas

características secundárias em relação ao objetivo maior da democracia que é

"produzir um governo forte, autoritário". Os líderes desses partidos decidem, não

o povo, eis a diferença fundamental entre o modelo democrático clássico e o

moderno.

O destaque dado por ele à seleção dos líderes por meio de processo

eleitoral, contrapõe-se à teoria participativa e representa um marco para as

teorias democráticas competitivas pois que subestimam a existência de

características democráticas tradicionais e liberais, como participação e

cidadania.
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Outros teóricos são citados por PATEMAN (1970, 2-8), entre estes,

BERELSON, ECKSTEIN e SARTORI, por também entenderem a noção clássica

do fenômeno como inadequada à realidade política, especialmente ao se

considerar o volume de informações políticas de que dispõem os cidadãos

atualmente.

Apesar desse aspecto comum, sua definições de democracia são dadas

sob ângulos diferentes:

Para Berelson, democracia é um sistema político que requer

heterogeneidade de participação. A participação limitada ou até uma certa apatia

participativa, acabam por ter uma função positiva no sistema político, pois

amenizam o impacto da discórdia, do ajuste e da mudança. A "máxima

participação" dos cidadãos não é um pré-requisito fundamental para o sistema

democrático.

Sartori tenta explicar uma certa apatia participativa por meio de aspectos

da natureza humana. Os homens tendem a reagir, com ingratidão ou desilusão,

aos "objetivos prometidos e não alcançados" pela democracia. Dessa forma, os

ideais democráticos, uma vez instalados, tenderiam a ser minimizados.

Eckstein detém-se à identificação dos requisitos necessários à
longevidade e, principalmente, à sobrevivência do sistema democrático. Conclui

que a estabilidade da democracia é um paradoxo uma vez que a estrutura de

autoridade dos governos nacionais, que mantém sistemas democráticos

estáveis, necessariamente não são estruturas "realmente", ou em última análise,

"puramente" democráticas.

Ao final, PATEMAN (1970, p.13-14) resume a teoria democrática

contemporânea em seus diversos aspectos:

"A teoria [democrática contemporânea] concentra-se na operação do

sistema político democrático como um todo e baseia-se em fatos, atitudes e

comportamentos políticos atuais como revelados pela investigação sociológica".

Refere-se ao método político de arranjos institucionais nacionais", cuja
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característica principal é a competição dos líderes pelo voto popular em eleições

periódicas. "Na teoria [democrática contemporânea], igualdade política refere-se

a sufrágio universal e oportunidades de acesso aos canais de influência sobre os

líderes". Participação, por sua vez, refere-se "à escolha dos que deterão o poder

de decisão".

A noção contemporânea de democracia destaca o papel do sistema

eleitoral à medida que estas permitam à maioria exercer o controle sobre as

minorias no poder. Garantem a responsabilização dos líderes pelas não-elites e

suas demandas por meio de "sanção pelo voto". A participação assume uma

função protecionista do indivíduo em relação à arbitrariedade dos líderes na

tomada de decisões.

No aspecto da responsabilização, a definição de DAHL (1997, p.2,6-8) é

exemplar, pois aponta a estreita relação entre contestação pública e

democratização. A democracia é um sistema político caracterizado pela total (ou

quase total) responsabilização do governo perante todos os cidadãos, cujo

aspecto elementar é a "contestação aberta à participação". Estes sistemas

totalmente democráticos não existem, mas existem aqueles que estão em

etapas diversas de democratização, as "poliarquias". A poliarquia é um regime

que vem sendo "substancialmente popularizado e liberalizado" em função do

incremento das variáveis participação e contestação.

Também nesse sentido, ALMOND e VERBA, citados por JAGUARIBE

(1985, p. 23) definem democracia como "uma sociedade em que os cidadãos

comuns exercem um relativamente alto grau de controle sobre os líderes".

BOBBIO (1986) entende que uma verdadeira democracia deve atender

quatro condições básicas: garantia dos princípios de liberdade; existência de

vários partidos em concorrência entre si; eleições periódicas a sufrágio universal;

e decisões coletivas ou concordadas ou tomadas com base no princípio da

maioria após livre debate entre as partes.
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Até aqui, o debate sobre os processos de transição e consolidação

democrática têm se localizado entre as teorias participativas e as teorias

competitivas.

METTENHEIM (1998 p. 241-243) considera essa dicotomia insuficiente

para explicar as mudanças recentes nas relações entre sociedade e Estado. A

partir dos conceitos de "conjunções criticas" e "path aependence'", faz um

estudo comparado de sistemas políticos em momentos de repentina mudança.

Conclui que democracia é "um princípio condutor" dessas mudanças e não

apenas "um regime político restrito a determinado regime formal ou a um período

histórico particular, [...] ao contrário, as conjunções críticas têm redefinido as

relações entre Estado e sociedade visto que a transparência, a imediação e o

conteúdo substantivo das reivindicações populares diretas reformularam os

princípios democráticos" .

A velocidade das transformações desencadeadas pelo moderno

capitalismo estendeu seus reflexos, inevitavelmente, também ao sistema

político. O estudo das democracias recentes deve compreender novos conceitos

e métodos que considerem -além das eleições competitivas e do Estado de

Direito- "a criatividade política" como determinante nas relações entre sociedade

e Estado.

O Estado contemporâneo encontra-se em um terceiro estágio histórico de

organização constitucional, fruto da combinação dos dois estágios anteriores.

Nesse sistema, a decisão direta age como um "corretivo do funcionamento de

todos os poderes do governo, especialmente quanto à responsabilização dos

líderes eleitos" (ROSENN e DOWNES, 2000, p. 124).

19 Os conceitos "conjunções críticas" e "path dependence" são utilizados por METTENHEIM
(1998, p.214-215) para especificar os argumentos acerca dos momentos políticos e suas
condições causais singulares. A organização de sua pesquisa em seqüências de conjunções
críticas baseou-se no método dos argumentos causais da Filosofia da História de Hegel:

- conjunções críticas são as mudanças repentinas que periodicamente redefiniram as relações
entre sociedade e Estado, comparadas em termos do conteúdo político e do processo causal
envolvido;

_ path dependence são os longos períodos de rotina, ordem e consolidação que seguem os
momentos de conjunções críticas.
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2.2 A introdução da accountability
Há, como visto no item anterior, um consenso entre estudiosos da política

quanto a uma estreita relação entre a responsabilização e o desenvolvimento

político nas sociedades.

A princípio, responsabilização é uma obrigação que pode ser justificada

pela deontoloqia'" do controle dos próprios governos democráticos. Os ideais e

princípios democráticos exigem (de um lado) soberania popular, por meio do

sistema de representação eleitoral e (de outro) divisão de poderes e controle da

autoridade, mediante obrigação de prestação de contas de suas decisões, por

quem é soberana, a sociedade.

O termo responsabilização, traduzido do inglês accountabílity, tem o

sentido amplo de ter responsabilidade por algo ou dar conta de algo executado.

Na língua inglesa, surgiu para designar, de uma forma geral, um caráter de

obrigação enquanto suporte ético dos governos democráticos. Em sentido

restrito, refere-se a uma obrigação dos governos democráticos. Portanto, a

responsabilidade deve ser para com quem delega o poder ao governo, ou seja, o

povo. Implica uma relação entre direitos e deveres e entre os cidadãos e os

governantes.

Estes dois sentidos são identificados por CAMPOS (1990, p.33) na

tipologia de Mosher: a responsabilidade subjetiva, que vem de dentro e refere-se

à responsabilidade de alguém ou algo perante si mesmo; e outra objetiva,

exigida de fora para dentro e na qual se insere a accountability. A accountability

é uma responsabilidade objetiva já que acarreta a "responsabilidade de uma

pessoa ou organização perante uma outra, fora de si mesma, por alguma coisa

ou algum tipo de desempenho".

A idéia de que os governos - o setor público - e os governantes -

delegados direta ou indiretamente pelo povo - assumam certa responsabilidade

20 Em sociologia, deontologia é o termo que designa o código moral das regras e procedimentos
próprios de determinada categoria profissional (ANTUNES et alii, 1997, p.53). Em filosofia é o
estudo dos princípios, fundamentos e sistemas de moral. Para Kant, precisamente, é a ciência
do dever em geral (FERREIRA, 1971).
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pelos atos do poder público relativos a todas as esferas decisórias do Estado

frente aos que os representam é, portanto, típica da teoria democrática de

governo, muito embora no sistema democrático ateniense já podiam ser

identificados alguns mecanismos de responsabilização de grande importância,

por meio dos quais líderes políticos, oradores, oficiais e "generais notáveis" eram

diretamente responsabilizados pelos cidadãos. Eram sistemas especializados de

responsabilização tanto por parte dos que formulavam políticas como dos que as

executavam, caracterizando um vasto sistema de freios e contrapesos sobre o

povo e sobre seus agentes.

No trabalho Democracy, accountability and representation, PRZEWORSKI

(1999, p.30, 40, 225) faz um estudo da gênese da terminoloqia" sobre

responsabilização para chegar a uma concepção mais moderna de

accountability, fundamentada no caráter representativo das sociedades

democráticas modernas. Nesse sentido, define duas concepções de

representação, uma relativa ao mandato e outra que se refere, precisamente, à

accountability.

Na primeira, os partidos políticos informam os eleitores sobre suas

verdadeiras intenções e sobre a implementação dessas intenções visando o

maior benefício dos eleitores sob determinadas circunstâncias. No segundo

caso, as eleições servem para tornar os governantes responsáveis pelos

resultados de suas ações anteriores.

Os governantes, entretanto, só são passíveis de responsabilização se os

cidadãos forem capazes de discernir quando eles estão agindo de acordo com

os interesses da sociedade e os sancionam apropriadamente de modo que os

21 O autor inicialmente descreve os conceitos de (J) responsiveness (correspondência,
compreensão) segundo Dahl, (i/) responsibility (responsabilidade) segundo Riker, e (iii) reliability
(confiabilidade) segundo Downs. Em seguida, identifica as relações dos conceitos de
representation (representação), ou seja, entre interesses e resultados; de responsiveness, ou de
correspondência entre os sinais e os avisos dos cidadãos e as decisões políticas; de mandate-
reponsiveness ou reliabílity, relação entre os mandatos e as decisões políticas dos
representantes; e, finalmente, a relação entre os resultados dessas decisões políticas e as
sanções e punições impostas aos representantes pelos representados, embutida no conceito de
accountability. (PRZEWORSKI, 1999, p.8).
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representantes que satisfaçam os cidadãos permaneçam no cargo e aqueles

que não os satisfaçam, os percam.

Dessa forma, diferentemente da democracia antiga onde a

responsabilização era diretamente demandada pelo povo, na democracia

moderna as esferas de responsabilização são mais amplas. As

responsabilizações política e governamental são (inter)mediadas em função do

mecanismo de representação dos sistemas eleitorais atuais. Os funcionários

públicos responsáveis pela implementação das políticas públicas -o Executivo-,

são diretamente responsáveis perante aqueles que elegeram as prioridades de

governo e definiram as políticas como legítimos representantes dos cidadãos -o

Legislativo. Os partidos políticos e seus delegados, por sua vez, são

responsáveis perante os eleitores e sancionados pelo processo eleitoral.

Em trabalho de 1994, PRZEWORSKI (p.25) destaca dois aspectos como

essenciais à democracia: os resultados do processo democrático são incertos e

o povo é que determina esses resultados. Em trabalho mais recente, (1999, p.

222-223) considera quatro características como sendo fundamentais para o

Estado democrático: o chefe do Executivo é eleito direta ou indiretamente; o

Legislativo também é eleito; mais de um partido deve competir no processo

eletivo; e os partidos no poder perderam no passado ou perderão no futuro uma

eleição.

As condições anteriores permitem assumir que o regime democrático é o

regime político caracterizado por uma responsabilização dos governantes pelos

governados. A responsabilização dos representantes do povo em todas as

esferas do governo é reforçada pelo processo eleitoral. O voto é o instrumento

punitivo ou recompensador que os cidadãos dispõem para assegurar que os

políticos agirão de acordo com o interesse popular e não em interesse próprio e,

conseqüentemente, executarão políticas públicas voltadas para o maior bem-

estar da sociedade.

Entretanto, a realidade tem mostrado que há sempre a possibilidade de os

representantes optarem por políticas públicas imediatistas com o único objetivo
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de se reelegerem. Isso ocorre porque nem todas as sociedades democráticas

encontram-se no mesmo estágio de desenvolvimento político em função das

diversas relações que se estabelecem entre governo e cidadãos.

Como as ordens democráticas divergem em conseqüência das redes

institucionais públicas e sociais que se estabelecem em seus governos e

sociedades, parece claro, para CAMPOS (1980, p. 34), que "o processo eleitoral

como punição não é o bastante para salvaguardar o interesse público".

São necessários outros mecanismos que tornem transparentes e visíveis

as atividades públicas para que a sociedade possa, assim, formar sua opinião e

decidir pelos melhores representantes durante a competição eleitoral. Quanto

maior a presença desses condicionantes, mais capazes são as sociedades de

clamarem por responsabilização de seus govemantes.

2.3 Formas de respoÍlsabilização no processo de controle

Tanto a doutrina jurídica quanto a teoria política identificam duas esferas

onde se situam os agentes controladores no Estado de Direito.

No Direito, o povo é identificado como titular da soberania, dono do país

e, portanto, dono do direito fundamental à informação. De outro lado, o Estado é

dotado de "uma vocação preventiva", que deve suscitar na própria administração

uma deontologia capaz de exercer o controle (ATALlBA, 1983, p.61; MEDAUAR,

1999, p. 414).

2.3.1 Formas básicas de responsabilização

A doutrina política clássica, originária da doutrina jurídica, também situa

os mecanismos de controle nas esferas da sociedade e do Estado. Essas duas

esferas, interdependentes de ação, abrigam mecanismos de responsabilização

nas direções vertical e horizontal. Esses mecanismos foram exaustivamente

tratados por O'DONNEL (1998, p.38) e podem ser sistematizados no quadro

abaixo:
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JUDICIÁRIO

exECUTIVO

LEGISLATIVO

SOCIEDADE

Figura 1: Mecanismos de responsabilização vertical e horizontal.

a) a responsabilização vertical é suscitada pela sociedade sobre o Estado e

envolve a existência de liberdade política, liberdade de associação e

liberdade de opinião. Faz-se, principalmente, mas não exclusivamente,

por meio de eleições;

b) a responsabilização horizontal é suscitada pela própria esfera pública, por

um setor sobre o outro, e envolve a existência de agências e instituições

estatais detentoras de poder legal.

2.3.2 Formas de responsabilização segundo as dimensões sócio-
políticas

Outros estudos têm ampliado a análise das dimensões do controle em

função da crescente complexidade do seu objeto, o sistema sócio-político. Assim

como a democracia hoje é um fenômeno mais complexo, suas instituições

também evoluíram para adaptar-se às demandas dos novos tempos.

Nesse contexto, o esquema ampliado por MARTINS e utilizado por

SPECK (2000, p. 13) apresenta quatro dimensões de controle entre a sociedade

e o Estado:

r
Sociedade Estado

o

Sociedade (a) Controle da sociedade (c) Controle do Estado
sobre si mesma sobre a sociedade

Estado (b) Controle da sociedade (d) Controle do Estado
sobre o Estado sobre si mesmo

Tabela 1: Dimensões do Controle
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a) controle da sociedade sobre si mesma por meio de mecanismos de

sanção social baseados no costumes, nos hábitos e nas normas;

b) controle da sociedade sobre o Estado por meio de mecanismos

institucionais (como por exemplo eleições e partidos políticos) e extra-

institucionais (como por exemplo grupos de pressão) sobre os centros

decisórios do Estado;

c) controle do Estado sobre a sociedade por meio de normas e aplicação de

sanções aos cidadãos constantes de um código magno fruto de

discussões e acordos com prévia participação popular;

d) controle do Estado sobre si mesmo por meio de suas próprias instituições

e com base em normas legais. Nesta última dimensão de controle

encontram-se tanto instituições internas de controle como instituições

intermediárias e autônomas.

2.3.3 Formas de responsabilização no Estado capitalista
contemporâneo

Também na América Latina, estudos recentes têm discutido a tipologia

das formas de responsabilização e a questão da viabilidade da coexistência

delas no contexto do aprofundamento democrático local, da otimização e do

desenvolvimento de suas instituições e princípios. "A responsabilização da

administração pública revela seu caráter multidimensional como expressão tanto

vertical como horizontal, em um conflito, que sem dúvida, é complementar"

(CLAD, 2000, p.66). Essas formas de responsabilização são esquematizadas a

seguir sob o enfoque de responsabilização não como um conceito único, mas

como um sistema:
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FORMAS DE CONTROLE Controle Controle Controle Controle de Competição
Parlamentári de Social Resultados Administrada

CONTROLADORES o Procedimentos

Políticos (a) (d)

Burocratas (b) (d) (e)

Sociedade (c) (d) (e)

Competição (e)

Tabela 2: Formas de Responsabilização

a) responsabilização pelo controle parlamentar: mecanismo horizontal de

controle fundamentado nos princípios clássicos de separação dos

poderes e freios e contrapesos, no qual os controladores são os políticos.

b) responsabilização por controles procedimentais clássicos: forma

horizontal de controle executada por uma burocracia especializada para

garantir uma administração de acordo com as disposições legais

existentes, a obediência aos princípios legais da administração dos

recursos públicos e, ao mesmo tempo, a garantia dos direitos dos

cidadãos. Podem ser feitas interna ou externamente à administração. É o

caso clássico das Cortes e Tribunais de Contas.

c) responsabilização por controle social: forma vertical de controle exercida

pelos cidadãos sobre os governantes. Historicamente, é maior quanto

maiores forem a informação e a participação dos indivíduos. Não se

restringem apenas ao processo eleitoral, mas sim a todo o mandato dos

governantes, além de poder ser exercido também indiretamente

representados pelo Parlamento e pelos Tribunais de Contas.

d) responsabilização pela introdução da lógica de resultados: mecanismo de

avaliação a posteriori do desempenho das políticas e programas

fundamentados nos novos padrões de gestão pública de eficácia,

eficiência e efetividade das políticas e programas do governo.
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e) responsabilização por competição administrada: mecanismo de controle

do novo modelo de gestão pública, realizado por meio de competição

entre o maior número possível de prestadores de serviços públicos. A

competição deve melhorar a qualidade das políticas e a capacidade do

governo de prestar contas de seus resultados, já que o monopólio na

prestação dos serviços os toma ineficaz e não atende às demandas dos

cidadãos. A competição é administrada ao passo que é conduzida por

índices e metas acordadas entre governo ou agências reguladoras e os

prestadores de serviços.

2.3.4 Classificação normativa-legal no âmbito do setor público

Há, ainda, em matéria de administração pública, uma vasta tipificação

normativa-legal com relação às dimensões nas quais se exerce o controle. As

classificações a seguir são definidas a partir da controlabilidade dos atos dos

agentes públicos. Basicamente, este controle pode ser não-institucionalizado e

institucionalizado.

Controle não-institucionalizado

o controle não-institucionalizado se faz por meio de mecanismos de

participação popular, independente dos poderes públicos, portanto,

externamente às suas instituições. Nada mais é que o controle social, assim

definido:

"[Controle social é] o conjunto de meios de intervenção, quer positivos,

quer negativos, acionados por qualquer sociedade ou grupo social, a fim de

induzir os próprios membros a se conformarem às normas que a caracterizam,

de impedir e desestimular os comportamentos contrários às mencionadas

normas, de restabelecer condições de conformação, também em relação à uma

mudança do sistema normativo" (BOBBI0,1998, p.283);

"[Controle social é] o que se faz por meio de manifestações de entidades

de sociedade civil, de manifestações de partidos políticos, abaixo assinados,

passeatas, imprensa etc." MEDAUAR (1999, p.414).
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o controle social pode, ainda, ser feito externamente -por meio de

mecanismos que se acionam contra os indivíduos, geralmente mediante

sanções, punições ou outras ações reacionárias- e internamente -por meio de

mecanismos que agem diretamente sobre a consciência individual com o

. objetivo de adequá-los às normas e valores sociais vigentes.

Controle institucionalizado

o controle institucionalizado é executado no âmbito do poder público e, de

acordo com o clássico princípio da separação de poderes e da moderna teoria

de freios e contrapesos, deve ser feito simultaneamente pelos três poderes do

Estado.

É o controle objeto deste trabalho, por se fazer quase que universalmente

sobre o poder Executivo, pois que nos Estados modernos, apresenta-se como

hegemônico. É importante destacar que ao Executivo é delegada, pelo povo, a

tarefa da administração da res publica.

o controle institucionalizado, juridicamente, pode ser definido como

aquele inserido no processo de poder, baseado em conceitos jurídicos e

técnicos, que utiliza técnicas e atividades fiscalizadoras e avaliadoras, e de cuja

atuação decorre uma providência ou medida do agente controlador (MEDAUAR,

1999, p.415). A primeira diferenciação fundamental no exercício desse controle,

quanto ao poder controlador, se faz em controle na administração pública e

controle da administração pública. Essa diferenciação corresponde à tipificação

clássica, em matéria do direito administrativo, entre controle interno e controle

externo.

Controle interno

o controle interno ou controle na administração pública é inerente à

própria atividade administrativa, também chamado "controle administrativo, intra-

orgânico, intra-administrativo", ou seja, realizado pelo Executivo sobre seus

órgãos por ele administrados direta ou indiretamente. Corresponde ao conceito,

descrito anteriormente na página 50, de "vocação preventiva da administração
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pública", no qual o controle deve ser suscitado e executado por seu próprio

aparato burocrático (MEDAUAR, 1999, p.415).

