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Resumo 

A auditoria de legalidade não vem atingindo os resultados esperados pela sociedade. 

Auditores e gestores estão insatisfeitos com a baixa eficácia do modelo de controle baseado 

na norma. A Constituição Federal e legislação inferior propõem a auditoria de desempenho, 

que se torna efetiva após os processos de reforma administrativa da década de 90. As 

primeiras iniciativas foram do Tribunal de Contas da União e, posteriormente, dos tribunais 

de contas estaduais e órgãos de controle interno. Nossa questão de pesquisa é: a mudança se 

restringe ao método ou deve envolver uma relação entre auditores e gestores baseada na nova 

noção de accountability, ambos voltados, segundo nossa hipótese, para uma instância social 

maior? O trabalho de campo mostrou que os auditores são contrários a uma responsabilização 

mais ampla enquanto os gestores entendem que todos devem assumir parte da 

responsabilidade. As condições e os limites impostos à nossa hipótese foram: independência e 

autonomia dos auditores, ausência de previsão legal, falta de interesse do controle, 

subjetividade da auditoria de desempenho, mudança necessária de cultura e decisão política. 

A teoria nos oferece os conceitos fundamentais de cidadania, democracia delegativa e, 

sobretudo, accountability. Esta última concepção está relacionada à prática, pelo sistema de 

transparência, de uma responsabilidade subjetiva de auditores e gestores perante a sociedade. 

As experiências do TCU, TCE e Controle Interno de Pernambuco demonstraram avanços na 

auditoria de desempenho, mas a relação continua baseada na noção de responsabilidade 

jurídico-administrativa e processual. Propomos uma mudança em relação à accountability 

horizontal e à consolidação da cidadania, para construirmos uma comunidade de interesses 

entre auditores e gestores. 