Controle externo

Diferentemente, o controle externo ou controle da administração pública é

executado por algo externo a ela, portanto, pelos poderes Judiciário e Legislativo

sobre o Executivo. Pode ser feito por instituições jurídicas, políticas e técnicas. O

controle externo é o mais importante no que se refere aos aspectos da

visibilidade, transparência, legalidade e moralidade dos atos administrativos. A

esse respeito, justifica MEDAUAR (1990, p. 101): "se à própria administração

interessa verificar o modo pelo qual se realizam os gastos públicos, na atividade

de seus vários órgãos, de maior relevo, então, se configura a fiscalização

efetuada por poderes ou entidades estranhas à estrutura interna da

administração, em virtude da possível independência com que se realizam" (grifo

meu).

o controle externo apresenta, ainda, sua própria diferenciação, em função

de qual esfera do poder é agente do controle:

a) o controle externo jurisdicional é exercido pelo poder Judiciário,

tradicional instituição de controle da legalidade, sobre os poderes

Legislativo e Executivo. Sobre o Legislativo, faz-se por meio de

fiscalização e análise da constitucionalidade dos atos legislativos (as leis)

do Parlamento. Sobre o Executivo22, mediante a legalidade de decisões e

atos administrativos, geralmente arbitrando sobre conflito no exercício das

funções administrativas;

b) o controle externo Executivo é exercido por este poder sobre o

Legislativo. Institucionalmente, restringe-se ao poder de veto às matérias

produzidas pelos parlamentares (especialmente as leis) e à sua própria

22 o controle jurisdicional da Administração, especificamente, "abrange a apreciação, efetuada
pelo poder Judiciário, sobre atos, processos e contratos administrativos, atividades ou operações
materiais e mesmo a omissão ou inércia da Administração (MEDAUAR, 1999, p. 431).
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produção legal23, graças à faculdade legislativa delegada pelo Parlamento

ao Executivo;

c) o controle externo parlamentar é o controle do Legislativo sobre Executivo

e Judiciário. Sobre o Executivo, é exercido, independentemente do

sistema de governo no qual está inserido. No parlamentarismo, não

havendo representação direta, faz-se mediante a nomeação do poder

governamental. No presidencialismo, faz-se sobre o exercício das funções

governamentais caracterizando o controle polltico/",

o Parlamento, originalmente, não era Legislativo. Na Antigüidade, as

Assembléias, embora não constituídas por representação direta como os

Parlamentos modernos, eram uma espécie de espetáculo para o público,

reservado às discussões e denúncias, mas, sobretudo, um mecanismo de

participação popular nos governos. Na Grécia, as Assembléias eram comícios

ao ar livre realizados durante todo o ano, com decisões por voto da maioria

simples. Eram abertos a todos graças ao direito universal de falar. A Assembléia

detinha a palavra final na guerra e na paz, nos tratados, nas finanças, na

legislação, nas obras públicas e demais atividades governamentais

De acordo com FERREIRA FILHO (1978, p. 138), "às Câmaras

legislativas, por tradição ou data do medievo, competem autorizar a cobrança de

tributos, consentir nos gastos públicos, tomar contas dos que usam do

patrimônio geral. [...] O poder financeiro das Câmaras é historicamente anterior

ao exercício, por elas, da função legislativa". Desde sua origem, o mecanismo

mais característico do Parlamento é a solicitação de informações o que reafirma

seu papel primeiro de fiscalizador (principalmente com o desenvolvimento dos

sistemas tributários). Só no Estado liberal burguês é que os parlamentos

incorporaram definitivamente a atividade de legislar.

23 PESSANHA (1997, p. 60) ressalta que "apesar das evidências da influência do Executivo na
produção legal, os Parlamentos têm desempenhado, nas democracias consolidadas, um papel
efetivo nas tarefas de legislar e fiscalizar os atos do Executivo, sem se transformar em meras
câmaras homologatórias".

24 Também é considerado controle político, o direito de voto do eleitorado na escolha direta de
seus delegados (ATALlBA, 1983, p.60).
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Historicamente, então, considera-se controle parlamentar apenas os

mecanismos de fiscalização emanados diretamente das casas legislativas, não

abrangendo "as instituições que extraem do Legislativo sua força para exercer

controle ou que significam prolongamento desse Poder" (MEDAUAR, 1999, p.

426).

A doutrina jurídica afirma que ao poder Legislativo cabe a função de

controle externo da Administração, mas o Parlamento, mais acostumado às

atividades políticas, nem sempre o cumpre satisfatoriamente por causa dos

aspectos essencialmente técnicos da fiscalização financeira. Cabe, então, às

instituições auxiliares ligadas ao Legislativo ou por ele delegadas, o controle de

caráter mais técnico.

d) o controle externo técnico geralmente se faz por delegação da execução

do controle financeiro da Administração, pelo Legislativo a instituições

técnicas, ficando o Parlamento dedicado ao controle político. As

instituições técnicas podem ser estatais ou não. Contudo, consolidaram-

se historicamente por meio das Constituições modernas, como

responsáveis pela fiscalização financeira externa, as Cortes e Tribunais

de Contas ligados ao poder Legislativo. Na verdade, a natureza jurídica

destas instituições e o grau de dependência entre estas e os Poderes

varia conforme a norma constitucional em cada Estado.

RAMOS (1994, p.20) salienta que há uma clara distinção entre esses dois

tipos de controle executados pelo Legislativo sobre o Executivo, uma vez que o

controle político diz respeito à verificação de constitucionalidade confiada a um

órgão não pertencente ao poder Judiciário, no caso, o Parlamento. Nas tarefas

de fiscalização e auditoria financeira, o Legislativo tem apenas a função de

acatar ou não a recomendação da instituição técnica.

2.4 O aprofundamento da capacidade de responsabilização

Se democracia é um conjunto de condições e instituições que funcionam

de formas diferentes em diferentes Estados, fruto de condições sociais e
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históricas propnas, mas que apresentam fundamentos filosóficos universais

baseados na liberdade e igualdade de participação, é o desenvolvimento das

componentes da teoria democrática que determina os diferentes graus de

democratização.

Três delas são destacadas a seguir em função de sua relação direta com

o surgimento e o desenvolvimento da capacidade de responsabllização dos

dirigentes no Estado democrático: a opinião pública, as forças políticas e as

instituições.

2.4.1 A opinião pública
O pensamento político contemporâneo -regido pelos ideais democráticos,

pelas teorias de regime misto e de separação de poderes e pelo sistema

federalista de freios e contrapesos- constitui "a base a partir da qual o moderno

constitucionalismo vai regular a questão da distribuição de poder dentro das

sociedades" (PESSANHA, 1997, p. 25). Esse pensamento está materializado

nas constituições modernas por meio de diversos mecanismos de limitação ao

poder político.

Um dos mecanismos característicos do controle no Estado democrático é

a liberdade de opinião. Já à sua época, Rousseau percebeu a relevância da

opinião pública. No capítulo VII do Contrato Social ressalta que "[...] assim como

a declaração da vontade geral se faz pela lei, a declaração do julgamento

público se faz pela censura. A opinião pública é a espécie de lei cujo ministro é o

censor" (WEFFORT, 1998, p. 201).

808810 (1986, p.86) considera a publicidade do poder e o governo do

poder público em público como sendo o ideal e o princípio fundamental do

Estado Moderno, constitucional e democrático. Entretanto, admite, desde que

como exceção, um lado positivo para a ocultação da verdade na esfera pública.

Um poder oculto, que se esconde para não saber quem é ou onde está, pois

objetiva garantir a segurança do Estado, diferentemente do poder que oculta é o

que esconde suas reais intenções nos momentos em que há maior necessidade
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de se tornarem públicas. "O caráter público é a regra, o segredo, a exceção, e,

mesmo assim, é uma exceção que não deve fazer a regra valer menos".

A mesma perspectiva é compartilhada por NATALE, JOLY e HABERMAS,

como cita o próprio BOBBIO (1986, p.86,89):

"[Natale afirma não existir] nada de secreto no governo democrático" e

todas as operações dos governantes devem ser conhecidas pelo povo soberano,

exceto algumas medidas de segurança pública, que ele deve conhecer apenas

quando cessar o perigo.

Joly ressalta que "como a publicidade é da essência dos países livres,

todas essas instituições não poderiam viver por muito tempo se não

funcionassem [...[".

"[Habermas diz que a história da transformação do Estado moderno

mostra] a gradual emergência daquela que ele chamou de a esfera privada do

público, ou dito de outra forma, a relevância pública da esfera privada, ou ainda,

a chamada opinião pública, que pretende discutir e criticar os atos do poder

público e exige [...] a publicidade dos debates".

JAGUARIBE (1985, p.14) reafirma a importância da publicidade no

processo de democratização. Para ele, a democracia depende de formas

institucionalizadas de participação popular sem a qual não consegue se

sustentar frente "às pressões restritivas dos altos estratos sociais e políticos". A

participação popular depende, entre outras, "da existência de um sistema livre,

independente e educativo de comunicações, que transmita sobre a sociedade, o

mundo exterior e a cultura, informações que permitam, pela pluralidade de

perspectivas e seu sentido educacional, a formação de imagens representativas

e abrangentes da realidade pública, que sejam também incentivadoras de

condutas socialmente responsáveis".

A formação de uma opinião pública, dessa forma, implica a existência de

um público bem informado. O povo precisa conhecer para formar opinião e ser

politicamente ativo. O conceito de opinião pública, nesse caso, é muito similar ao
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conceito de demos ativo utilizado por SARTORI (1994, p. 40-46): o cidadão que

tem o direito de se dedicar à atividade política.

CAMPOS (1990, p. 35) inspira-se, de certa forma, no conceito acima para

defender a importância de uma evolução participativa do cidadão no exercício do

controle do poder público. O cidadão deve passar de um papel passivo para um

ativo, ou seja, de simples consumidor de decisões e políticas públicas para

efetivo na formulação e avaliação dessas políticas. "O verdadeiro controle do

governo só vai ser efetivo se suas ações forem fiscalizadas pelos cidadãos.

Extensão, qualidade e força dos controles são conseqüência do fortalecimento

não só de instituições públicas, mas também de instituições da sociedade civil o

que implica a existência de cidadãos mais conscientes e vigilantes".

O modelo de Dahl, descrito anteriormente, demonstra a estreita relação

entre contestação pública e democratização, ressaltando a importância da

opinião pública. Esta -é maior ou menor em função das informações que são

oferecidas ao povo. A oferta de informações é feita mediante visibilidade,

cognoscibilidade, acessibilidade e, portanto, controlabilidade dos atos de quem

detém o poder. A aplicação desses conceitos varia de acordo com as regras

institucion-ais estabelecidas constitucionalmente pelos governos democráticos.

Por fim, conclui 808810 (1986) a exigência de publicidade dos atos do

governo é importante não apenas para permitir ao cidadão conhecer os atos de

quem detém o poder e assim controlá-los, mas também porque a publicidade é

por si mesma uma forma de controle, um expediente que permite distinguir o que

é lícito do que não é. O controle público do poder na nossa época em que

aumentaram e são quase ilimitados os instrumentos técnicos que dispõem os

detentores do poder para conhecer os cidadãos devem ser aplicados também

aos governantes. O desenvolvimento da tecnologia a serviço da informação

deve beneficiar não só "a democracia governante" como "a democracia

governada" .
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2.4.2 As forças políticas
O conceito de "forças políticas", segundo PRZEWORSKI (1994, p. 45-46)

diz respeito tanto aos grupos que já estão coletivamente organizados e aqueles

que podem ser organizados de acordo com uma determinada estrutura

institucional quanto aos indivíduos em seu papel de eleitores. A concorrência

das várias forças políticas dentro de suas estruturas é uma característica

fundamental das instituições democráticas.

Para o autor (1994), cabe, assim, às forças políticas, em especial, à

sociedade civil, a vigilância do Estado para assegurar o respeito aos seus

interesses e frente à constante ameaça de monopólio do poder estatal em

defesa de seus próprios interesses. A existência de estruturas institucionais de

controle de autonomia do Estado tem importância fundamental para a

democracia pois o Estado não é uma "terceira força", mas um integrante do

acordo entre as forças políticas. A coalizão das forças políticas caracteriza a

democracia como "uma situação de equilíbrio, um sistema de auto-governo em

que a separação entre governantes e governados desaparece, [porque] o povo é

[...] sob certos aspectos, o monarca; sob outros aspectos, ele é súdito".

As forças políticas são divergentes em função de seus interesses, valores

e opiniões. E é também em função destes que agem dentro das instituições, por

meio de "negociações", como acredita PRZEWORSKI (1994) ou de "acordos",

segundo SCHUMPETER (apud JAGUARIBE, 1985)25,entre os líderes.

As forças políticas são determinantes para os resultados das políticas

públicas, mas cabe ao processo universal de delegação de poder pelo voto do

povo o papel de perpetuar ou não o poder dos responsáveis por esses

resultados.

25Embora os dois autores atribuam às negociações e aos acordos a mesma função em relação
às forças políticas, os conceitos são distintos á medida que o primeiro é meio e o segundo, fim
do processo. Pode-se chegar ao acordo sem a negociação da mesma forma que as negociação
não acabam necessariamente em acordos.
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2.4.3 As instituições
Num governo democrático, as instituições são importantes instrumentos

de negociação entre as forças divergentes para alcançar a adesão em torno dos

interesses mais importantes.

Promover a adesão nada mais é que fazer com que as forças políticas

ajam de conformidade com a estrutura institucional e, sobretudo, que aceitem os

resultados desse processo como legítimos. Quando a estrutura é capaz de

promover a coalizão e esta é respeitada, a democracia está consolidada.

"O sistema institucional determina, em grande parte, o sistema de

incentivos de interação econômica, política e social e, portanto, o potencial

nacional de eficiência econômica e equidade" (BRESSER PEREIRA e SPINK,

1998, p. 283).

Não há, contudo, unanimidade entre as correntes em atribuir às

instituições o papel da negociação e da coalizão de interesses. A questão

fundamental, para todas, ainda é como essas instituições se transformam.

Das perspectivas institucionalistas clássicas sobre o Estado, é importante

destacar, primeiramente, Tocqueville e Weber. O primeiro em função da relação

entre as instituições e o desenvolvimento democrático, principalmente no que se

refere aos aspectos da igualdade e da liberdade. O segundo, em função de sua

concepção de burocracia.

Tocqueville (WEFFORT, 1998, p.156) foi um dos primeiros a pensar o

papel das instituições no desenvolvimento da democracia no mundo moderno.

Para ele, a existência e a manutenção de certas instituições podem dificultar

bastante o surgimento de um Estado autoritário porque promove a

descentralização administrativa, garante certos direitos aos cidadãos e aumenta

as formas de participação. Mas, sozinhas, as instituições não são capazes de

garantir a liberdade. Só a "ação política dos cidadãos garante a real existência

da democracia".
Para WEBER (1964, p. 1395), Estado e burocracia, encontram-se e

unem-se intimamente, mas os burocratas devem estar envolvidos apenas na
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execução de suas atribuições e na contribuição ao cumprimento das metas do

aparelho como um todo.

Apesar do processo de burocratização ter sido, em boa parte, uma

conseqüência do processo de democratização, a burocracia é um "aparato de

poder ordenado hierarquicamente do vértice à base" (808810, 1986, p. 34), pois

as decisões vêm de cima para baixo, contrariamente ao sistema de poder

democrático, cujas decisões provêm da base, o povo, ou são por ele delegadas.

Nas décadas de 60 e 70, o neo-institucionalismo redescobriu a

importância das instituições no processo político e das relações entre elas para a

compreensão dos fenômenos sociais. Esses fenômenos são analisados a partir

de como ocorrem as mudanças nas relações de poder entre as forças sociais e

como estas transformações foram influenciadas por arranjos institucionais e

outras variáveis intermediárias.

Inspirado em Toéqueville, Marx e Weber, o neo-institucionalismo histórico

salienta que as instituições influenciam os objetivos dos atores e produzem

efeitos duradouros sobre a política. De outro lado, o neo-institucionalismo da

escolha racional defende que as instituições não influenciam os objetivos dos

atores, mas apenas as suas escolhas estratégicas.

Nessa concepção, as instituições são regras e limitações formais (normas

de comportamento, convenções e códigos de conduta auto-impostos), bem

como os mecanismos responsáveis pela eficácia desses tipos de normas,

utilizadas por indivíduos para determinar quem e o que está incluído em

situações de decisão, como se estrutura a informação, quais as ações que

podem ser tomadas e em que seqüência e como as ações individuais serão

agregadas e transformadas em decisões coletivas.

As instituições contêm um aspecto legal e repousam numa estrutura

relativamente clara de implementação das decisões. Representam "delegações

de poder de um grupo de atores para no mínimo um outro indivíduo, de modo

que os principais conflitos potencialmente presentes entre atores estratégicos

sejam resolvidos" (LEVY, 1991, p. 79-99).
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o institucionalismo defende instituições sólidas porque favorecem a

democratização, incentivam inovações administrativas, otimizam a participação

política e, conseqüentemente, o aprofundamento da responsabilização.

Não por acaso as concepções de opinião pública, forças políticas e

instituições foram resgatados para a discussão do desenvolvimento da

responsabilização no Estado democrático. A opinião pública porque suscita a

ação; a concorrência das forças políticas porque potencializa o equilíbrio no jogo

político; e o arranjo institucional porque determina a forma, os limites e os

mecanismos de ação.

De um modo geral, o processo de democratização é mais completo

quanto mais fortes forem as instituições públicas, quanto mais autônoma for a

imprensa e mais organizada e mobilizada for a sociedade civil.

Não cabe aqui estender a discussão em relação à proporção que cada

uma influencia o processo de "aprofundamento" democrático, mas salientar

seus papéis no sentido da reorganização do Estado, do rearranjo institucional e

da maior capacidade de responsabilização do poder público nos diferentes

regimes democráticos. E que nenhuma delas, sozinha, é capaz de garantir o

desenvolvimento democrático.

2.5 Responsabilização e corrupção no contexto da reforma do Estado
As relações de responsabilização entre governantes e governados,

políticos e eleitores, povo e Estado, as quais dizem essencialmente respeito ao .

conflito de interesses entre ambos e ao poder delegado pelos últimos aos

primeiros, assumem um caráter também administrativo e econômico ao se tratar

das atividades inerentes à administração pública.

As relações anteriores passam a ser tratadas como relações entre a

burocracia governamental e sua clientela, o público. A necessidade de freios à

arbitrariedade do poder, nesse caso, manifesta-se no combate à má conduta

burocrática em relação aos cidadãos.
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2.5.1 Corrupção

Para a antropologia, que estuda basicamente fenômenos a partir das

comunidades, a corrupção é definida segundo as relações entre patrão e cliente.

Para a política, cujo objeto são os sistemas políticos, é definida a partir das

relações entre o Estado e a sociedade ou, estritamente, entre políticos e

eleitores e entre funcionários públicos e cidadãos.

A definição mínima de corrupção (808810 et alií, 1998, p. 291-292) diz

respeito a todas as ações dos servidores públicos em desacordo com as normas

e as regras do sistema com o intuito de favorecer terceiros e em troca de

benefícios próprios. O autor destaca outras definições complementares, todas

fundamentadas no aspecto da (i)legalidade das práticas burocráticas:

"[corrupção é] um fenômeno pelo qual um funcionário público é levado a

agir de modo diverso dos padrões normativos do sistema, favorecendo

interesses particulares em troco de recompensa";

"[corrupção é] uma forma particular de exercer influência ilícita, ilegal e

ilegítima";

"[corrupção é] a institucionalização de certas práticas em desacordo com

as normas vigentes dentro do setor público".

Nem tudo que se apresenta como tradicional, necessariamente, diz

respeito ao conceito de práticas corruptas. São consideradas somente as

práticas pessoais que fogem às regras estabelecidas constitucionalmente para

as atividades no serviço público. Diz-se no serviço público e não do serviço

público porque o conceito de corrupção exige a presença de duas partes, a

corrupta e a corruptora ou os que corrompem e os que são corrompidos. Aliás, a

interação entre setor público e empresas privadas é considerado, por muitos, o

combustível mais eficiente do sistema de corrupção no capitalismo

contemporâneo.

A respeito da relação entre corrupção e Estado, FONSECA e SANCHES

(2001, p. 95) identificam três abordagens. A primeira vincula a corrupção
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especificamente ao tamanho do aparato estatal. A segunda, baseada na teoria

da escolha pÚblica26, vincula quase exclusivamente a corrupção à esfera de

atuação do Estado, identificando-o como a fonte de todos os problemas. A última

abordaqerrr" reconhece falhas nas intervenções das instituições do Estado, mas

estas são oriundas de sua relação com a sociedade e de seu "caráter

intrinsecamente predatório".

A relação entre corrupção e burocracia pode parecer óbvia, mas é algo

mais complexo do que um "comportamento ilegal de quem desempenha um

papel na estrutura do Estado" (808810, 1998, p. 291). É uma relação que

ultrapassa a esfera de uma análise simplesmente organizacional.

A questão é mais ampla. Envolve o desenvolvimento das relações

políticas entre os cidadãos e o Estado, aí incluído o seu desenvolvimento interno

e organizacional, capitaneado pelo aparato burocrático. Natural, então que o

surgimento e o estabelecimento de mecanismos de responsabilização

demandem não só instituições sociais mais fortes, como visto anteriormente,

mas também instituições públicas mais fortes.

Uma das formas de se atender à demanda institucional é a criação e o

aprimoramento de mecanismos burocráticos de controle. Apenas o controle

interno, suscitado pela própria burocracia estatal sobre ela mesma, não atende

aos ideais democráticos. É certo que as burocracias são responsáveis por certas

decisões quanto às políticas públicas mas há de se considerar que também a

política, no momento do processo decisório, exerce influência no aparato

burocrático, o que a toma passível de mau tratamento dos interesses públicos e,

conseqüentemente, não isento para se auto-avaliar.

26 A Public Choice ou teoria da escolha pública baseia-se no princípio de que as motivações do
homem público e privado são as mesmas. Assim, todos os que se dedicam à política e à carreira
pública agiriam como rent seeking e prefeririam um aparelho estatal grande. Quanto maior o
Estado, maior as possibilidades de se usufruir de suas benesses. O Estado é visto como um
mercado, um mercado político, e os agentes que negociam nesse mercado não estão
procurando o bem comum, mas a maximização de suas necessidades (FONSECA e SANCHES
(2001, p. 96-97).

27 Ver EVANS, (1993, p. 29-30).
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É preciso, ensina CAMPOS (1990, p. 34), "um controle que vá além dos

valores burocráticos tradicionais", como eficiência, honestidade etc., e que

"combata os abusos do poder, promova a justiça social e política e garanta que o

governo trabalhe para o povo".

A ineficiência e a ineficácia dos mecanismos de responsabilização são

claramente identificados na incompetência, desonestidade e impunidade dos

administradores e funcionários públicos nas democracias modernas. A ausência

de uma real preocupação do governo em aprimorar as técnicas e atividades

fiscalizadoras e avaliadoras do desempenho do setor público só tende a acelerar

e disseminar a prática da corrupção em suas instituições.

Estudos sobre corrupção vêm fazendo com que os governos percebam

que devem considerar também o aspecto da (i)moralidade das práticas ilegais.

Admitem que, hoje, o principal entrave ao desenvolvimento de suas sociedades

e economias não é somente a falta de recursos, mas, principalmente, o mau uso

delas.

Segundo a Organização Não Governamental Transparency Intemational,

o índice de Percepção da Corrupção (IPCorr) (TI, 2000, p. 13) para o Brasil em

1999 foi de 4,1 (45a posição). À frente de Argentina e Colômbia, mas atrás de

Costa Rica e Chile e, ainda, muito aquém dos índices norte-americano e

europeu.

As más condutas dos agentes públicos administrativos ou políticos estão

manifestas nos três poderes do Estado brasileiro, tanto em grandes negócios

como em procedimentos corriqueiros. Estas diferentes formas de manifestação

das condutas correspondem aos conceitos de grande corrupção e pequena

corrupção. A grande corrupção existe se há relação com o poder econômico e

político. Geralmente se manifesta com características de "crime organizado,,28.

28 O crime organizado tem uma estrutura ampla baseada em um aparato operativo e um aparato
econômico. (FROSSARD, 2001). Juíza aposentada, professora de Direito Penal Econômico da
FGV-RJ e membro-fundador da ONG Transparência Brasil em Palestra proferida no Seminário
"Políticas de controle da corrupção", em 06/12/01).
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2.5.2 Reforma do Estado

A partir da década de 80, corrupção passa a ser relacionada,

principalmente, ao "modo de influenciar as decisões públicas na fase de

elaboração" (808810 et alii, 1998, p. 292) ou ainda na fase de implementação

das mesmas como forma de acesso privilegiado, isenção ou aplicação das leis e

normas a seu favor para fugir às sanções.

Essa mudança de concepção tem estreita relação aos processos de

reforma do Estado fundamentado no novo modelo de gestão pública cujos

referenciais são a busca de eficiência na tomada de decisões e ações

implementadas e economia na utilização dos recursos.

A corrupção enquanto fator desagregador atua sobre todo o sistema

político e não somente sobre a burocracia. No Legislativo, sobre os legisladores

e no Judiciário, sobre a magistratura. Quanto menos acesso os grupos de

pressão têm aos tomadores de decisão (ao Executivo), tendem a se sentir mais

ameaçados e a influir com menos representatividade junto aos parlamentares e

magistrados. Assim também agem as elites para se perpetuarem no poder.

Ao contrário de algumas correntes desenvolvimentistas dos anos 60 e

7029 que permitiam a existência de práticas corruptas como subprodutos

inevitáveis da modernização, hoje se acredita que a corrupção contribui para a

falência do sistema político, independentemente de qual seja.

O fenômeno está presente "tanto [...] nos sistemas políticos em expansão

e não institucionalizados quanto a um sistema estável e institucionalizado (....),

fere o próprio sistema e desgasta a sua legitimidade" (808810, 1998, p.293).

Para os contemporâneos, aceitar a corrupcão como inevitável ou necessária é ir

contra os princípios democráticos.

Especialmente em relação à América Latina, por sua história política

autoritária, tem se levantado a questão do papel da corrupção" como fator

29 Ver HUNTINTON e LEFF citados por ROSENN e DOWNES (2000).

30 Ver ROSENN e DOWNES (2000, p. 8).
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crítico no contínuo processo de democratização. Mas qualquer análise sobre o

Estado na América Latina exige, antes, um exame, mesmo que breve, sobre os

fatos políticos na região e, em conseqüência sobre sua democratização recente.

A falência dos modelos econômicos -o desenvolvimentismo e o

socialismo ultrapassados e o neoliberalismo questionado- aliada ao fim dos

regimes autoritários na América Latina difundiram os programas de reforma do

Estado na região, sob a influência de uma tendência reformadora mundial.

EVANS (1993, p.107-109) resume as concepções reformadoras do

Estado contemporâneo em relação ao desenvolvimento econômico e social,

segundo três momentos históricos: (I) no pós-guerra, especificamente entre os

anos 50 e 60, quando o Estado é visto como o principal agente transformador,

capaz de promover uma mudança estrutural; (h) de 70 até meados de 80,

quando o Estado é tido, pelas teorias minimalistas, como obstáculo ao

desenvolvimento e deve existir apenas para garantir o direito de propriedade; e

(ih) recentemente, a chamada "terceira onda" reconhece o Estado como raiz do

problema, mas, ao mesmo tempo, como o agente que inicia e implementa o

ajuste estrutural.

Na América Latina, SPINK (BRESSER PEREIRA e SPINK, 1998, p.150-

154) identifica, antes destes, processos pioneiros de reforma, destacados, a

seguir, em função de seus aspectos relativos à gestão e ao controle financeiro e

orçamentário.

Nos anos 20, Comissões Financeiras norte-americanas resultaram nas

primeiras experiências de uma gestão orçamentária e na instalação de

Controladorias Gerais31. Nos anos 30 são difundidos as práticas de

administração de pessoal e os sistemas de mérito e nos 40 surgem as primeiras

questões ligadas à eficiência e escritórios de Organização e Métodos

31 Baseados no General Accounting Office americano, organismos similares espalharam-se pela
América Latina, entre outros, no Chile (1927), na Bolívia (1931), Uruguai (1935) e Cuba (1940)
(DONADIO, 1993).
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subordinados ao sistema Judiciário, ambos regidos pelo Direito Administrativo, e

aos departamentos de orçamento e finanças.

O Plano Marshall, durante os anos 50, é responsável por estimular as

práticas de treinamento administrativo e estruturação de instituições e pela

tentativa de um modelo mais racionalista de eficiência baseado na separação

entre política e administração. A década de 60 é o início das grandes reformas,

direcionadas principalmente para a prestação dos serviços públicos e

influenciadas por organismos voltados para o planejamento estatal como a

CEPALe a ONU.

Sob os regimes militares autoritários, nos anos 70, propaga-se na

América Latina, uma concepção desenvolvimentista executada por uma

tecnocracia de direita. A partir da década de 80 os processos de reforma se

difundem em grande velocidade, no sentido de modernizar e agilizar a

administração pública mediante a redução do tamanho do Estado e baseado nos

princípios de maior eficiência e eficácia a menor custo.

As principais condicionantes para a difusão do fenômeno (BRESSER

PEREIRA e SPINK, 1998, p. 271) seriam o desaparecimento do comunismo, o

triunfo da economia de mercado e tecnologia de informação, o predomínio da

democracia liberal e uma sociedade cada vez mais global, interdependente,

dinâmica, complexa e plural.

O balanço das reformas até aqui aponta que os resultados econômicos

esperados acabaram não sendo produzidos. O que se viu foi um desmonte do

aparelho estatal que havia sido fortalecido para implementar o modelo

desenvolvimentista. No aspecto político, faltou legitimidade aos regimes ainda

em fase de transição democrática.

O insucesso das reformas tecnocráticas levaram a pensá-Ias em um

contexto mais amplo para a década de 90: a substituição do conceito de reforma

administrativa, baseada na concepção burocrática, pelo de reforma do Estado,

baseada na concepção gerencial de implementação de políticas públicas e de

responsabilização dos seus agentes.
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Reforma do Estado é um conceito mais amplo à medida que enxerga as

mudanças para além das organizações, incluindo as instituições, que requer um

redesenho dos papéis do Estado e da sociedade. É uma reforma nos planos

econômico e político.

No Brasil, BRESSER PEREIRA (1996, p.271-272) destaca alguns

aspectos dos processos de reforma na história da administração pública do país:

(I) até 1936 imperou a administração pública patrimonialista, cuja característica

mais marcante, herdada das monarquias absolutas, era o trato do patrimônio

público como se fora privado; (iI) a partir de 1936, com o princípio da

democratização, foi implantada a "administração pública burocrática moderna,

racional-legal", caracterizada por uma burocracia estatal capitalista hierarquizada

e profissionalizada com o objetivo de deixar claras as diferenças entre público e

privado e entre políticos e administradores; (ih) no regime militar, esse modelo foi

incapaz de extinguir os aspectos patrimonialistas herdados dos antigos regimes,

além de inviabilizar a construção no país de uma burocracia civil forte; (iv) a

Constituição de 88, na tentativa de redemocratização, equivocadamente agravou

a crise do "enrijecimento burocrático extremo".

CASTOR et a/ii (1987, p. 15) faz uma abordagem mais política e aponta

quatro momentos históricos de políticas reformistas durante os quais o país

"não desenvolveu instituições e arranjos organizados adequados ao projeto

histórico em que se viu envolvido [...] porque reage lenta e insatisfatoriamente às

mudanças econômicas e sociais".

O primeiro inicia-se com a Revolução de 30, que fortaleceu o poder

central, por meio de instituições cuja missão era implementar e articular um novo

modelo de atuação governamental baseado na busca de melhoria dos padrões

técnicos organizacionais.

Nas décadas de 50 e 60, privilegiou-se o processo de industrialização no

país, esforçando-se pela racionalização do setor governamental baseado num

aparato administrativo centralizador.
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A crise econômica agravada a partir da década de 70 e o alto grau de

concentração administrativa do autoritarismo militar deixou mais aparentes as

incoerências do modelo adotado nas duas décadas anteriores, especialmente

pela fragmentação do aparato burocrático.

Porém, o crescente esgotamento fiscal do Estado e a limitação de

financiamento interno e externo foram justamente a gênese da introdução dos

novos conceitos, eficiência e eficácia, na admínlstração pública brasileira: como

manter os níveis de investimento com os mesmos ou até mais escassos

recursos?

Os anos 80 trazem, das décadas anteriores, os níveis críticos de

legitimidade do modelo administrativo adotado. O endividamento financeiro e o

empobrecimento organizacional, aliados ao processo de transição democrática,

marcam um período de profundas mudanças sociais, políticas, econômicas e

institucionais que resultaram em questionamentos quanto às características

centralizadoras econcentradoras impostas até então.

Speck (2000, p.7-8) ressalta que, nesse período, o fortalecimento dos

meios de comunicação e da opinião pública. Um fato novo, por ele definido como

"capacidade de indignação" com um sistema político recheado de problemas de

corrupção, malversação e desperdício de recursos públicos. É o início do

processo de divulgação de escândalos envolvendo agentes públicos e privados

em esquemas institucionalizados de desvio de recursos públicos.

O fortalecimento do processo de redemocratização nos anos 90,

principalmente por meio de eleições diretas para Presidente da República,

ajudou a restaurar a credibilidade de algumas instituições democráticas e a

legitimar os processos de reforma.

Só a partir de 1995, no governo de Fernando Henrique, começou a se

delinear uma reforma, "baseada em uma concepção de Estado e de sociedade

democrática e plural" (BRESSER PEREIRA, 1996, p. 272) e no sentido da

administração pública gerencial, mais eficiente, preocupada com resultados e

com o atendimento dos cidadãos. As diretrizes do processo são as
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privatizações, O controle do endividamento público e a eficiência e o controle dos

gastos públicos.

A reorganização das finanças públicas no Brasil, no processo iniciado em

1995, é o fio condutor das mudanças na gestão das finanças públicas no país,

bem como o início da democratização no debate sobre o assunto.

Apesar da discussão política do tema ter sido iniciada apenas a partir de

95, no texto constitucional já há uma definição clara sobre as atribuições do

Congresso Nacional em matérias orçamentárias.

São frutos do aprimoramento da organização financeira, entre outros, a

Lei de Diretrizes Orçamentárias (no Executivo) e a Comissão Mista de

Orçamento (no Legislativo). Além disso, foi criada a Secretaria do Tesouro

Nacional como autoridade fiscal, o que até então era de competência

unicamente do Banco Central (que acumulava os papéis de autoridade

monetária e autoridade fiscal). Mesmo assim, o Banco Central não possuía o

monopólio na emissão de moeda uma vez que aos Bancos estaduais também

era permitido emitir moeda para financiar os gastos públicos.

Depois de 88, todos os gastos, inclusive de fundações e indiretas,

passaram a constar obrigatoriamente do orçamento. Até então, a autorização

para a efetivação das despesas não passava pelo Congresso Nacional e até a

Constituição de 88, elas poderiam, inclusive, ser feitas fora do orçamento. As

autorizações cabiam ao ministro da Fazenda e abrangiam grande parte dos

gastos fiscais.

De 88 a 98, o processo foi de contínuo ajuste às novas diretrizes como

privatização de Bancos estaduais e mais rigor no auxílio do Tesouro aos

govemos estaduais, aumentando-se as exigências de garantia para os

empréstimos federais e executando essas garantias em caso de não

pagamento ou renegociação da dívida.

Finalmente, em 2000, a Lei Complementar nO 101 que "estabelece as

normas de finanças públicas voltadas para a responsabilização na gestão fiscal

e dá outras providências", coloca a questão da restrição orçamentária mais
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objetivamente, no sentido de dirimir a percepção equivocada de que o Estado é

o "grande provedor" e, portanto, tem o poder de fabricar dinheiro.

O cerne da LRF talvez seja a impossibilidade de empréstimos entre os

entes da Federação. Em relação ao controle dos recursos públicos, destacam-

se: a introdução do controle de custos na gestão pública; a LDO como auxiliar

na peça orçamentária, devendo ser enviada pelo Executivo até abril de cada

ano com as diretrizes para o respectivo orçamento; a obrigatoriedade de que

gastos permanentes criados sejam acompanhados da fonte correspondente de

receita ou da exclusão de outra despesa em igual valor; maior rigidez nos

gastos com pessoal; e também o fomento do controle social.

Nesse sentido, a reforma pode não ser completa com a LRF, tampouco

ideal, mas tem o grande mérito de colocar limites ao tamanho do Estado,

principalmente em relação aos seus gastos e de trazer, ao debate público, as

possibilidades para uma gestão fiscal responsável com administração eficiente.

A LRF introduziu novos parâmetros também no que se refere ao aspecto

da publicidade e da transparência da gestão das finanças públicas. Até 2000, o

único relatório que o Executivo eram obrigados a apresentar era o Balanço

Anual. Com a nova lei, ficaram obrigados a apresentar bimestralmente, relatório

resumido da execução orçamentária e, quadrimestralmente, relatório resumido

de gestão fiscal. O art. 51 obriga, ainda, que a União publique a consolidação

das contas de Estados e Municípios. Essas novas exigências, em tese,

possibilitam à sociedade civil um acompanhamento mais próximo ao tempo em

que o orçamento é executado.

Quanto às críticas à LRF, há o recorrente argumento de que a lei não

trata da democratização do debate da responsabilização, limitando-se ao

aspecto técnico. Ademais, também é combatida por apoiar-se em uma visão

particularista porque se preocupa com os entes da federação e instituições e

não com a federação.
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Um dos mais ferrenhos críticos do Parlamento brasileiro, à LRF, tem sido

o deputado Federal Sérgio Miranda do PCB. Segundo MlRANDA32
, na verdade,

a LRF é um meio para que o governo FHC cumpra à risca a agenda de

compromissos com os credores internacionais e o capital financeiro. "Uma

perigosa peça que desvia a atenção do verdadeiro propósito de serviço irrestrito

ao pagamento de juros e amortização da dívida e o decorrente congelamento

dos gastos sociais". A maior falha da lei, ainda segundo o Deputado, é sequer

dispor de um artigo que combata a corrupção. Não se busca a eficiência e a

eficácia dos gastos públicos, nem o aprofundamento democrático, mas sim o

combate ao déficit e a manutenção da relação entre dívida pública e PIS,

conforme está textualmente explicitado em seus arts. 4 e 9: ''[...] é preciso que a

política fiscal suporte os excessos de política monetária e cambial [...]".

Outro aspecto alvo de críticas à LRF, é a contingencialidade dos gastos

públicos por um mecanismo de diferenciação qualitativa das despesas públicas,

ou seja, "quando a arrecadação não for suficiente, limite-se outras despesas".

Definir quais despesas são mais importantes pode obrigar os administradores a

sacrificar a responsabilidade social pela responsabilidade fiscal".

Em tese, a Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece regras para o

controle interno e fornece aos Tribunais de Contas um novo arcabouço sobre o

qual trabalharem. Desse ponto de vista, o TC surge como o principal instrumento

de controle de prefeitos e governadores, à medida que qualquer comunicação do

órgão, a quem é de direito, sobre o não cumprimento da apresentação de

relatórios exigidos por lei é suficiente para a suspensão dos repasses da União,

Estados e Municípios.

A reforma legislativa em matéria financeira, orçamentária e fiscal, em

relação aos TCs, não é uma finalidade, um objetivo a cumprir. É sim um meio,

um instrumento de responsabilização. A percepção nos indica que a

32 MIRANDA, Sérgio. Comunicação verbal. 2001 (Palestra sobre a Lei de Responsabilidade
Fiscal, Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Escola de Administração de Empresas de São
Paulo, São Paulo, Brasil).
33 DANIEL, Celso F. Comunicação verbal. 2001 (Palestra sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal,
Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Escola de Administração de Empresas de São Paulo,
São Paulo, Brasil).
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transparência possibilitada pela lei é positiva, mas não é cumprida. Uma

tentativa de reversão do quadro foi a legislação complementar a ela, a lei n.?

10.028/2000, que "criminaliza" os maus gestores públicos.

2.6 Conclusão
É sabido que a interpretação isolada dos dispositivos de qualquer lei, não

é o melhor método de análise de matéria jurídica, portanto, não é relevante, para

esse trabalho, uma discussão sobre as mudanças pontuais acarretadas pela

reforma na legislação, e sim perceber a mudança de concepção na

administração pública da qual essas leis são frutos.

A accountabílity enquanto responsabilização do setor público perante o

público é maior quanto maior o estágio democrático de determinada sociedade.

Esta afirmação implica uma preocupação ampliada, mais política que

administrativa, embora o fortalecimento da responsabilização diga respeito,

inclusive, ao fortalecimento das práticas administrativas.

De acordo com CAMPOS (1990, p. 31), a accountability constitui-se em

um conceito chave no estudo da administração e na prática dos servidores

públicos, à medida que a administração pública (o poder Executivo) e o público

(a sociedade) se relacionam. Segundo PRZEWORSKI (1999, p.298), é o

princípio maior de uma democracia, porque fundamenta-se na obrigação dos

funcionários públicos para com o público com o objetivo de explicar e justificar o

exercício de "seus cargos e poderes delegados no governo" e conferidos "por

meio de processos constitucionais".

As mudanças políticas e institucionais descritas nesse capítulo, ideais ou

não para o Brasil, contribuíram de uma forma ou de outra, para a expansão da

controlabilidade no país. Essa expansão, segundo SPECK (2000, p. 19), tem

ocorrido no "volume, nas dimensões e nos canais de controle", inclusive nos

mecanismos institucionais de responsabilização dos agentes públicos.
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A segunda parte desse estudo dedica-se à análise de um mecanismo de

controle em particular, o Tribunal de Contas, modelo de instituição superior de

controle, responsável pelo controle externo. O TC adquiriu atribuições mais

definidas .e maior autonomia na CF de 88e teve suas responsabilidades

aumentadas com as reformas financeira e fiscal iniciadas em 95, especialmente

no que se refere ao controle do desempenho da gestão financeira e

orçamentária da administração.

O objeto analisado é o Tribunal de Contas no Acre, um Estado novo e de

políticas tradicionais e com institucionalização recente do controle externo, se

comparado ao restante do país.

Inicialmente, o estudo de caso tem um olhar político proposital quando

questiona a aplicabilidade, mesmo que não integral, dos conceitos (vistos na

Primeira Parte deste trabalho), de "separação de poderes", "democratização" e

"reforma do Estado", ao papel do TC local. De outro lado, a discussão da

eficiência e da eficácia do órgão é feita sob um prisma interdisciplinar legal,

administrativo, econômico e político.



PARTE 11

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE
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CAPíTULO 3

OS TRIBUNAIS DE CONTAS NO BRASIL

Esse capítulo enfoca o período em que o Tribunal de Contas foi fundado

no país e os estágios nos quais sofreu as mudanças mais significativas. Essas

alterações no arranjo institucional correspondem, à exceção do processo recente

de reforma administrativa, aos momentos de publicação de novas Constituições

no país.

Embora o objeto deste estudo de caso seja uma instituição com

características de uma Corte, ou seja, de fundamentos jurídico-legais

extremamente bem definidos, o enfoque da análise a seguir é político, uma vez

que prioriza a discussão sobre o Tribunal de Contas não apenas como

instituição técnica, mas como poder em si mesmo e em relação aos outros

poderes do Estado.

3.1 O Tribunal de Contas da Colônia à República
A história'" dos órgãos de controle no Brasil inicia-se ainda no período

colonial. No Brasil Colônia, as instituições fiscalizadoras (Juntas das Fazendas

das Capitanias e a Junta da Fazenda do Rio de Janeiro) ficavam sob a jurisdição

da Coroa Portuguesa. Mais tarde, estas foram substituídas por um Erário Régio

e um Conselho Fazendário.

A Constituição Monárquica de 1824, primeira do Brasil independente,

substituiu o Erário Régio pelo Tesouro. É também no Brasil Império que se tem o

primeiro registro da intenção de se criar uma instituição superior de fiscalização,

nos moldes de um Tribunal de Contas. Em 1826, surgiu pela primeira vez no

país, a idéia para a criação desse órgão especial para o trabalho de fiscalização

do Executivo e tramitou no Senado um projeto de lei propondo a criação de um

Tribunal de Contas, de autoria do Visconde de Barbacena. Em 1845, Alves

34 FONTE: TeU: Banco de Dados, 2001. Disponível em <www.tcu.gov.br>. Último acesso em
14/01/02.
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Branco, ministro do Império, propôs a criação de um TC que fosse competente

para apurar a responsabilidade dos exatores da fazenda pública.

Criação do Tribunal de Contas no Brasil em relação a outros países da
América Latina

Argentina

Figura 2: Cronologia da Criação dos Tribunais de Contas na América Latina

Embora tenha sido um dos primeiros Estados latino-americanos a instituir

um órgão com as características de uma Corte de Contas, foram necessários 65

anos, a proclamação da República e algumas reformas político-administrativas

desencadeadas pela Constituição de 1891 para a criação do primeiro Tribunal

de Contas no país, o Tribunal de Contas da União. A Constituição de 1891, em

seu art. 89, garantiu ao TCU a competência para o exame, revisão e julgamento

de todas as operações relacionadas com a receita e a despesa da União e,

ainda, liquidar as contas da receita e despesa e yeríficar a sua legalidade antes

de serem prestadas ao Congresso Nacional.

A demora na criação de um órgão com as competências de um Tribunal

de Contas, desde a independência do país, deve-se, principalmente, aos

aspectos centralizadores da administração pública ao longo da história do Brasil.

Os mais conservadores não reconheciam a necessidade das contas e atos

públicos serem fiscalizados por um órgão administrativa e politicamente

independente. O controle das contas e dos atos deveria ficar, exclusivamente, a

cargo dos seus executores .
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Tabela 1: O Tribunal de Contas nas Constituições Federais

Constituição Contexto político
Dispositivo

Legal
Como dispõe sobre o papel do

TC

CF 1824 nihil
Império:
Independência do
Brasil

Não previa existência de órgão de
fiscalização, controle ou similares;
Previa apenas a existência do
Tesouro.

CF 1891
Proclamação da
República:
A República Velha

Criação do TC com poderes de
impugnar contas do Executivo.

Art. 89

CF 1934 Revolução de 1930 Art. 99
Amplia as competências do TC:
Capacidade de acompanhar, registrar,
julgar e emitir parecer sobre as contas

úblicas.

CF 1937 Estado Novo

Restringe:
TC executa apenas o
acompanhamento das Contas
Públicas.

Art. 114

CF 1946 Redemocratização Art. 76
Amplia:
Toma o TC órgão auxiliar do
Legislativo.

CF 1964 Regime Militar
Restringe:
Reduz autonomia do órgão e
suspende garantias.

CF 1967

Regime Militar
Emenda
Constitucional nO
1/69

Restringe:
Aumenta autonomia do poder
Executivo, deixando-o fora do controle
externo;
TC não tem capacidade de tomar as
contas do Executivo, só de julgá-Ias.

Art. 71

CF 1988
Nova República:
Abertura
Democrática

Amplia:
Maiores competência e área de
atuação;
Mantém o TC como órgão auxiliar do
Legislativo;
Capacidade de emitir parecer prévio
sobre as contas dos chefes do
Executivo;
Capacidade dejulgas as contas dos
demais administradores públicos;
Auxiliado no controle por outros
mecanismos (Comissões
Parlamentares, unidades de Controle
Interno e iniciativa popular);
Executivo perde o monopólio das
nomeações que passam a ser
divididas com o Legislativo;
Institui prérequisitos para a ocupação
do cargo de Conselheiro;
Cria o Ministério Público do próprio TC

Art. 71

Fonte: Dados extraídos de:
PORTO e PEIXOTO (1987).

SPECK (2000);página do TCU na Internet, PESSANHA (1997),
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Em 1893, logo após sua instalação, o TCU perde a primeira batalha para

a arbitrariedade do poder Executivo. O então presidente, Floriano Peixoto, em

represália a uma decisão do TCU, publicou um decreto retirando-lhe a/---,
competência pará impugnar despesas consideradas ilegais.

~---_/
Esse fato não foi uma manifestação isolada de ingerência política do

Executivo nos mecanismos de controle externo. Uma rápida análise das diversas

Constituições brasileiras, responsáveis pela normatização das relações entre o

Estado e a sociedade, e de seu ordenamento quanto às possibilidades de

controle do Estado, ao longo de nossa história, reflete bem essa influência. De

acordo com o momento político em que foram promulgadas, aumentavam ou

diminuíam a autonomia dos órgãos de fiscalização das atividades do Executivo,

em especial o Tribunal de Contas, como artifício na manutenção da ordem

política, econômica e social vigente. Daí por diante, as várias Constituições do

país incluíram regras sobre a Corte de Contas.

Na Constituição de 1934, por exemplo, o Tribunal recebeu, entre outras

atribuições, a de proceder ao acompanhamento da execução orçamentária, o

registro prévio das despesas e dos contratos, o julgamento das contas dos

responsáveis por bens e dinheiro públicos, assim como a apresentação de

parecer prévio sobre as contas do presidente da República para posterior

encaminhamento à Câmara dos Deputados.

Em 1937, a Constituição manteve, com exceção do parecer prévio sobre

as contas presidenciais, todas as demais atribuições do Tribunal. Já a
"-

Constituição de 46, coerente com o então momento de abertura política,

acresceu nova competência de julgar legalidade das concessões de

aposentadorias, reformas e pensões.

o golpe de Estado de 64 e a instituição do autoritarismo militar no país

causaram um grande abalo nas funções ~ontroladoras do Tribunal. A

Constituição de 67 ampliou os poderes conferidos ao Executivo e limitou os

poderes do Tribunal quanto ao exame e ao julgamento prévio de atos, sem. ---~~-.,..,.,--- -=- -- -.- - ~c"' -'- =----.~."--,..-~'---- ."'-':

prejuízo da sua competência para apontar falhas e irregularidades que, se não
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sanadas, seriam, então, objeto de representação ao Congresso Nacional, em

grande parte, formado por parlamentares da direita - os da esquerda foram ou

estavam sendo cassados - e por uma "oposição consentida" pelo regime35
.

Por outro lado, o processo de fiscalização financeira e orçamentária

passou por completa reforma nessa etapa, especialmente no sentido de ampliar

a fiscalização das contas sobre os outros poderes - Legislativo e Judiciário -

federais, no sentido de reforçar os procedimentos de controle burocráticos.

A Constituição de 88, como conseqüência do processo de

redemocratização do país, ampliou a jurisdição e a competência do Tribunal de

Contas da União e dos Estados, que receberam poderes para, no auxílio ao

Congresso Nacional, exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária,

operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e

indireta.

Ao contrário das outras Constituições, esta estatuiu que os três poderes

da União devem manter, de forma integrada, sistema de controle interno dentro

de suas respectivas estruturas administrativas, o que deveria conferir maior

autonomia aos poderes Legislativo e Judiciário e acentuar a "harmonia" entre

todos os poderes.

No que se refere à autonomia dos três níveis de governo do federalismo

brasileiro, a nova Constituição normatizou as Cortes de Contas Estaduais,

atribuindo a estas todo o poder de fiscalização dos Executivos estaduais,

inclusive os rnunicipais'", cabendo a elas também o encaminhamento das

contas dos chefes do Executivo ao Parlamento e das demais contas ao

Ministério Público se necessário.

35 As atividades peculiares da oposição no período são resumidas por FAUSTO (1994, p. 473-
480).

36 Os tribunais de Contas dos Estados cujos municípios já possuíam Tribunais de Contas, só
julgam as contas do Governador. Os municípios que não possuíam Tribunais de Contas ficaram
impedidos constitucionalmente de criá-los, ficando suas prestações de Contas centralizadas nos
Tribunais Estaduais. Ressalva-se que o julgamento destas contas cabe aos respectivos
legislativos (estadual ou municipal).
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Os Tribunais de Contas são instituições historicamente republicanas,

típicas das teorias liberais de pesos e contrapesos entre os poderes do Estado

moderno. No modelo brasileiro, exercem o controle horizontal clássico entre os

poderes e o fazem passo a passo em cumprimento às leis e normas

burocráticas. De outro lado, ao tornarem público o resultado de seus

procedimentos, são potenciais mecanismos de controle verticais entre sociedade

e Estado.

3.2 O Tribunal de Contas no sistema político atual

O novo processo institucional derivado da última Constituição brasileira

(1988) baseia-se no Estado democrático de direito e no princípio fundamental da

igualdade entre seus entes federados: o Estado brasileiro é uma união

indissolúvel dos Estados, Municípios e do Distrito Federal.

O Poder Executivo, encarregado da administração federal e exercido pelo

presidente da República auxiliado por Ministérios e Secretarias Especiais, possui

sistema de controle interno que, constitucionalmente, deve funcionar como

mecanismo auxiliar ao controle externo, preparando e fornecendo os dados para

a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial de

seus órgãos e entidades vinculadas.

Ao Poder Judiciário cabe a função de aplicar a lei para assegurar a

soberania da justiça e a realização dos direitos individuais nas relações sociais.

A estrutura do Judiciário é baseada na hierarquia dos órgãos que o compõem

(ver Anexo 1). Especificamente em relação ao controle da administração pública,

o papel do Judiciário é limitado. Em primeiro lugar porque não é competente

para resolver questões políticas, que devem ser resolvidas exclusivamente no

foro político, como, por exemplo em caso de impeachments. De forma geral, a

justiça só pode agir na ação criminal.

Na garantia dos direitos individuais e na eficácia do controle social do

Executivo, cabe destacar o papel do Ministério Público, instituição com
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autonomia funcional e administrativa (ver Anexo 2), mas parte integrante do

Judiciário.

Graças ao Ministério Público e em função de suas atribuições a partir da

CF de 88, o Poder Judiciário passa a ter uma postura mais atuante no que se

refere à "defesa dos direitos sociais ou individuais indisponíveis" (CF, art. 127,

1988 e Lei nO8.625, 1993). O Ministério Público torna-se essencial ao bom .

desempenho da função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem

jurídica, do regime democrático e dos interesses dos indivíduos.

De acordo com BASTOS (1992, p. 339):

"[O Ministério Público] tem a sua razão de ser na
necessidade de ativar o Poder Judiciário, em pontos em
que esta remanesceria inerte porque o interesse agredido
não diz respeito a pessoas determinadas, mas a toda
coletividade. Mesmo com relação aos indivíduos, é notório
o fato de que a ordem jurídica por vezes lhe confere
direitos sobre os quais não podem dispor. Surge daí a clara
necessidade de um órgão que vele tanto pelos interesses
da coletividade quanto pelos dos indivíduos, estes apenas
quando indisponíveis. Trata-se, portanto, de instituição
voltada ao patrocínio desinteressado de interesses
públicos, assim como de privados, quando merecerem um
especial tratamento do ordenamento jurídico".

O MP age por iniciativa própria em defesa da ordem jurídica. A base

institucional para sua atuação, a partir da CF de 88, é a maior independência da

instituição em relação aos outros poderes, combinada com a autonomia

conferida aos seus integrantes (SPECK, 2000, p. 9), o que confere ao MP a

função de representante judicial constitucional da sociedade e permite, no que

se refere ao controle externo, que os seus procuradores e promotores públicos

investiguem os integrantes do poder público e o uso de seus recursos.

Dentre as muitas funções do Ministério Público que podem ser

consideradas complementares, se não essenciais, para o sistema de controle

externo brasileiro, uma pode resumir o fundamento das suas novas ações a

partir da CF de 88:
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zelar pelo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública

aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas

necessárias à sua garantia.

As ações do Ministério Público são ações populares. O MP pode mover

ou iniciar a fiscalização e o controle. No caso de pareceres ou julgamentos já

emitidos pelo Tribunal de Contas que apontem regularidades não sanadas,

estas devem ser encaminhadas pelo próprio TC para o Ministério Público

examinar se cabe ou não ação popular.

o Ministério Público funciona, assim, como "advogado do povo", pois é o

representante judicial constitucional da sociedade, recebendo a outorga da

procuração com a promulgação da Constituição de 88. Contudo, essa

Constituição não garantiu ao Ministério Público a condição de poder dissociado

das três funções características do Estado. A autonomia concedida à instituição

e as prerrogativas concedidas aos seus membros são implementos para a

execução da nova função constitucional, sem conceder, no entanto, status de

poder constituído.

o Poder Legislativo é o encarregado da regulação das relações entre os

indivíduos e com o Estado por meio do processo de elaboração das leis. Cabe a

ele, além da função legislativa37, a manutenção do equilíbrio entre os poderes

por meio de suas atribuições deliberativas, de julgamento de responsabilidade,

de fiscalização e de controle externo".

Segundo o art. 70 da Constituição Federal:

"A fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial da União e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade,

37 o processo Legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, Leis
complementares, Leis ordinárias, Leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e
resoluções. Todos estes instrumentos !egais tramitam no Congresso Nacional e em suas Casas
segundo procedimentos próprios previamente definidos em regimentos internos. (MEIRELLES,
1975)

38 Além de outras funções privativas de cada casa, conforme disposto no Título IV, Capítulo I, da
CF (1988).
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legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e
renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso
Nacional, mediante controle externo, e· pelo sistema de
controle interno de cada Poder" (CF, 1988).

A CF de 88, em seu art.71 , prevê ainda que o controle externo a cargo do

Congresso Nacional será exercido com o auxílio de um órgão técnico, o Tribunal

de Contas da União. A estrutura político-administrativa dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municípios é semelhante à da União, podendo variar apenas em

detalhes de adaptação às particularidades regionais. Por conseguinte, à cada

Estado, a lei transfere a competência para estabelecer, obedecendo os

princípios institucionais, sua própria lei. Em quaisquer dos três níveis, os órgãos

técnicos fundamentais no arranjo institucional de controle externo no Brasil são

as instituições superiores de controle, os Tribunais de Contas.

A natureza jurídica dos Tribunais de Contas é definida por SOUZA (p.14,

1998) como uma instância administrativa colegiada, autônoma, de foro

Constitucional, mas pertencente ao Poder Legislativo.

A situação hierárquica do TC em relação aos outros poderes do Estado é

motivo de discordância. A doutrina moderna reconhece o Te como instância

administrativa, enquanto outros juristas insistem em reconhecer apenas a sua

função jurisdicional.

A favor das teorias mais recentes está o trecho constitucional que define o

TC como órgão auxiliar do Parlamento, não indicando nenhuma relação de

subordinação. Além disso, o TC é definido como autônomo, o que lhe garante a

mesma posição dos outros Tribunais Judiciários.

O sistema de controle da administração pública no Brasil abrange

mecanismos e instituições nos três poderes da União:

)
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o Sistema de Controle Externo no Brasil

Poder Executivo l Poder Judiciário Poder Legislativo
l

I I I
/ Ministérios Públicos Parlamentos eSecretarias

Especiais, Tnbunais de Contas

Controladorias e
Auditorias Internas

./

Figura 3: O sistema de controle externo brasileiro

o poder Executivo, embora desenvolva um controle especificamente

interno, desenvolve atividades preparatórias ao controle externo;

o poder Legislativo é quem desenvolve o controle externo por excelência,

por meio do seu Parlamento (controle político) e por meio do Tribunal de

Contas (controle técnico);

o poder Judiciário desenvolve as tarefas complementares ao controle

externo que o Legislativo, por sua essência, não tem competência, como

o julgamento e a criminalização de responsáveis.

A esse respeito, SPECK (2000, p.17) conclui que, em todas as esferas,

encontram-se mecanismos burocráticos de controle subordinados ao princípio

hierárquico dentro de normas formais e atividades programadas, os quais são

representados no poder Executivo, pelas instituições internas da própria

administração; no Legislativo, pelas Comissões específicas do Parlamento e de

seu órgão técnico de apoio, o Tribunal de Contas; e no Judiciário, pelas

instituições complementares, especialmente, pelo Ministério Público.

Encontram-se, ainda, instituições autônomas à organização institucional,

não sujeitas ao controle popular, como por exemplo, os Bancos Centrais

autônomos, ombudsman, ouvidorias e etc, bem como, instituições de regulação

social suscitadas pelo próprio controle popular sobre os soberanos, como

imprensa, associações, sindicatos e organizações não governamentais.
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Por lei, o controle dos atos administrativos do poder Executivo pode ser

resumido como de competência do Legislativo, por meio de seu auxiliar técnico,

o Tribunal de Contas, e complementado, quando necessário, pelo poder

Judiciário, por meio do Ministério Público.

Existem, no país, um Tribunal de Contas da União, responsável pela

fiscalização dos recursos públicos federais; vinte e sete Tribunais de Contas

estaduais, responsáveis pelos recursos estaduais e municipais; e, ainda, seis

Tribunais de Contas Municipais especiais. Desses seis, quatro (Bahia, Ceará,

Goiás e Pará) fiscalizam todos os Municípios de seus Estados e dois (Rio de

Janeiro e São Paulo) fiscalizam apenas o próprio Município.

Para verificar a aparente vulnerabilidade dessa instituição, faz-se

necessário um diagnóstico da organização e de seus fluxos. Em função de sua

história institucional recente e história política tradicional, um destes Tribunais

será estudado mais detalhadamente a seguir: o Tribunal de Contas do Estado do

Acre, criado em 1989, após a Constituição democrática de 88 e quase cem anos

depois do primeiro Tribunal de Contas do Brasil.

3.3 O Tribunal de Contas do Estado do Acre
Falar sobre a criação ou a reorganização de uma instituição requer uma

leitura dos seus condicionantes históricos para se entender o cenário em que

seus atores estão inseridos. Qualquer mudança, ao longo do tempo, sofre a

influência de fatores diversos, as quais acabam por recair sobre os atores,

podendo modificar todo o cenário.

Portanto, o desafio, a seguir, é situar a criação do TCE-AC e o

desenvolvimento de suas atividades no contexto da maior transparência da

administração pública brasileira nas esferas nacional e local, a partir da

(re)democratização, em especial da promulgação da Constituição Federal de

1988.
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3.3.1 Registros históricos

Em um dado momento da evolução social e política do Acre,

estabeleceram-se, localmente, as condições favoráveis à criação do Tribunal de

Contas Estadual. Entretanto, é fundamental para a compreensão da cena

política no Acre, nos anos que antecedem a criação do TCE, um breve relato

histórico das transformações políticas no âmbito nacional.

Com a promulgação da lei Federal nO4.070, de 15 de junho de, 1962, o

então Território Federal do Acre foi elevado à categoria de Estado, passando a

partir! dessa data a unidade Federativa constituída dos três Poderes -Legislativo,

Executivo e Judiciário- independentes e harmônicos entre si. No dia 7 de outubro

do mesmo ano, ocorreram as eleições para preenchimento das quinze vagas

então disponíveis na Assembléia Legislativa, sendo os Deputados eleitos para a

1a Legislatura do novo Estado, diplomados e empossados em 9 de dezembro.

De meados dos anos 60 até a década de 80, a política local seguiu de

acordo com as diretrizes nacionais. O governo militar, por meio dos Atos

Institucionais 2 e 3 acabou com o voto secreto e com as eleições diretas

estaduais, reforçando quase que absolutamente o poder Executivo federal. O

golpe crucial, a extinção dos partidos políticos existentes e a organização

_compulsória do sistema bipartidário, veio em seguida.

o poder Executivo acreano esteve como nos demais estados brasileiros,

alternadamente controlado pelos únicos partidos instituídos legalmente, a

Aliança Renovadora Nacional e o Movimento Democrático Brasileiro (ver Anexo

4, p. 141). Até o início da década de 80, os chefes do Executivo acreano foram,

sucessivamente, Jorge Kalume (1966 a 1971), Francisco Wanderley Dantas

(1971 -1974), Geraldo Mesquita (1975 -1978) e Joaquim Falcão Macêdo (1979

- 1982), todos da situação arenista.

No cenário político nacional, o general João Batista Figueiredo (1978-

1982) deu continuidade ao processo de abertura política iniciada por seu

antecessor, general Ernesto Geisel. Em 79, a nova Lei Orgânica dos Partidos

extingue ARENA e MDB e condiciona as novas organizações que se formaram a
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conterem "partido" em suas siglas. O sistema político partidário brasileiro, volta,

compulsoriamente, a ser pluripartidário. As eleições de 82 e 86 confirmam o

crescimento e o auge do reformado MDB, agora PMDB, tanto em relação à
representatividade na Câmara e no Senado, ao longo do processo de abertura

política, como também nos executivos estaduais - em 86, o PMDB elege, à
exceção de um, os governadores de todos os estados da federação.

A hegemonia de um único partido na década de 80, o PMDB, é

confirmada também no Acre. Já sob a nova sigla, elegeram-se, para o governo

do Estado, Nabor Telles da Rocha Júnior (1983 - 1986) e Flaviano Flávio Batista

de Melo (1987 -1990) (ver Anexo 4, p. 141).

Durante o governo deste último, deu-se a primeira manifestação

legislativa estadual no sentido da criação de um órgão auxiliar próprio para

proceder o acompanhamento e o controle técnico do poder Executivo local. Até

então, o controle dos atos do Executivo era realizado pela Auditoria Geral de

Contas, órgão de controle interno subordinado à Secretaria Estadual de

Planejamento e, portanto, também parte integrante do Executivo.

A Auditoria Geral de Contas havia sido criada na 1a Constituição do

Estado do Acre, quando da sua transição de Território para Estado em 1963:

"A Auditoria Geral de Contas, órgão auxiliar do Poder
Legislativo na fiscalização da execução orçamentária e da
administração financeira do Estado tem por chefe o Auditor
Geral, escolhido pelo Governador em lista tríplice,
organizada pela Assembléia, dentre brasileiros maiores de
30 (trinta) anos, no exercício dos seus direitos civis e
políticos e de notórios conhecimentos financeiros". (CE-AC,
art. 21,1963).

O órgão, característico do procedimento de controle burocrático interno,

limitava-se ao acompanhamento orçamentário e contábil, por emissão de

pareceres, atestos e relatórios de caráter meramente formal.
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A reconstituição do quadro político da época, por meio de entrevistas e

matérias publicadas em jornais, fornece duas visões para a estratégia de criação

do TCE-AC e nenhuma como propriedade do Executivo local.

A primeira, em função de um debate nacional. Uma demanda oficial pela

criação de um Tribunal de Contas Estadual, da Associação d_~~.Tribunais de
I ~.---",~_..o-,--_,;,~,~.---_._--~-,,-_.,-------~- :...•. c:. ~--'.

Contas do Brasil - ATRlCON, por meio de expedientes ao Governador e à

Assembléia reclamando providências na criação de um Tribunal de Contas no

Acre, até então, o ~-ºº-~ não-ter um.

A origem do debate sobre um TC estadual ter sido uma demanda da

~~entidade que reúne a cúpula das Cortes de Contas dos Estados e

Municípios, é um aspecto curioso desse processo, por ser essa uma instituição

fechada que, em tese, não sofre pressões diretas de grupos sociais. É mais

provável que a cobrança institucional tenha raízes no momento político de

reabertura democrática a partir de 84 e na formação de grupos de pressão para

formação da Constituinte e discussão da nova Carta de 88.

A segunda visão é baseada em aspectos políticos locais. De acordo com

o conselheiro José Auqusto" "a implantação do Tribunal de Contas era uma

idéia pessoal do deputado Edmundo Pinto. [...] o governo achou interessante e

assumiu a paternidade da idéia, mas sem a provocação do Edmundo seria

difícil." Inclusive, questionou-se à época a competência da autoria do projeto de

lei ser da Assembléia, pois o govemo achava que deveria ser matéria de

exclusividade do Executivo, por se tratar de criação de cargos, o que onera o

orçamento estadual.

De fato, em 1987, o então deputado estadual pelo PDS, Edmundo Pinto

de Almeida Filho, por iniciativa pessoal, encaminhou à Assembléia o projeto de

criação do Tribunal de Contas do Estado do Acre.

39 FARIA, José Augusto Araújo de. Comunicação pessoal. 2001. (Tribunal de Contas do Estado
do Acre - Rio Branco, Acre, Brasil).
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Segundo a percepção de alguns atores estratégicos à época, a iniciativa

pessoal do deputado foi fruto de um jogo institucional e também político, pois

Edmundo Pinto já visava candidatar-se ao governo do Estado. José Eugênio de

Leão Braga, atual conselheiro do TCE-AC e articulador político do governo

nesse processo, a esse respeito, relata":

"o deputado Edmundo foi o único parlamentar que acionou
o TCE logo após a sua criação. Motivo que talvez tenha
aumentado sua popularidade, alavancado sua candidatura
e ajudado na vitória ao cargo de governador do Estado no
mandato seguinte".

Institucionalmente, o Parlamento, até então, não era competente, sem um

órgão técnico para auxiliá-lo, para pedir contas e cobrar resultados do chefe do

Executivo. O Tribunal de Contas, especialmente, para um deputado de oposição,

era o recurso institucional ideal para o jogo de forças entre os poderes do

Estado. Além de que os resultados das ações do TC servirem de instrumentos

potenciais para alavancar a candidatura do deputado ao governo.

O projeto de criação do TCE-AC foi transformado em lei pela Emenda à

Constituição Estadual de n.o 1r1. No ano seguinte, o governo estadual

começou um processo de articulação política junto aos deputados estaduais

para a aprovação da Emenda. O encarregado pelo governador Flaviano Melo de

consolidar as bases políticas e criar as condições administrativas para a criação

do Tribunal, inclusive a elaboração do anteprojeto de lei n.o 25 foi o seu

secretário de Segurança Pública, José Eugênio de Leão Braga.

A instalação do órgão ocorreu dois anos mais tarde, só após a

promulgação da nova Constituição Federal de 1988, que instituiu os sistemas de

controle interno e externo da União e dos Estados e aumentou a autonomia dos

poderes Legislativo e Judiciário. Em 89, foi editada a Lei Complementar Estadual

40 LEÃO BRAGA, José Eugênio. Comunicação pessoal. 2001. (Tribunal de Contas do Estado do
Acre - Rio Branco, Acre, Brasil).
41 Emenda Constitucional n.? 17, de 15 de setembro de 1987, publicada no Diário Oficial do
Estado do Acre n.?4649, de 18 de setembro de 1987 (Fonte: ALEAC).
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n.02542, Lei Orgânica do Tribunal de Contas que dispõe sobre a organização do

Tribunal de Contas do Estado e institui em seu art. 1°:

"O Tribunal de Contas do Estado, órgão auxiliar da
Assembléia Legislativa no controle externo da
administração financeira e orçamentária do Estado, com
sede na capital e quadro próprio de pessoal, tem jurisdição
em todo o Estado e compõe-se de 07 (sete) membros
denominados Conselheiros."

A mudança no arranjo institucional com a criação de um TC num estado

jovem como o Acre, é um fato que poderia alterar todo o jogo entre os poderes

do Estado. O ato da substituição de um órgão de controle interno do Executivo,

para outro externo à administração e auxiliar do Executivo é, em essência, um

avanço na separação funcional dos poderes e no aprofundamento das

características liberais e democráticas no Estado.

Contudo, não foi unicamente a existência de uma instituição como o TC

que garantiu ou não a eficiência e a eficácia do sistema de fiscalização e

controle dos agentes públicos. Várias condições podem ter sido limitativas à

atuação da instituição.

Os perfis técnicos, legais e políticos do TCE-AC, que podem ter causado

as diferenças entre o modelo teórico de TC e os moldes de sua atuação no

Estado, serão mais detalhados no capítulo a seguir, numa tentativa de

compreender os padrões de eficiência e eficácia do órgão.

3.3.2 Perfil político

Os. dois últimos anos da década de 80 e o início da década de 90

coincidiram com o declínio nacional do PMDB. Com o fim da ditadura, o partido

perdeu a razão de ser, não existia mais o "inimigo comum" militar e autoritário.

Perdeu sua identidade ideológica, antes já não muito definida nem homogênea,

42 o TCE-AC foi instalado por meio da Lei Complementar Estadual n." 25, de 14 de setembro de
1989.Lei Complementar n." 25 é a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Acre que
fez funcionar o Tribunal e deu poder ao Govemador para nomear todos os sete Conselheiros, de
acordo com a Emenda Constitucional n." 17 (Constituição do Estado do Acre, 1989).



em função da ausência de identidade com a luta política, com os anseios da

oposição e com a insatisfação da sociedade civil. E, perdeu, principalmente,

representatividade e liderança.

o realinhamento das forças no cenário político a partir de 85 se dá

basicamente em duas direções: as dissidências do antigo PDS, mais tarde

Partido Progressista Renovador - PPR, formam o Partido da Frente Liberal e o

Partido Liberal; as dissidências da esquerda, formam o Partido Comunista do

Brasil, o Partido Comunista Brasileiro e o Partido Socialista Brasileiro.

No Acre, região marcada historicamente por lutas de terra e movimentos

sociais rurais, surgem nesta década novas lideranças de esquerda,

principalmente líderes sindicais, que mais tarde formariam a "linha de frente" do

Partido dos Trabalhadores - PT. A mais expressiva das lideranças à época foi o

líder seringueiro Chico Mendes. Mas o monopólio Executivo e Legislativo

continuou com as antigas siglas, agora renomeadas.

Esse contexto político, aliado aos mecanismos legais, garantiu que as

nomeações dos futuros conselheiros do Tribunal, encarregados de julgar as

contas do Executivo estadual, seguissem a lógica das práticas clientelistas e dos

aliancismos partidários tradicionais.

Os processos de nomeação e de indicação de conselheiros exigem

especial atenção. É um dos temas mais polêmicos relativos ao TC, pois são os

conselheiros os responsáveis pela opinião final que precede a aprovação ou a

rejeição das contas do Executivo pelo Legislativo.

A Constituição Estadual de 89, nos moldes da CF de 88, retirou a

exclusividade do Executivo na nomeação dos conselheiros ao determinar que

um terço destes (dois deles) devem ser indicados pelo próprio governador e

submetidos à aprovação da Assembléia Legislativa e os outros dois terços (cinco

deles) indicados pela própria Assembléia. A composição inicial ~~ Cort~ de

C~~!adqª"R~H_~uto_~ípico de relações políticas tradicionais.
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A Emenda Constitucional n.? 25 permitiu ao governador Flaviano Melo o

poder não só de nomeação mas também de indicação dos primeiros sete

conselheiros. O governo fez uma "concessão" à Assembléia, repartindo a

indicação dos nomes dos futuros membros da Corte de Contas.

A participação da Assembléia no processo de nomeação dos conselheiros

é fundamental. Além de responsável pela indicação de cinco vagas, é

responsável pela avaliação de todos os nomes indicados, após a argüição em

sessão pública. Por voto nominal, os conselheiros são aprovados ou não para o

processo de nomeação.

O processo de aprovação nominal pelo Legislativo, quando livre da

influência política do Executivo, é um mecanismo exemplar de freios e

contrapesos. O modelo de indicação conjunta pelo Executivo e pelo Legislativo,

tinha o objetivo de garantir, através do equilíbrio, a isenção dos fiscalizadores.

Mas os números nos mostram resultados bem diferentes dos pretendidos. Nos

Tribunais de todo o Brasil existem 229 conselheiros e destes, 118 são ex-

deputados, ex-senadores, ex-prefeitos ou ex-vereadores". Isso acontece porque

os governadores, quase que universalmente, contam com a maioria nas

Assembléias, que constituem o apoio político necessário para aprovar as

indicações.

No TCE-AC, o perfil dos conselheiros (Tabela 2) nos indica que o Corpo

Deliberativo sobre as contas públicas também é formado por ex-parlamentares

ou ex-secretários de Estado. Alguns poucos, ressalte-se, são profissionais da

área.

Para a formação de sua Corte de Contas, ainda no período da criação do

TCE-AC, o governo indicou quatro nomes, escolhidos dentro de sua base de

apoio político: José Eugênio de Leão Braga, secretário estadual de Segurança

Pública; José Alcides de Lima, auditor geral de contas do Estado; Hélio Saraiva

de Freitas, procurador-geral do Estado; e Marciliano Reis Fleming, funcionário

43 REVISTA VEJA, 13 jan 2002.
Dispon ível em: <http://vejaonline.uol.com.brlservletlnewstorm. notitia.apresentacao>
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público (sem experiência em auditoria de contas e irmão do então deputado

Federal pelo PMOB, Geraldo Reis Fleming).

Tabela 2: Perfil dos Conselheiros do TCE-AC
Ano da Governador que Formação Filiação

Conselheiro Posse empossoul Última atividade Acadêmica Partidária
Partido

Auditor da
Alcides Dutra de 1989

Flaviano Melo Auditoria Geral Direito PMDB
Lima PMDB de Contas do

Estado
Auditor da

Hélio Saraiva de 1989
Flaviano Melo Auditoria Geral Direito PMDB

Freitas PMDB de Contas do
Estado

José Eugênio de Flaviano Melo Secretário
1989 Estadual de Direito PMDB

Leão Braga PMDB Interior e Justiça
Valmir Gomes 1989

Flaviano Melo Deputado Administração PMDB
Ribeiro PMDB Estadual de empresas

Marciliano Reis Flaviano Melo
Funcionário

Fleming 1989 PMDB
Público da Direito PMDB
Emater-AC

Isnard Bastos 1989
Flaviano Melo Deputado Economia PDS

Barbosa Leite PMDB Estadual
José Augusto

1989
Flaviano Melo Deputado Direito PDS

Araújo de Faria PMDB Estadual
Francisco Orleir Cameli Deputado
Diógenes de 1995 Economia PMDB
Araúio PFL Federal

Antônio F. J. R. Diretor Economia,

de Carvalho 1997
Orleir Cameli Financeiro do Direito e PFL
PFLMalheiro Grupo Cameli Engenharia

Antônio Orleir Cameli Chefe do
Cristóvão C. de 1998 PFL G bl t C' '1 Medicina PFL
Messias a me e IVI

Fonte: Dados extraídos de: ACRE. Tribunal de Contas do Estado do Acre. Fichas funcionais dos
Conselheiros.

A Assembléia, de maioria pedessista, indicou três dos seus deputados:

José Augusto Araújo de Faria e Isnard Barbosa Leite, pelo POS, e Walmir

Gomes Ribeiro, pelo PMOB. Segundo o próprio conselheiro José Augusto", seu

nome foi o único indicado por segunda opção:
".\'.,'...

"... eu não estava nos indicados inicialmente. Entrei no
lugar do Abra ntes, Secretário da Fazenda, que começava,

44 FARIA, José Augusto Araújo de. Comunicação pessoal. 2001. (Tribunal de Contas do Estado
do Acre - Rio Branco, Acre, Brasil).
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à época a enfrentar problemas e suspeitas na
administração dos recursos da Fazenda. Como o nome
dele seria fatalmente rejeitado na Assembléia, pois a
maioria era do PDS, a oposição, o Governador achou
melhor não arriscar e indicar outro nome [...] recebi com
surpresa o convite."

Todos os nomes indicados foram submetidos, conforme a exigência legal,

à sabatina de uma Comissão, com poderes para ouvi-los e dar notas, na própria

Assembléia. Todos os indicados foram aprovados. A composição da 7a

Legislatura na Assembléia, à época, pode ter colaborado para uma aprovação

sem dificuldades de todos os nomes indicados. Quatorze deputados eram do

PMDB, partido do governador e dez da coligação de oposição (ver Anexo 3,

p.140). Desse modo, mediante alianças e mediações político-partidárias, foi

inaugurado o primeiro órgão técnico estadual de controle burocrático do poder

Executivo.

Nos mesmos moldes das primeiras nomeações, ocorreu a sucessão no

TCE. Todas as substituições" foram feitas na gestão do governador Orleir

Messias Cameli (PPB, ex-PPR, ex-PDS):

o então deputado federal Francisco Diógenes de Araújo (PMDB) foi

indicado pela Assembléia Legislativa para suceder o conselheiro Alcides

Dutra de Lima (aposentado), em troca da vacância de sua cadeira na

Congresso Federal ser destinada ao chefe de gabinete civil do

governador Cameli, Osmir d'Albuquerque Lima;

Antônio Fernando Jorge de Carvalho Malheiro, ex-presidente da

Companhia de Eletricidade do Acre na gestão de Cameli assumiu a vaga

deixada pelo Conselheiro Isnard Bastos Barbosa Leite (aposentado).

Vaga que, em tese, cabia à indicação da Assembléia;

a terceira vaga, com indicação de responsabilidade do governador, foi

ocupada por seu primo, Antônio Cristóvão Correia de Messias, em lugar

de Marciliano Reis Fleming, também aposentado.

45 Todos os conselheiros foram substituídos por motivos de aposentadoria. (Fonte TCE-AC)
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A leitura das práticas clientelistas feita DINIZ (1982, p. 17), com base em

Schwartz, diz que "o favor é a nossa mediação quase universal". Com respeito

ao Tribunal de Contas, a base da estrutura clientelista se dá a partir das eleições

para os poderes Executivo e Legislativo, como em qualquer máquina política

partidária. A construção das teias de interdependência política prossegue com

as indicações e nomeações para cargos estratégicos.

Cumpre destacar que as nomeações para o Tribunal de Contas são

importantes na manutenção da máquina política como um todo, inclusive a

partidária. Com a lei complementar federal 64/90 (em seu art. 1, letra "g"), a

conseqüência da rejeição das contas do chefe do poder Executivo é a

inelegibilidade deste para as eleições que se realizarem nos cinco anos

seguintes à decisãc'".

Nesse aspecto, DINIZ (1982, p. 233) argumenta que os controles dos

recursos públicos não são os únicos instrumentos decisivos para a manutenção

da máquina política, o controle de órgãos públicos de toda ordem (administração

direta, indireta, Legislativo e Executivo) aumenta "as chances de sobrevivência

eleitoral e reafirma a força frente aos rivais intemos". Quanto maior o alcance do

político nas instituições, maiores os mecanismos que dispõem para a

manipulação não só de recursos, mas de cargos nos três poderes do Estado, o

que, conseqüentemente, lhes permite continuar, dentro das normas legais, na

disputa eleitoral.

Antes, a característica do Tribunal era abrigar políticos e administradores

públicos aposentados ou para se aposentar e encerrar a vida pública no TC.

Atualmente, constata-se uma tendência contrária. Conselheiros mais jovens

aposentam-se (após 5 anos) e retomam à vida pública, especialmente à carreira

política. Todas as duas seqüências são um problema para o Estado, pois

oneram mais uma vez o custeio de pessoal. O Acre tende a seguir essa

tendência nacional. Em 2001, o conselheiro Isnard Bastos Barbosa Leite, recém

46 O questionamento judicial da rejeição, entretanto, suspende, enquanto pendente, a
conseqüência aludida. (Fonte: TeU)
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aposentado, assumiu o cargo de vice-prefeito da capital do Estado, Rio Branco,

após concorrer nas eleições de 2000 pelo PMDB do qual era parlamentar antes

de sua nomeação para conselheiro.

A imparcialidade e o compromisso dos conselheiros nomeados pelo

governador é, em tese, garantida. A lei determina que:

"Os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado serão
escolhidos dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e
menos de sessenta anos de idade, de idoneidade moral,
reputação ilibada, notórios conhecimentos jurídicos,
contábeis, econômicos, financeiros e de administração
pública (grifo meu), com mais de dez anos de exercício de
função ou de efetiva atividade profissional [...] (CE-Acre,
art. 63, 1989)

Além disso, antes da posse, devem abrir mão de filiação partidária, outros

vínculos com o setor público e participação societária em negócios, mas a lei

que proíbe os conselheiros da atividade privada não é respeitada, inclusive no

Acre47
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A força dessas exigências é questionável frente à força política de quem

os nomeou e a força econômica de quem lhes repassa os recursos financeiros

na garantia da imparcialidade e do compromisso. Devem, ainda, prestar um

juramento no qual se comprometem a "cumprir e fazer cumprir as leis do país".

A amplitude e a generalidade com que a Lei trata o processo de

nomeação de conselheiros e ministros dos Tribunais de Contas não garantem

realmente que os nomeados apresentem os pré-requisitos. Além disso, estes

nomes são submetidos à avaliação, na maioria das vezes, de ex-colegas de

Parlamento ou de filiação partidária. Em quase todos os Tribunais de Contas do

país, o processo de nomeação dos Conselheiros é feito seguindo estes

moldes". No Acre, ao se comparar as últimas atividades políticas dos

l'~_-·· -.'

47 REVISTA VEJA, 13 jan, 2002. Disponivel em:
<http://vejaonline.uoLcom.br/servletlnewstorm.notitia.apresentacao>
48 Mais detalhes sobre os critérios para nomeação de Conselheiros em outros Tribunais de
Contas Estaduais podem ser encontrados em artigos da REVISTA VEJA, 20 out 1997, e
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nomeados, constantes da Tabela 2, com a Legislatura que os avaliou, conforme

Anexo 4, verifica-se que o Estado não é exceção.

Outro problema decorrente da generalidade da Lei é a qualificação

profissional dos conselheiros. Assegurado pela subjetividade na interpretação da

frase "notórios conhecimentos", muitos Tribunais possuem em seus quadros

profissionais sem formação ou experiência comprovada em administração

pública. O próprio TCE-AC possui um médico em cargo de conselheiro, Antônio

Cristóvão Correia de Messias, nomeado pelo primo, o então governador Cameli.

O ato administrativo referente a essa nomeação está sendo questionado pelo

Ministério Público Estadual'".

3.3.3 Perfil institucional

~ O art. 75 da Constituição Federal garante aos Tribunais de Contas

Estaduais a autonomia no controle da aplicação dos recursos estaduais e

municipais, desde que não fira o disposto na Lei Maior: "As normas

estabelecidas nesta seção (Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária)

aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos

Tribunais de Contas dos Estados e Distrito Federal, bem como dos Tribunais e

Conselhos de Contas dos Municípios." Garante, ainda, em parágrafo único do

mesmo artigo que "As Constituições Estaduais disporão sobre os Tribunais de

Contas respectivos, que serão integrados por sete conselheiros" (CF, 1988).

Seguindo o modelo federal, a Constituição do Estado do Acre prevê que

compete privativamente à Assembléia Legislativa o papel do julgamento da

aplicação desses recursos na esfera estadual, cabendo às Câmaras o mesmo

papel nos recursos municipais.

REVISTA VEJA, 30 ago 2000. Disponíveis em:
<http://vejaonline.uol.com.br/servleUnewstorm. notitia.apresentacao>

49 O questionamento foi feito pelo MP-AC por meio do Processo 00198012613-5 em 14/04/98.
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Tabela 3: Instrumentos legais que dispõem sobre a criação e o
funcionamento do TCE - Acre

Lei Data Matéria

Emenda Constitucional nO17 1987 Cria o TCE-AC

Lei Complementar Estadual nO25 1989
Estabelece Lei Orgânica
para o TCE-AC

C E di ° 38 27/12/1993 Estabelece nova LeiLei omplementar sta ua n Orgânica para o TCE-AC

Lei Complementar Estadual nO59 15/10/1998 Altera dispositivos da Lei
Orgânica do TCE-AC

Fonte: Dados extraídos de: ACRE. Assembléia do Estado do Acre (2001) .

A expressão "privativamente" precisa a competência do Legislativo com

exclusão dos outros poderes, ou seja, sem a intervenção destes. Portanto, a

fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do

Estado bem como das entidades da administração direta e indireta, será

exercida pela Assembléia Legislativa, mediante controle externo, cabendo aos

outros poderes meramente o controle interno e auxiliar. Nesses casos, não

oferecem oportunidade à sanção ou ao veto presidencial, pois "privativo" ou

"exclusivo" define que "determinado poder é competente para dado

desempenho, dispensando a colaboração de outro" (CRETELLA JUNIOR, 1992,

p.2531)

A atividade de controle externo é exercida não diretamente pela

Assembléia, mas por meio do um órgão auxiliar técnico, o Tribunal de Contas do

Estado (arts.60 e 61da CE-AC/89). O controle externo, sob a responsabilidade

da Assembléia Legislativa e exercido pelo TCE deve basear-se nos princípios de

legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das convenções e renúncia

de receitas.

Na esfera de sua autonomia, em relação aos atos do Executivo, a CE de

89, assegura que deve prestar contas ao Tribunal de Contas do Estado,

qualquer pessoa física ou entidade pública que "utilize, arrecade, guarde,

gerencie ou administre dinheiros, bens ou valores públicos ou pelo quais o

Estado responda, ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza

pecuniária", ou seja, quem ocupar um cargo ou estiver investido de um mandato,
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seja no âmbito do poder público ou da administração privada, terá sempre o

dever de prestar contas.

Cabe, em última instância, à Assembléia não somente julgar as contas do

governador do Estado, mas sobretudo, promover-lhe a responsabilidade. É

competente para processar e julgar o governador e o vice-governador nos

crimes de responsabilidade e os Secretários de Estado, nos crimes da mesma

natureza. Caso o Executivo não preste contas nos prazos estabelecidos pela

Constituição, cabe à Assembléia suscitar o controle e pedir ao TC a tomada das

contas.
Também é competência da Assembléia uma questão clássica na teoria do

controle: quem controla o controlador? A percepção geral é de que o TC, por ser

órgão controlador, não deve reportar-se a nenhum outro órgão. Legalmente,

porém, este é obrigado a prestar contas de suas atividades e deve encaminhar à

Assembléia Legislativa, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades e,

anualmente, sua prestação de contas para apreciação e julgamento.

Fluxo das ações de controle externo no sistema político estadual

Poder
Executivo

Poder
Judiciário

Parlamento

Poder Legislativo

Sociedade

Figura 4: Fluxo do sistema de controle externo no Brasil
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o processo de controle externo é iniciado dentro do próprio Executivo

estadual, que, por determinação legal deve manter sistema de controle interno

com a finalidade de apoiar o controle externo no exercício de sua missão

institucional. Os responsáveis pelo controle interno dão ciência ao Tribunal de

Contas do Estado, sob pena de responsabilidade solidária, de quaisquer

irregularidades ou abusos de que tiverem conhecimento. Além disso, os

ordenadores de despesa devem prestar contas ao Legislativo de seus atos nos

prazos definidor por lei. O controle interno é auxiliar ao controle externo, este

privativo do Poder Legislativo, portanto, não há oportunidade de sanção ou veto

por parte do Executivo.

No Legislativo, o órgão encarregado de recebimento, de apreciação das

contas dos governadores e prefeitos e de julgamento das demais contas do

Executivo é o Tribunal de Contas. No caso dos chefes de Executivo, como o

TCE não é competente para julgá-los, cabe às Assembléias e Câmaras

Municipais receber a opinião do TCE, após conclusão do processo, e julgá-los.

O Legislativo, por sua vez, deve encaminhar seu julgamento para o

Judiciário iniciar o processo legal pertinente ao julgamento e à criminalização

dos responsáveis.

A lei garante ainda a participação ativa da sociedade no sistema de

controle externo quando diz que qualquer cidadão, partido político, associação

ou sindicato é parte legítima para denunciar irregularidades ou abusos ao

Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público. O Ministério Público, como

representante da sociedade na fiscalização da Lei, examina a forma da

irregularidade e decide sobre o merecimento de ação popular.

3.3.4 Perfil organizacional

O controle de procedimentos, constitucionalmente, pode ser feito interna

ou externamente ao poder Executivo, pelo poder Legislativo no exercício de

suas funções fiscalizadoras e executado pelo seu órgão técnico auxiliar, o

Tribunal de Contas.
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o Manual de Estrutura Organizacional do órgão resume:

"O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE, órgão
responsável pela fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial do Estado do Acre
e seus Municípios, sendo auxiliar do Poder Legislativo no
controle externo, foi criado por meio da Emenda
Constitucional n.o 17/87 e instalado em 27 de setembro de
1989."

Além da Lei Orgânica, o Regimento Interno do TCE-AC, de janeiro de

1997, também dispõe sobre suas competências e unidades que o integram.

A Organização

o TCE-ACfunciona basicamente com três instâncias de características

distintas: uma deliberativa, uma técnica e uma operacional.

Estrutura organizacional básica do TCE-AC

r Plenário 1
I

1 J
I

Ministério PúblicoCorpo I

Deliberativo ( Corpo Especial 1 Especial

Corpo Corpo de Apoio
Técnico Operacional

Figura 5: Organograma do TCE-AC

O TCE-AC éum órgão colegiado e, portanto, suas decisões tomadas,

democraticamente, por voto individual, em Plenário. O Plenário é formado pelos

sete Conselheiros, pelo Corpo Deliberativo e por um representante do Ministério

Público. Reúnem-se uma vez por semana, em sessões ordinárias, e, quando

necessário, em extraordinárias. Inicialmente la:- o TCE-AC se reunia duas vezes
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por semana, às terças e quintas. A Lei Orgânica do TCE diz que as sessões

serão regulamentadas no seu Regimento Interno. Por decisão do Tribunal Pleno,

sob a alegação de improdutividade, passou a se reunir apenas às quintas-feiras,

o que explica a queda entre 50 a 60 % na quantidade de reuniões do Plenário

(ver Anexo 5, p. 142).

As sessões do Tribunal Pleno são públicas e podem ser assistidas por

todos os cidadãos. Assuntos de interesse interno como aprovação de

orçamento, de relatórios de atividades e assuntos relativos ao quadro de pessoal

são discutidas em sessões administrativas, não necessariamente em Plenário.

Os assuntos de rotina, constam em pauta nas sessões ordinárias do Tribunal

Pleno. Em caso de matérias urgentes, que devam ser apreciadas entre uma

sessão ordinária e a próxima, podem ser convocadas sessões extraordinárias.

As sessões especiais destinam-se às solenidades de posse e outras

solenidades públicas a critério do TC. É interessante ressaltar que o Regimento

Interno permite sessões de caráter "reservado ou sigiloso", como às destinadas

a apreciação de gastos com "verba secretaSO
" do governo.

O Ministério Público atua como fiscal da lei junto à Corte de Contas para

promover a defesa da ordem jurídica e requerer as medidas de interesse da

Justiça, da administração e do erário perante o Tribunal. Podem também se

manifestar em todos os assuntos sujeitos à deliberação da Corte e interpor

recursos admitidos em lei ou previstos no Regimento Interno do TCE. O Corpo

especial é uma unidade especializada, autônoma e independente do Ministério

Público Estadual, composta de um procurador-chefe, nomeado pelo governador

e dois procuradores, admitidos por concurso público.

A Emenda Constitucional de 98 criou mais duas vagas para procurador do

Ministério Público Especial, a serem preenchidas por concurso público. Mas a

mudança mais significativa causada pela Emenda foi garantir ao próprio

Tribunal o poder de escolher o seu procurador-chefe dentre os procuradores de

50 Verba secreta é uma verba de gabinete, autorizada no orçamento, sobre cujo destino não é
preciso prestar contas.



108

seu quadro, em lugar da nomeação pelo governador. Pela nova Lei, os próprios

procuradores concursados devem se reunir e indicar uma lista tríplice para ser

apreciada pelo Plenário. Por outro lado, essa Emenda garantiu a permanência

do atual procurador-chefe no cargo que ocupa desde a criação do TCE-AC, com

a ressalva de "enquanto perdurar a confiança".

o Corpo Especial é formado por sete auditores, nomeados por concurso

público, que adicionalmente à tarefa de emissão de pareceres técnicos sobre as

contas do Executivo, devem substituir os conselheiros nos afastamentos,

impedimentos e vacâncias do cargo.

Os sete conselheiros, responsáveis pelos pareceres e julgamentos dos

processos, são assessorados por dezenove cargos em comissão não efetivos e

sessenta administrativos efetivos do próprio órgã051
, distribuídos nos Gabinetes,

Secretaria das Sessões, Corpo Técnico (Diretoria de Auditoria Financeira e

Orçamentária) e Corpo de Apoio Operacional (Diretoria de Administração e

Finanças).

A Secretaria das sessões, subordinada à Presidência do Tribunal, tem por

finalidade prestar apoio e assistência ao funcionamento do Plenário, bem como

gerenciar as bases de informação sobre normas, jurisprudência e deliberação do

TC.

O Corpo Técnico, por meio da Diretoria de Auditoria Financeira e

Orçamentária, é a unidade estratégica do TC. Nela estão as cinco Inspetorias

Gerais de Controle Externo responsáveis por todas as atividades técnicas de

fiscalização.

- 1a IGCE: encarregada da fiscalização da administração direta estadual. Essas

unidades governamentais não prestam contas individualmente e sim no conjunto

da prestação de contas do governador.

51 Fonte: Dados obtidos junto a Secretaria Estadual da Fazenda do Acre e a Diretoria de
Administração e Finanças do TCElAC.
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- 2a IGCE: encarregada da fiscalização da administração municipal, inclusive

Câmaras e administração indireta;

- 3a IGCE: responsável pela fiscalização da administração indireta (empresas,

autarquias e fundações);

- 4a IGCE: responsável pelo registro dos atos de admissão de pessoal e

aposentadorias;

Embora conste da Lei Orgânica do TCE-AC uma 5a IGCE, que deveria

ser direcionada para a área de engenharia, esta não chegou a ser criada. A

fiscalização de obras é ligada diretamente à Diretoria de Auditoria e Fiscalização

e serve a todas as IGCEs.

Recursos Humanos

Os conselheiros, indicados em conjunto pelo Legislativo e pelo Executivo

e nomeados por este último, são a instância decisória maior do TC.Seus

membros têm cargos vitalícios e gozam das prerrogativas de Magistrados.

Além destes, o quadro de pessoal do TCE-AC é constituído de cargos

isolados de provimento em comissão e funções gratificadas de preenchimento

em confiança e cargos de provimento efetivo. Os cargos são de nomeação do

presidente do Tribunal, após aprovação do Tribunal Pleno, cujo ato de escolha

deverá obedecer aos requisitos de formação universitária e da capacitação e

comprovada experiência funcional, de acordo com a formação inerente ao

cargo.52 A indicação dos cargos em comissão de chefe de gabinete de

conselheiro é de responsabilidade do próprio Conselheiro. Já os cargos efetivos

devem ser preenchidos por concurso público.

Na criação do TCE-AC, foram aproveitados os funcionários da antiga

Auditoria Geral no preenchimento dos cargos, inclusive auditores. Nos anos

seguintes, ainda sem concurso público para formação do quadro de pessoal

permanente, o TC passou a requisitar funcionários de outros órgãos da

administração pública direta e indireta, municipal, estadual e federal.
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A esse respeito, é importante ressaltar a existência da lei estadual 970/91,

que permitiu a estes funcionários, se beneficiados pela estabilidade, serem

incluídos, desde que por opção própria, no quadro de pessoal permanente do

TC. É, no mínimo, incoerente, que o órgão que deve verificar a legalidade dos

atos de contratação de pessoal, tenha montado a quase totalidade de seu

quadro de pessoal sem respeitar a regulamentação da CF de 88 sobre a

obrigatoriedade de concurso público para preenchimento permanente de cargos

na administração.

o TCE-AC tem sido um dos Tribunais estaduais a apresentar dificuldades

em manter os gastos com pessoal no porcentual estabelecido pela nova Lei

Fiscal. Segundo a lei, os Legislativos estaduais não podem ultrapassar com a

folha de salários mais de 3% das receitas líquidas, incluídos os Tribunais de

Contas. Desse total, cerca de 1% caberia aos tribunais. Os gastos com pessoal

do TCE-AC (ver Anexo 6, p.143) incluem gastos com vencimentos, vantagens,

diárias, outras despesas variáveis e, ainda, com as obrigações patronais, ou seja

com servidores ativos. Se incluirmos os gastos com pessoal, com previdência de

inativos e pensionistas e com o salário família, os incrementos ficam entre 5 e 7

pontos porcentuais.

Orçamento

o Tribunal de Contas integra o orçamento do Poder Legislativo. Com o

decorrer da execução orçamentária, o montante correspondente ao Poder

Legislativo é repassado em duodécimos, até o dia vinte de cada mês. Assim

também é determinado para o TCE. Em 2001, o orçamento do TCE é de R$ 7,4

milhões.

A análise da execução orçamentária do TCE-AC em relação ao

orçamento total do Estado (ver Anexo 7, p.144), mostra uma baixa participação

nos gastos totais, obviamente por não se tratar de uma secretaria-fim com

atividades ligadas diretamente à sociedade, ou mesmo uma secretaria meio,

responsável pela administração ou pelo planejamento do governo.

52 Ver Lei nO951, de 11 de julho de 1990 e Lei Orgânica do TCE-AC.
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3.4 Eficiência no TCE-AC
A forma como essa instituição de controle externo, de características

burocráticas, vem exercendo, desde sua criação no Estado do Acre, sua função

democrática de limitação da autoridade do poder Executivo é discutida, a partir

deste ponto, por meio da análise do ciclo de tramitação dos processos de

prestação de contas dos governadores do Estado nos exercícios financeiros de

1989 a 1998. São estes os processos que envolvem maior volume de recursos

públicos e também maior jogo político entre Legislativo e Executivo.

Procedimentos

Aos procedimentos e técnicas de fiscalização desenvolvidos pelo TC, dá-

se o nome técnico de controle externo, também chamado fiscalização financeira

e orçamentária. É um tipo de controle burocrático, ao passo que verifica o

cumprimento das regras e leis pelos administradores.

o objetivo geral dos procedimentos de controle externo é a verificação da

regularidade dos atos praticados. Esses procedimentos formais estão definidos

também no Regimento Interno do TC:

elaboração de parecer sobre as contas prestadas anualmente pelo

governador;

- julgamento das contas dos demais ordenadores de despesas do

Executivo e do Judiciário;

registro de atos administrativos relativos à admissão de pessoal e

contratos;

inspeções e auditorias nos órgãos da administração direta e indireta.

É recorrente a confusão quanto aos dois últimos procedimentos listados

acima. Ambos são procedimentos técnicos de fiscalização, previstos na Lei

Orgânica. As inspeções são trabalhos de rotina que constam nos planos de

trabalho anuais do TC e podem ser realizados pelo Corpo Técnico. As

Auditorias, de outra forma, só podem ser executadas pelo Corpo Especial de

Auditores e com a aprovação prévia do Plenário. Em alguns casos de
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irregularidade apontadas nos relatórios dos Conselheiros, o Corpo especial

também pode ser chamado a opinar.

As atribuições do TCE lhe permitem ainda proceder a fiscalização dos

atos administrativos das três formas clássicas: a priori, como quando é

consultado sobre determinada matéria; concomitante, como nos exemplos de

auditoria sobre obras em execução; e, em maior parte, a posteriori, como no

julgamento de contas dos administradores e parecer sobre as contas do

governador.

Decisões

o caráter das decisões, a partir desses procedimentos, também é variado.

O TC pode responder à consultas sobre a legalidade de atos administrativos

(decisão orientadora); apresentar resultados de auditorias próprias (decisão para

conhecimento); ordenar providências corretivas (decisões constitutivas); emitir

laudos (decisão pericial); emitir pareceres das contas dos governadores (decisão

opinativa); e, ainda, aplicar multas e imputar ressarcimentos (decisão

condenatória) .

Sobre isso, precisamente na Constituição de 88 (art. 71, § 3°), foi

reafirmada a competência (garantida pela lei 6.822/80) do Tribunal de Contas

para aplicar multa aos responsáveis pelo ato administrativo irregular que envolva

recursos públicos. A multa aplicada pode ser de até 100% do valor atualizado do

dano causado ao erário (art. 57 da Lei Orgânica do TCU). Mesmo não havendo

débito, o Tribunal é competente para aplicar multa a ser estipulada em UFIRs,

segundo os casos detalhados na Constituição do Estado.

As decisões quanto ao ressarcimento ou multas têm caráter de título

executivo, mas o TC, mesmo tendo Ministérios Públicos próprios, só pode

executá-lo por meio do Ministério Público Estadual ou da Procuradoria Geral do

Estado e dentro da esfera estadual.
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É recorrente o questionamento sobre o caráter das decisões do TC;

especialmente por este não ser visto por outras instituições como um Tribunal,

no sentido de tero poder de julgar.

A decisão de 1996, do STF, veio confirmar a tendência iniciada pela CF

de 88 e materializada na reforma fiscal de conferir poder judicial ao TC: as

decisões do TC não são definitivas, mas só podem ser anuladas ou reformadas

pelo poder Judiciário em casos de irregularidade formal grave ou manifesta

ilegalidade" .

No TCE-AC, só a partir do exercício de 1997, este tipo de processo

passou a ser discriminado nos relatórios trimestrais e anuais encaminhados à

Assembléia (ver Anexo 9, p.146). Ainda assim, de forma precária. De fato, os

dados apresentados não constituem informação estatística suficiente sobre o

êxito da cobrança judicial dos débitos e multas. Só foi possível identificar 3

processos desse tipo no exercício de 97 e quatro, no de 98.

Sistemas de informação

No Brasil, há uma padronização no sistema de informações com base no

utilizado pelo TCU, variando o grau de informatização de um TC estadual ou

municipal para outro. O processo de informatização do TCE-AC foi iniciado em

1998, mas apenas recentemente, em 2000, foi completado o sistema de controle

de tramitação de processos. Mesmo assim, ainda não é possível se identificar o

período de demora de um processo em cada instância do TC ou, ainda, valores

de recursos investigados e valores de recursos a serem devolvidos. Não há,

principalmente, sistema de cruzamento de informações entre diferentes

processos sobre um mesmo período de gestão, o que pode ser considerado um

indicativo do nível de eficiência do órgão.

Prazos

Embora os executivos tenham prazos (60 dias depois do início das

atividades legislativas) para encaminhar suas contas do exercício anterior ao

53 Ver texto in ver bis em SOUZA (1998, p.12)
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Tribunal, comumente, estas prestações de contas são encaminhadas

intempestivamente (Tabela 4). O TC, por seu turno, tem o prazo de 60 dias para

apreciar e opinar sobre as informações fornecidas. As decisões são

encaminhadas à Assembléia, que, por sua vez, também tem que julgá-Ias no

mesmo ano Legislativo. O tamanho dos prazos e as diversas unidades

jurisdicionadas no processo contribuem para a ineficiência interna do órgão. Os

processos demoram muito para chegar ao fim e, conseqüentemente, para se

responsabilizar alguém.

Tabela 4: Tramitação dos Processos de Prestação de Contas dos
Governadores Estaduais de 1989 a 1998

Ano Processo
Entrada Tempestividade

Remessa à
noTCE Assembléia

1989 104/90(10.270.1998-46) 21/6/1990 Não 20/8/1992

1990 461/91 (9.013.1998-75) 1991 8/8/1991

1991 1.193/92(9.017.1998-00) 1992 SI

1992 1.967/93(9.025.1998-00) 1993 SI

1993 2.446/94(9.006. 1998-46) 1994 1/11/1995

1994 2.685/95 1995 SI

1995 3.443/96 (10.265. 1998-80) redistribuído 31/3/1998
em 06/02198

1996 4.433/97 (8.981.1998-30) 2417/1997 Não 18/9/1998

1997 5.014/98 (8.980. 1998-52) 30/4/1998 Não 17/9/1998

1998 13.224. 1999-00 617/1999 Não 2001

Fonte: Dados extraídos de: ACRE. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE -
Secretaria das Sessões. Processos de Prestação de Contas dos Govemadores do Estado do
Acre (1989; 1990; 1991; 1992; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998).

Mesmo quando os prazos são cumpridos nas atividades do órgão, eles

podem ser estendidos pelo respeito ao direito de ampla defesa (CF, art. 5°) e

revisão em procedimentos característicos do Judiciário como citação, notificação

ou imputação de multa ou débito.
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Custos

o fato de o TC ser um órgão cujo orçamento já é um percentual do

orçamento do Legislativo, torna muito difícil a avaliação de seus gastos pelo

retorno econômico que traz para o Estado. O que se pode questionar é se o

aumento ou a redução do custo da instituição para o Estado, aumentou ou

diminuiu sua eficiência. No caso do TCE-AC, no período analisado, mesmo as

informações disponíveis não serem completamente satisfatórias, pode-se

verificar uma certa padronização de resultados:

o número de sessões é praticamente fixo em relação às sessões

ordinárias. E as sessões extraordinárias, cuja ocorrência pode significar

um maior volume de trabalho, só variaram mais acentuadamente no

exercício de 1997;

a alteração mais profunda no volume de ingressos de processos, a partir

de 91, deu-se em função do registro no TCE de atos de contratação de

pessoal e aposentadorias (ver Anexo 8, p.145) e da exigência legal de

remessa, ao Tribunal, de cópia de todos os convênios celebrados pela

administração direta e indireta54
.

as decisões mais importantes, relativas às prestações de contas do

Executivo, mantêm uma decisão universalizada pela aprovação das

contas.

Talvez, se estivessem disponíveis informações referentes às economias

que o órgão traz para o Estado com a aplicação de multas e imputação de

débitos, com a anulação de contratos irregulares, fosse possível apresentar

alguns indicadores de eficiência, mas jamais se o custo do Estado com um TC é

justificável ou não.

A maior justificativa que uma instituição de controle externo como TC

pode apresentar é o benefício indireto que traz para a sociedade com o aumento

da accountability.

54 Ver TCElAC/GP/OF.CIRC nOs 02 e 09/91.
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3.5 Eficácia do TCE-AC
O não cumprimento dos prazos no Tribunal e nas unidades

jurisdicionadas também contribui para a ineficácia do resultado das ações do TC.

Entretanto, muitos outros aspectos concorrem para a diminuição da eficácia das

ações dos Tribunais de Contas no Brasil. De imediato, pode-se citar a ausência

de autonomia nas instituições ou de institucionalidade frágil, sobre as quais as

forças políticas e os grupos de pressão atuam direta ou indiretamente como

expressão direta de seus interesses. Ou ainda, uma Lei Orgânica única para os

Tribunais de Contas (federais, estaduais e municipais) para substituir as

divergências nas adaptações locais com base na Lei Orgânica da União.

o processo de julgamento e análise de contas

Instrução
pelo

Relator

(3) •.. Relatório e
Voto do
Relator

Julgamento
pelo

Colegiado
I~

..
(2).~ .~

(1)
Citação,

Notificação
Ampla
defesa

~,. ~Ir

Relatórios Parecer
Técnicos doMPE

~ .~
,,. ,

I IGCEs I Auditoria I

(1) quando a prestação de contas dá entrada no TCE, é
designado um conselheiro relator, que deve submetê-Ia
ao parecer técnico da Inspetoria ou da Auditoria e ao
parecer legal do seu próprio Ministério Público;
(2) ao constatar irregularidades é obrigado a notificar os
responsáveis, garantindo-Ihes o direito à ampla defesa;
(3) após, o processo recebe relatório e voto e é
encaminhado ao Plenário para julgamento ou parecer.

Figura 6: Fluxo do processo de julgamento e avaliação das Contas Públicas

A dificuldade na responsabilização dos governadores. no Acre, data do

período pré-Tribunal de Contas, quando a fiscalização ainda era feita

internamente pela J1vçm.Q.!:iaGeral de Contas. O governador Geraldo Mesquita,

por meio de~orma a~ini~* visando a descentralização financeira,
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sancionou uma lei que isentava os governadores de responsabilidade. Os

secretários passavam a ser ordenadores de despesa e, portanto, únicos a serem

responsabilizados.

As contas devem ser analisadas obrigatoriamente seguindo os princípios

constitucionais de legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia.

Mas uma rápida análise dos relatórios internos do TC (Tabela 6) sobre a mesma

prestação de contas suscita uma pergunta imediata: se os princípios de

avaliação são os mesmos, o que distingue os relatórios entre si?

Os relatórios conflitantes dentro do próprio TCE têm explicação na

ausência de uma jurisprudência uniformizada, abrindo possibilidades para a

subjetividade na apreciação das contas e na interpretação do ato segundo quem

emite o parecer e segundo quem o julga. Esse, é sem dúvida, um grande golpe

no poder judicial do TC.

Além disso, a apreciação das contas pode ter três conclusões: regulares,

regulares com ressalvas ou irregulares. Devem ser consideradas regulares

quando a prestação de contas apresenta corretamente todos os demonstrativos

contábeis e os atos de gestão do responsável cumprem os princípios legais.

o maior espaço para interpretação subjetiva está nas contas.
consideradas regulares com ressalvas. São consideradas ressalvas todas as

falhas "sanáveis", ou seja, impropriedades ou faltas de natureza formal de que

não resultem danos aos cofres públicos. No caso dos contratos que envolvem a

administração, é possível calcular, por exemplo, prejuízos, superfaturamentos e

renúncia de receitas. Mas para medir a economia dos atos administrativos que

não envolvam diretamente a aplicação de recursos ou ainda identificar o desvio

de objetivos, de recursos e de materiais é necessário um corpo técnico

qualificado e treinado.



118

Tabela 6: Parecer técnico, parecer jurídico, voto do relator e parecer prévio
das Contas dos Governadores Estaduais de 1989 a 1998

Parecer Técnico Voto do
RelatorAno

Recomendação
Irregularidade(s)

apontada(s)

com1989
Regular com
ressalvas

Irregularidades sanáveis
ressalvas

1990 Irregular Sanáveis

1991 Regular com
ressalvas Sanáveis

1992 Irregular Irregularidades;
Não preenche os requisitos para aprovação

1993 SanáveisIrregular

1994 Irregular Erros técnicos; fragilidade; irregular

Parecer
doMPE

Regular
com
ressalvas
Regular
com
ressalvas
Regular
com
ressalvas
Regular
com
ressalvas
Regular
com
ressalvas

Regular
com
ressalvas

Regular

Regular
com
ressalvas
Regular
com
ressalvas
Regular
com
ressalvas
Regular
com
ressalvas
Irregular
e após
recurso,
regular
com
ressalvas

1995 Regular com
ressalvas

Imperfeiçães de ordem técnica;
Falhas e deficiências sanáveis sem prejuízo
do erário público.

1996 Regular com
ressalvas

Excesso de abertura de créditos adicionais;
descumprimento da LC 85/95;
Extratos e conciliação bancária não
confirmam os saldos

Regular
com
ressalvas

Regular
com
ressalvas

Regular
com
ressalvas

Regular
com
ressalvas

1997 Regular com
ressalvas

Ausência de inventário geral de veículos;
Resultado econômico deficitário;
Resultado orçamentário deficitário;
Elevada dívida fundada interna

Regular
com
ressalvas

Regular
com
ressalvas

Regular com Regular *não
1998 Irregularidades sanáveis com

ressalvas ressalvas julgado
Fonte: Dados extraídos de: ACRE. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE -
Secretaria das Sessões. Processos de Prestação de Contas dos Governadores do Estado do
Acre (1989; 1990; 1991; 1992; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998).

Quando o Tribunal de Contas chega à conclusão de que algum

administrador público cometeu irregularidades que caracterizem crimes ou atos

de improbidade administrativa, deve informar o Ministério Público e enviar

documentação pertinente para a propositura de ações. Contudo, ressalta o
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procurador do MPE-AC, Cosmo Lima de Souza", isso não acontece. "As ações

que visam punir improbidade administrativa ou mesmo crimes de gestores

públicos sempre têm partido da iniciativa própria do Ministério Público, que

diante de denúncias ou mesmo ex officio instaura os procedimentos e ajuíza as

ações."

o Ministério Público do Acre somente processou dois governadores no

período acima (1989-1998): Romildo Magalhães da Silva e Orleir Messias

Cameli, ainda assim, por atos de improbidade administrativa e não por crimes.

As demais ações penais contra governadores tramitam no STJ56.

Nos últimos anos, algumas reformas na legislação chegaram a ser

implementadas com o intuito de combater a ineficiência e a ineficácia dos

Tribunais de Contas.

Lei Complementar n.o 64, de 18 de maio de 1990, que acrescenta pena

de inelegibilidade e inabilitação, por um período de cinco anos, dos

administradores públicos, candidatos (ou pretensos candidatos), que

tiverem suas contas relativas ao exercício de cargo ou função pública

rejeitadas pelos Tribunais de Contas.

- A Emenda Constitucional nO.19/98, dispõe sobre os princípios e normas

da administração pública. O aspecto mais importante dessa Lei é

acrescentar o princípio da eficiência (art. 37) aos princípios norteadores

de análise e julgamento das contas públicas;

A Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar n." 101 de

04/05/2000, "estabelece normas de finanças públicas voltadas para a

responsabilização na gestão fiscal e dá outras providências".

- A Lei n.? 10.028, de 19 de outubro de 2000, que permite a criminalização

dos maus administradores públicos. Pela nova lei, pode-se dar causa à

55 SOUZA, Cosmo Lima de. Publicação eletrônica [mensagem pessoal). Mensagem recebida por
< tmansour@gvmail.br >, em 15 de março de 2001.

56 Maiores detalhes sobre essas açôes podem ser encontradas no Banco de dados do Superior
Tribunal de Justiça. Disponível em: <www.stj.gov.br>.

mailto:tmansour@gvmail.br
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instauração de inquérito policial, de processo judicial, instauração de

investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade

administrativa contra os maus administradores, inclusive imputando-lhe

crime.

o art. 48, § único da LRF, resume um dos objetivos da lei: "maior

transparência na participação popular na elaboração de planos e orçamentos".

Contudo, em virtude do pouco período de aplicação, só poder-se-á sentir

efetivamente seus frutos em alguns anos, mas é possível afirmar que a Lei de

Responsabilidade Fiscal aliada à Lei de Crimes desde já é uma espécie de

cartilha que os administradores públicos devem seguir, o que implica maior

responsabilidade para os Tribunais de Contas. Os TCEs são os responsáveis

pela fiscalização da nova legislação, permitindo levar à cadeia administradores

públicos descumpridores das regras.

A introdução de critérios de avaliação de resultados das políticas é

apenas o primeiro passo no sentido de sair do tradicional burocratismo que

domina há mais de 100 anos o controle externo no Brasil.

As prestações de Contas dos Governadores do Acre

A primeira prestação de contas, de responsabilidade do governador

Flaviano Melo, exercício de 1989, não foi submetida a um parecer prévio da

Corte de Contas. O Tribunal apenas emitiu um acórdão aprovando as contas de

Flaviano Melo. Pelo "princípio da anualidade" das contas públicas, o TCE-AC,

implantado efetivamente apenas em setembro de 89, não era capaz de apreciar

as contas do Executivo. No Acórdão, pela regularidade das contas do

governador, os conselheiros Hélio Freitas e Leão Braga julgaram-se suspeitos

para opinar por terem ocupado antes cargos no governo de Flaviano Melo.

No ano seguinte, o então governador afastou-se do cargo para se

candidatar a Senador da República e, mais uma vez, as contas do administrador

que nomeou os sete primeiros Conselheiros do TCE não foram analisadas.

Respondeu pela prestação de contas, o vice-governador Edson Cadaxo, que

havia assumido em lugar de Flaviano.



o poder do Executivo em relação ao Legislativo, em especial, a influência

política dentro do Tribunal de Contas, pode ser verificado no resultado da
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apreciação das contas dos governadores do Acre pelo TCE, desde a sua

instalação. As prestações dos exercícios de 89 e 90 sob a responsabilidade do

governador Flaviano Melo receberam parecer prévio para aprovação, com

ressalvas; as referentes ao exercício de 91, de responsabilidade do governador

Edmundo Pinto, e as referentes aos exercícios de 92, 93 e 94, do governador

Rornildo Magalhães, tiveram iguais decisões.

Nas gestões financeira e orçamentária de 95 a 98, ainda referentes às

contas do governador Orleir Cameli, a decisão foi pela regularidade das contas

com ressalva e recomendação.

Embora apenas um parecer prévio desfavorável à aprovação das contas

do Executivo tenha sido emitido pelo Tribunal, a do exercício de 93, do

governador Romildo Magalhães, esta, após recurso, recebeu parecer pela

regularidade com ressalvas.

Os pareceres favoráveis emitidos pelo TCE e a aprovação das contas

pela Assembléia não excluem a aplicação de sanções penais e de outras

sanções administrativas, estas últimas pelas autoridades competentes. É o que

se pode comprovar na comparação dos pareceres do TCE com as decisões da

Assembléia (que, legalmente, devem sucedê-Ias) e com os processos em

tramitação nos Judiciários estadual e federal. O resultado é uma cronologia de

denúncias e escândalos.

O ex-governador Flaviano Melo enfrenta processos na Justiça Federal

relativos a crimes de formação de quadrilha e de responsabilidade,

especialmente os que se referem a improbidade administrativa e mau uso dos

recursos federais, entre outros; os ex-governadores Romildo Magalhães e Orleir

Cameli 57foram,em 1999, investigados pela Comissão Parlamentar de Inquérito

sobre o narcotráfico e indiciados nas Justiças estadual e federal por corrupção,

formação de quadrilha e envolvimento com o tráfico de drogas; outra CPI, em

1991, investigou o ex-governador Edmundo Pinto que foi assassinado dias antes

de prestar esclarecimentos em depoimento a ser prestado na Câmara, quanto
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às ligações do tesoureiro do ex-presidente Fernando Collor, Paulo César Farias,

com obras superfaturadas no Acre.

Flaviano Melo, atual prefeito e ex-senador da República, tem seu nome

envolvido em dois dos maiores escândalos de desvios de recursos públicos na

história do Acre. A polícia Federal investiga a movimentação, durante os anos de

88 a 90 de seu mandato, de sete contas fantasmas no Banco do Brasil de Rio

Branco. Muitas pessoas foram presas, mas o nome do governador não consta

mais do processo. Segundo artigo de Márcio Moreira Alves, de 15 de março de

2001, para o jornal O GLOBO, "Flaviano era denunciado, com outros. Em março

de 1995, o procurador-geral da República, Aristides Junqueira, pediu o

arquivamento ao ministro do STF, Sidney Sanches, que o concedeu por falta de

provas".

Processo reaberto, finalmente a Justiça Federal, em 18 de julho de 2001,

deu a sentença no processo iniciado há mais de dez anos. Foram condenadas

13 pessoas, algumas com penas que chegam a 12 anos de cadeia, por

envolvimento "em esquema de desvio de dinheiro público" que chega a 1,17

milhão de dólares. delas todas do primeiro escalão Executivo durante a gestão

de Flaviano Me1058.

Orleir Cameli, Governador de 95 a 98, entre as denúncias por

improbidade administrativa, responde por irregularidades administrativas e de

crédito no Banco do Estado do Acre. De acordo com matéria do jornal local O

ESTAD059
:

liA crise financeira que abalava o país e que levou a derrocada grandes

bancos brasileiros, no início do Plano Real, até colaborou para os prejuízos que

causaram a liquidação do Banco [...], mas, a Comissão [Estadual] Parlamentar

de Inquérito, que investigou a falência do Banco e foi entregue ao Ministério

57 REVISTA VEJA. o Narcobrasil. São Paulo, n 49, 08 dez 1999.

58 ALVES, 2001. Disponível em:
<http://noticias.bol.com.br/enviaformbot.html?skin=noticias&url=http://www.bol.com.br/noticias/pol
itica/2001/08/27/0003. html. >

59 MAIA, Sebastião. Jornal O ESTADO. 2001. Disponível em: <http://www.oestadoacre.com.br/>.
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Público há um ano [...] conclui seu relatório apontando que o banco foi à falência

em face de uma série de irregularidades cometidas por clientes e membros da

diretoria, mas ao que tudo indica, o relatório não detalha quem de fato estava

por trás de tudo isso"so.

Um dos clientes investigados pela CPI por usarem o Banco como fiador

de negócios e empréstimos irregulares, Francisco Diógenes, é atualmente

conselheiro do TCE-AC.

Sobre o governador Cameli, os escândalos não se resumem aos crimes

de improbidade administrativa e se estendem aos crimes comuns: foi

denunciado por possuir cinco CPFs e teve um avião de sua propriedade

apreendido nos Estados Unidos por suspeita de tráfico de drogas.

Certamente que só os fatos episódicos não têm suficiente consistência

científica para indicar a eficiência ou a eficácia das atividades do TC, mas

levantam questões importantes quando confrontados com as decisões tomadas

no âmbito do órgão. Por que as contas de alguns governadores foram aprovadas

pelo TC e esses mesmos atos administrativos relatados nas prestações de

Contas foram ou estão sendo questionados em outras instâncias do Judiciário?

Mesmo levando-se em consideração a subjetividade na classificação das

falhas apontadas, não se pode esquecer que o objetivo final do controle externo

é a proteção do erário público em benefício da sociedade. Esse é um princípio

básico, pouco sujeito a interpretações e, que portanto, deveria ser cumprido

mais fielmente. Então, por que são as decisões do TCE-AC contestadas por

outras instâncias? Em função das evidências apresentadas até aqui, a

conclusão é que não são um processo técnico imparcial, mas um processo,

parte de um jogo político-institucional complexo, presente no órgão desde a sua

criação.

60 o ex-Governador Orleir pode não ser campeão em escândalos no que se refere ao montante
de recursos públicos desviados, mas em matéria de objeto de artigos e reportagens dessa
natureza é, sem dúvida, o governador do Acre que mais aparece. Só no jornal A Folha de São
Paulo, no ano de 97 foi objeto de reportagem nas edições de 16/05, 19/05,02106 e 10/09.
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Com respeito ao jogo político, vale notar que, no Estado do Acre, a

participação ativa dos deputados da Assembléia no período analisado foi

sofrível, limitando-se geralmente a corroborar o parecer emitido pelo TCE. Nesse

sentido, é importante salientar que garantir a eficácia das decisões acerca das

prestações de contas dos governadores é mais difícil, visto que a decisão do

TCE é apenas opinativa, cabendo ao Parlamento o julgamento e às outras

instituições jurisdicionadas a criminalização dos agentes. Para um futuro mais

eficiente e eficaz do TCE-AC, seria preciso, uma maior interação do Tribunal de

Contas com.o.Ministério Público, com a Justiça Eleitoral e com outras instâncias

do Judiciário.

~s Tribunais de Contas podem até ser eficientes internamente, no

cumprimento de suas tarefas, e externamente, na remessa de suas decisões às

unidades jurisdicionadas, mas se não houver interação com o Legislativo, no

julgamento das contas; com o Executivo, no recolhimento das multas e débitos;

com as Justiças Federal e Estadual, na instauração de inquéritos e julgamento

de processos; e com as Justiças Eleitorais, na inabilitação e inelegibilidade dos

responsáveis, não há como garantir a eficácia de suas ações.
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Considerações Finais

o tema do controle foi o ponto de partida deste trabalho para a análise

empírica do processo de institucionalização e desenvolvimento do Tribunal de

Contas do Estado do Acre. A inspiração deste estido é a teoria democrática

clássica que enfatiza o controle ao poder absoluto, por meio da

responsabilização e da criminalização dos líderes e representantes da

sociedade, como um aspecto do Estado democrático contemporâneo de Direito.

Para a análise do papel da instituição de controle externo na

administração pública e de suas competências, adotou-se uma perspectiva

interdisciplinar, jurídico, político e administrativo.

O modelo da instituição superior de controle externo, conforme definido

legalmente no Brasil e também no Estado do Acre, é o de uma instância

administrativa técnica, autônoma, de foro constitucional, mas auxiliar do

Legislativo, encarregada do controle externo sobre o Executivo. Suas decisões

podem ser de cunho declaratório, orientador, opinativo, informativo, pericial,

constitutivo e também condenatório. Estas últimas têm caráter de título

executivo. As decisões podem ser contestadas por outras instâncias, desde que

fora da esfera administrativa, e só nos casos de expressa ilegalidade.

Os princípios teóricos que serviram de base para a concepção do modelo

de TC no país foram, como em todos os Estados modernos, os princípios

democráticos da separação dos poderes do Estado e dos mecanismos liberais

de freios e contrapesos. Recentemente, têm incorporado a preocupação

econômica e fiscal de correto uso dos recursos públicos.

Definidas as prerrogativas do TCE-AC, a primeira questão levantada foi

se o TC faz uso de suas prerrogativas no cumprimento do seu papel dentro do

sistema político-administrativo local.
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\ Em tese, a resposta é afirmativa já que todos os TCs, não só o do Acre,

Sã\ formalmente constituídos segundo o sistema político-administrativo nacional

e e\n consonância com os dispositivos legais e constitucionais.

\ Na prática, pode-se afirmar que, embora não totalmente, o TC cumpre
)\,

seu papel no sistema de controle externo do Estado, visto que houve, de fato,

uma mudança institucional com a criação do TCE-AC em lugar da Auditoria

Geral de Contas do Estado. Especialmente, se considerarmos que trata-se de

um Estado jovem, com problemas políticos reconhecidos e institucionalidade

precária. A substituição de uma instituição de controle da esfera interna para

outro poder é já um fator de grande mudança no jogo político entre os poderes

do Estado. Resta saber o quão profundas foram essas mudanças.

Para isso, adotou-se um enfoque mais empírico na aplicação da

pesquisa. Uma tentativa de, senão mensurar, ao menos avaliar a eficiência e a

eficácia do órgão nos dez primeiros anos desde sua criação. A esse respeito, o

maior problema foi constatar que os dados empíricos disponibilizados pelo

próprio TC ou por outros órgãos são insatisfatórios, deixando transparente que

o TCE-AC precisa aumentar os seus sistemas de informação e, principalmente,

de gestão dessas informações.

No aspecto técnico, pode-se afirmar que o TCE-AC, no que se refere às

suas CõmPetê~cias leg8is,~é-eficiente~"Na esfera local, o TCE-AC cumpre
~--=-------------,.'-- ...~--_.~""-

satisfatoriamente as responsabiliâádê--Sa"ele--imputadas pelas normas jurídico-

legais da Constituição estadual. Os dados coletados mostram que o órgão tem

executado rotineiramente as atividades clássicas de registro de atos

administrativos, respostas a consultas, julgamento de contas dos

administradores púbicos e opinião sobre as contas do chefe do Executivo. Todas

têm sido executadas nos prazos e na forma da lei. A exceção ao cumprimento

das atividades nos prazos legais tem sido a apreciação das contas do Executivo,

visto que, em alguns exercícios, as prestações de contas dos governadores

chegaram a ficar "tramitando" no TCE, à espera de um parecer, durante anos.
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Mesmo que se desenvolvam e implantem no TCE-AC programas

tecnológicos que gerem uma maior transparência "digitai", deve-se questionar

sua eficácia na medida que não se tem idéia de quem realmente tem acesso a

isso, ou melhor, de quem controla os controladores. A princípio, percebe-se que

sempre as mesmas organizações sociais e grupos partidários têm esse acesso

ou se interessam por eles.

De outro lado, ao compararmos a produção técnica, os sistemas de

gestão de informação e o volume de trabalho processado no TCE-AC em

relação ao universo dos TCs no Brasil, seus padrões de eficiência estão bem

abaixo dos TCEs do Rio Grande do Sul e de São Paulo, reconhecidamente os

de mais alta qualidade técnica.

No aspecto da eficácia do resultado das ações anteriormente descritas,

restringiu-se a análise empírica às funções de julgamento dos administradores

públicos e à apreciação das contas dos governadores para a discussão dos

efeitos reais das decisões do TCE.

No caso do julgamento dos administradores, nem o Executivo estadual é

capaz de informar o montante arrecadado por meio de título executivo

extrajudicial imputado pelo TCE-AC, nem o próprio Tribunal tem controle sobre

suas decisões que originaram cobranças por ressarcimentos e multas.

No caso da prestação de contas dos governadores, a lacuna entre

eficiência e eficácia é mais clara. Ao se analisar o resultado dos pareceres

prévios emitidos pelo TC opinando sobre a regularidade das contas públicas,

verificou-se que nenhum governador, no período analisado, teve suas contas

consideradas irregulares. Esses pareceres comparados com a cronologia de

escândalos envolvendo governadores e desvio de recursos públicos e com os

processos contra os chefes do Executivo no Ministério Público e nas Justiças

Federal, Estadual e Eleitoral, mostram um descompasso entre as avaliações do

TC e as outras instituições jurisdicionadas do controle externo.

As diversas condições de manifestação dos problemas de eficiência e

eficácia não ocorrerem apenas no TCE-AC. Ao contrário, os poucos estudos
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A esse respeito, o trabalho optou por uma concepção de corrupção mais

identificada com a política, não descartando totalmente as causas culturais

desde que elas estejam ligadas ao processo de estabelecimento das instituições

no país, pois o problema da corrupção deve-se, em enorme parte, à fragilidade

do desenho institucional brasileiro, especialmente ao sistema de controle da

administração pública.

A corrupção sempre existiu através dos séculos da história sócio-política.

Não é função de padrão determinado de cultura. Os estudos sobre corrupção

demonstram que é um fenômeno que perpassa todas as sociedades e

historicamente delimitado. No Brasil, a percepção de corrupção como um

problema cultural e insolúvel deve-se a uma expectativa muito grande, ao fim do

período autoritário, em relação à democracia. Descobrir que a democracia não é

capaz de resolver todos os problemas do país acaba por gerar uma grande

frustração que só tem se agravado com o crescimento dos problemas

econômicos e sociais.

Desse ponto de vista, a não ação é uma das maiores inimigas para o

próprio aprofundamento da democracia, porque desanima o exercício da

cidadania. Esse é o grande paradoxo no processo de democratização: a

democracia, que implica participação popular é o melhor combate à corrupção.

Ao mesmo tempo, é um risco para a democracia quando a corrupção é

endêmica, pois a sociedade, insatisfeita, tende a identificar a democracia com

todos os problemas do país.

Ao contrário do determinismo cultural acima descrito, esta análise enfocou

o processo institucional. Ao se invocar o clássico tema da divisão de poderes na

análise do processo de reforma do Estado brasileiro, verifica-se que mesmo

~
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lentamente, Estado e sociedade têm mudado. A criação do TCE-AC,

independentemente de este ser ou não modelo perfeito de controle ao poder

arbitrário, é um fruto dessa mudança.

o fator que tem favorecido essa mudança é, sem dúvida, o processo de

redemocratizaçãoe com ele, a liberdade de imprensa, a opinião e a ação

pública, e maiores publicidade e transparência. Quando a sociedade começa a

pensar separadamente o público e o privado, percebe o bom governante como o

que aplica corretamente os recursos públicos.

A respeito da punição dos maus governantes, no Brasil, historicamente, o

poder investigatório tem pouca eficácia punitiva. Essa ineficácia ainda existe nos

Tribunais de Contas. Muito disso em função de sua caracterização no sistema

político administrativo brasileiro. Ou seja, mesmo quando o Tribunal de Contas

cumpre eficientemente seu papel no julgamento das contas dos administradores

públicos, não encontra respaldo no Poder Judiciário para que os recursos

desviados ou não aplicados corretamente voltem aos cofres públicos e para que

o administrador ou político seja penalizado pelos crimes que cometeu.

Não é o objetivo desse trabalho discutir o papel da Justiça nesse

processo, mas é inevitável que se registre a deficiência da investigação e da

criminalização pelo Poder Judiciário na maioria dos casos que envolvem

recursos públicos, mesmo este não sendo instituição responsável pelo controle

externo, é instituição jurisdicionada, complementar ao trabalho do TC.

Muitas vezes, o cumprimento do papel dos Tribunais de Contas é limitado

pela norma e pela competência legal. Entretanto, é uma hipótese simplória

atribuir a uma reforma na legislação todas as soluções para os problemas de

eficiência e eficácia do TC, pois entre o legal e o ideal, há de se considerar o

real.

Contudo, o panorama institucional desenhado neste trabalho permite se

pensar um "tipo ideal" de Tribunal de Contas que envolveria, resumidamente, as

seguintes características:
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Lei Orgânica única para diminuir a subjetividade nas interpretações

quanto à regularidade ou irregularidade das contas e quanto à

formalização das falhas apontadas;

Requisitos mais técnicos para o preenchimento dos cargos de

conselheiro: mesmo que não preenchidos por concurso público, visto que

nem sempre são garantia de imparcialidade e honestidade, poderiam ser

escolhidos entre carreiras ou escolas de formação específicas;

normatizar suas decisões para garantir-lhes a força e a eficácia

necessárias. Para isso, deve ser uma justiça especializada com poder de

julgar os chefes de Executivo, com sentenças a cumprir, e não somente

opinar ou recomendar.

Maiores porcentuais de funcionários do Corpo Técnico no quadro de

pessoal;

desenvolvimento dos sistemas de informação e o de formas mais baratas

e eficientes de controle do Estado com acessibilidade para a sociedade,

pois as informações são inúteis sem o acesso a elas, sem que estejam a

serviço da cidadania.

Obviamente, as características apontadas acima são transformações

apenas pontuais, parte de um processo de reforma ampla que envolve a

prevenção, a repressão e a ação pedagógica, principalmente no aspecto político.

É fundamental que se pense em possibilidades de reformar o Judiciário,

combater a influência de políticos nos Tribunais e reduzir e eliminar o poder de

negociação dos governadores nas nomeações dos conselheiros.

Essas mudanças são essencialmente políticas. A existência de certos

requisitos e dispositivos legais funcionam como freios apenas formais aos

arbítrios da decisão dos conselheiros. Historicamente, os freios mais eficazes a

esses arbítrios são os mecanismos de controle social. Sempre que a sociedade

participa mais diretamente, os mecanismos de fiscalização e controle são mais

consistentes.
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AAparticipação social é um processo em construção ainda. Começa com

poucos, mas vai desenvolvendo-se à medida que indivíduo se percebe como

cidadão, que deve lutar pelo respeito aos seus direitos e que isso lhe dá a

capacidade de mudar a realidade à sua volta. Deve-se levar em consideração

que a democracia leva tempo para se consolidar porque se constitui e perdura

através dos tempos por meio de pactos entre os diferentes grupos de pressão.

Ao contrário de um regime autoritário (onde as decisões são tomadas por um ou

por pequenos grupos), ela envolve todo um processo de negociação.

No Brasil, ainda há resquícios de autoritarismo no meio político pois

vivemos em uma democracia ainda em processo de aprofundamento e com

meios de comunicação recentemente "independentes". Quanto mais a

democracia se consolidar na sociedade brasileira, mais casos de corrupção

serão "visíveis" num claro sinal de que as instituições começam a funcionar e a

facilitar o exercício da democracia, ao contrário do aparente "senso comum" que

relaciona o aumento da visibilidade dos escândalos político-administrativos ao

crescimento das práticas corruptas.

A consolidação de instrumentos democráticos traz mudanças, certamente

discutíveis quanto à sua amplitude ou à sua idealidade, mas demonstram a

preocupação do Estado, mesmo que apenas de alguns segmentos, quanto à

transparência de suas ações, à melhoria do controle dos gastos públicos e,

sobretudo, à consolidação de uma gestão pública conduzida por princípios

legais e morais.
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Anexos

Anexo 1. Organograma do Poder Judiciário no Brasil

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

I
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Tribunal de Tribunal Tribunal Superior

Justiça Superior do Superior Tribunal
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Estados Estados Federais Trabalho Eleitorais

I \

Varas da Justiça Varas da Juntas de Juízes Juízes
Estadual Justiça Conciliação e Eleitorais Militares

Federal Julgamento

Fonte: Disponível em <WWW.dicas.com.br>. Acesso em 16.08.01



Anexo 2. Organograma do Ministério Público brasileiro
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Fonte: Disponível em <www.dicas.com.br>. Acesso em 16.08.01
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Anexo 3. 7a Legislatura da Assembléia Estadual do Acre

Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB Votos
Manoel Machado da Rocha 3.580

Raimundo Sales Costa 3.580

Ariosto Pires Miguéis 2.766

Alcimar Nunes Leitão 2.491

Valmir Gomes Ribeiro 2.418

Vagner José Sales 1.991

Josias Farias França 1.967

Mauri Sérgio Moura de Oliveira 1.959

Waldemir Lopes da Silva 1.811

Félix Valle Pereira 1.776

Átila Vianna de Mattos 1.660

Francisco Thaumaturgo 1.546

José Elson Santiago de Melo 1.496

Pedro Getúlio Alves Yarzon 1.442

Coligação PDS - PDT - PFL Votos
Francisco Lopes Pessoa 2.172

Edmundo Pinto de Almeida Neto 1.547

Ulisses D'Ávila Modesto 1.524

Isnard Bastos Barbosa Leite 1.518

Romildo Magalhães da Silva 1.518

João Batista Tezza Filho 1.500

José Augusto Araújo de Faria 1.393

Luiz de Oliveira Garcia 1.373

IIson Alves Ribeiro 1.267

Maria das Vitórias Soares de Medeiros 1.234
. -Fonte: Eleições realizadas em 15 de novembro de 1986.

Dados extraídos da página da Assembléia Legislativa do Acre na Intemet.
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Anexo 4. Titulares do Governo do Acre a partir de sua elevação a Estado em
15 de junho de 1962

Titulares do Governo Estadual do Acre

15.06.1962 a 01.03.1963 ANÍBAL MIRANDA FERREIRA DA SILVA

01.03.1963 a 08.05.1964 JOSÉ AUGUSTO DE ARAÚJO

25.03.1963 a 12.09.1966 EDGARD PEREIRA DE CERQUEIRA FILHO, Capitão

19.09.1966 a 15.03.1971 JORGE KALUME

15.03.1971 a 15.03.1975 FRANCISCO WANDERLEY DANTAS

15.03.1975 a 15.03.1979 GERALDO GURGEL DE MESQUITA

15.03.1979 a 15.03.1983 JOAQUIM FALCÃO MACEDO

15.03.1983 a 14.05.1986 NABOR TELES DA ROCHA JÚNIOR

15.05.1986 a 15.03.1987 IOLANDA LIMA FLEMING (Vice-Governadora)

15.03.1987 a 02.03.1989
FLAVIANO FLAVIO BAPTISTA DE MELO
(desvinculou-se do cargo para candidatar-se a uma vaga de Senador)

02.03.1989 a 15.03.1991 EDISON SIMÃO CADAXO (Vice-Governador)

15.03.1991 a 17.05.1992
EDMUNDO PINTO DE ALMEIDA NETO
(assassinado durante o 2° ano de seu mandato)

17.05.1992 a 31.12.1994
ROMILDO MAGALHÃES DA SILVA (Vice-Govemador),
assumiu o Governo do Estado, por motivo da morte do Titular.

01.01.1995 a 01.01.1999 ORLEI R MESSIAS CAMELI

01.01.1999 - JORGE NEY VIANA MACEDO NEVES
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Anexo 5. Sessões realizadas pelo Tribunal Pleno do TCE-AC de 1989 a
1998

Reuniões do Plenário

Ano Sessões Sessões Sessões Total
Ordinárias Especiais Extraordinárias

1989* * * * *

1990 73 8 4 reservadas 85

1991 46 7 3 mais 2 reservadas 58

1992 49 21 1 71

1993 47 11 nihil 58

1994 47 4 2 53

1995 47 26 1 74

1996 45 26 nihil 71

1997 45 9 12 66

1998 47 3 3 53

* O TCE-AC ainda não estava em pleno funcionamento.
Fonte: Dados extraídos de: ACRE. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE. Relatório
anual de atividades (1992; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998).
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Anexo 6. Participação de despesa com pessoal em relação à despesa total
realizada pelo TCE-AC de 1989 a 1998

Participação de despesa com pessoal em relação à despesa total

Ano Despesa com Despesa com Despesa Total
%

pessoal Previdência Pessoal Previdência

1989* nihil nihil nihil nihil nihil

1990** 153.178.237,00 8.188.620,00 171.605.857,00 89,26 94,03

1991** 773.845.000,00 38.732 ..000,00 926.821.000,00 83,49 87,67

1992*** 9.319.750.627,62 676.718.007,23 13.371.297.018,7 69,69 74,76

4

1993**** 142.644.280,42 8.931.971,11 321.138.310,64 44,41 47,19

1994***** 3.538.666,44 277.899,43 4.355.508,16 81,24 87,62

1995 6.506.258,60 501.268,00 7.981.403,00 81,51 87,79

1996 5.941.002,80 557.000,00 7.200.753,80 82,50 90,24

1997 5.623.501,84 1.115.428,34 7.644.848,50 73,55 88,14

1998 7.000.280,00 881.140,00 8.980.170,00 77,95 87,76

1999 5.739.035,74 2.504.084,66 8.835.998,38 64,95 93,29

., no exercício de 89, o TCE-AC ainda não havia sido incluído no orçamento do Estado.
*"' nos exercícios de 90 e 91, os valores estão em Cr$ 1,00, moeda corrente à época.
**"' no exercício de 92, os valores estão em NCz$ 1,00, moeda corrente à época.
**** no exercício de 93, os valores estão em CR$ 1,00, moeda corrente à época.
***** a partir do exercício de 94, os valores já estão em R$ 1,00.
Fonte: Dados extraídos de: ACRE. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ACRE.
Relatório de realização da despesa orçamentária (1990; 1991; 1992; 1993; 1994; 1995; 1996;
1997; 1998 e 1999).



144

Anexo 7. Participação de despesa realizada pelo TCE-AC na despesa
realizada total do Estado do Acre de 1989 a 1998

Participação de despesa realizada pelo TCE-AC na despesa realizada
total do Estado do Acre

Exercício Despesa Despesa Despesa Realizada

Financeiro Autorizada Realizada Total pelo Estado

1989* nihil Nihil Nihil

1990** 193.673.600,00 171.605.857,00 SI

1991** 926.821.000,00 926.821.000,00 SI

1992*** 22.559.064.687,20 13.371.297.018,74 SI

1993**** 617.775.409,87 321.138.310,64 9.327.390.000,00

1994***** 7.140.332,46 4.355.508,16 249.845.890,00

1995 10.148.622,00 7.981.403,00 483.586.250,00

1996 8.905.242,66 7.200.753,80 455.720.710,00

1997 8.624.844,86 7.644.848,50 509.636.40,00

1998 11.879.176,00 8.980.170,00 637.365.600,00

1999 9.681.626,41 8.835.998,38 674.667.610,00

* no exercício de 89, o TCE-AC ainda não havia sido incluído no orçamento do Estado.
** nos exercícios de 90 e 91, os valores estão em Cr$ 1,00, moeda corrente à época.
*** no exercício de 92, os valores estão em NCz$ 1,00, moeda corrente à época.
**** no exercício de 93, os valores estão em CR$ 1,00, moeda corrente à época.
***** a partir do exercício de 94, os valores já estão em R$ 1,00.
Fonte: Dados extraídos de: ACRE. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ACRE.
Relatório de realização da despesa orçamentária (1990; 1991; 1992; 1993; 1994; 1995; 1996;
1997; 1998 e 1999).
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Anexo 8. Processos distribuídos e processos julgados no TCE-AC de 1989 a
1998

Processos distribuídos e processos julgados no TCE-AC

Ano
Processos Processos

Distribuídos Jul ados

1989 nihil nihil

1990 SI SI

1991 592 201

1992 359 159

1993 539 258

1994 463 549

1995 256 569

1996 571 514

1997 434 481

1998 477 315
Fonte: Dados extraídos de: ACRE. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE. Relatório
anual de atividades (1991; 1992; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998).
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Anexo 9. Natureza dos processos distribuídos no TCE-AC de 1989 a 1998

Contrato e Auditoria Prestação
Tomada Apuração, Outros

Ano Aposentadoria Convênio e Inspeção de Contas
de Consulta e tipos

Contas Denúncia

Natureza dos processos distribuídos

1989 nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil

1990 SI SI SI SI SI SI SI

1991 SI SI SI SI SI SI SI

1992 6 251 41 33 4 5 19

1993 nihil 360 83 36 2 29 16

1994 nihil 308 92 28 1 29 15

1995 5 117 72 33 8 8 13

1996 19 343 118 54 nihil 5 32

1997 97 153 107 39 nihil 13 22

1998 16 201 88 69 2 53 44
Fonte: Dados extraídos de: ACRE. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE. Relatório
anual de atividades (1992;1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998).
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Anexo 10.Processos de prestação e tomada de contas distribuídos no TCE-
AC de 1989 a 1998

Natureza dos processos de prestação e tomada de contas distribuídos

Prestação de Contas Tomada de Contas

Ano Administração Administração Administração Administração Administração Administração

Direta Indireta Municipal Direta Indireta Municipal

1989 nihil nihil nihil nihil nihil nihil

1990 SI SI SI SI SI SI

1991 SI SI SI SI SI SI

1992 4 9 20 nihil nihil 4

1993 10 22 4 2*

1994 nihil 15 13 1*

1995 5 14 14 nihil 2 6

1996 2 23 29 **

1997 2 10 27 nihil nihil nihil

1998 5 22 42 nihil 2 nihil

* nos exercícios de 93 e 94 não foi discriminada a natureza dos processos de Tomada de
Contas.
** no exercício de 96, não constam processos por Tomada de Contas do Relatório de Atividades.
Fonte: Dados extraídos de: ACRE. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE. Relatório
anual de atividades (1992; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998).
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Anexo 11. Resultados dos Pareceres Prévios das Contas dos Governadores
Estaduais de 1989 a 1998

Ano

1989

Pareceres Prévios das Contas dos Governadores Estaduais
de 1989 a 1998

Processo

104/90
(10.270.1998-
46)

Parecer
Prévio

Votação do Parecer

regular com
ressalvas
(acórdão)

regular por unanimidade

1990 461/91
(9.013.1998-
75)

Flaviano Melo

Flaviano Melo e
Edson Cadaxo

regular com
ressalvas

regular com 2 votos discordantes
(pela irregularidade, Conselheiros
Isnard Leite e José Augusto de
Faria

1991
1.193/92
(9.017.1998-
00)

Edson Cadaxo e
Edmundo Pinto

regular com
ressalvas

regular com 1 voto discordante
(pela irregularidade, Conselheiro
Hélio Freitas)

1992 regular por unanimidade
1.967/93
(9.025.1998-
00)

Edmundo Pinto e
Romildo
Magalhães

regular com
ressalvas

1993 regular por unanimidade
2.446/94
(9.006.1998-
46

Romildo
M~galhães

regular com
ressalvas

1994

2.685/95 Romildo
Magalhães

Irregular
e,após
recurso,
regular com
ressalvas

irregular com 3 votos discordantes
(pela regularidade com ressalvas,
Conselheiros Leão Braga, Isnard
Freitas e Francisco Diógenes)

1995 Unanimidade
3.443/96
(10.265.1998-
80

Orleir Cameli
regular com
ressalvas

1996 Unanimidade
4.433/97
(8.981.1998-
30

Orleir Cameli regular com
ressalvas

1997 Unanimidade
5.014/98
(8.980.1998-
52

Orleir Cameli regular com
ressalvas

1998 O regular com
13.224.1999-00 rleir Cameli ressalvas Unanimidade

Fonte: Dados extraídos de: ACRE. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE -
Secretaria das Sessões. Processos de Prestação de Contas dos Governadores do Estado do
Acre (1989; 1990; 1991; 1992; 1993; 1994;1995; 1996; 1997; 1998).
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LISTA DE ENTREVISTAS

1. Cosmo Lima de Souza, Procurador do Ministério Público do Estado do

Acre, do Departamento de Crimes contra o Patrimônio Público. Entrevista

concedida em março de 2001.

2. Mâncio Lima Cordeiro, Secretário da Fazenda do Estado do Acre.

Entrevista em janeiro de 2001.

3. José Augusto Araújo de Faria, Conselheiro do TCE-AC. Entrevista em julho

de 2001.

4. José Eugênio de Leão Braga, Conselheiro do TCE-AC. Entrevista em julho

de 2001.

5. Eugênio Pinheiro Mansour, Diretor do Departamento de Auditoria

Financeira e Orçamentária do TCE-AC de 1990 a 1998. Entrevista em julho

de 2001.


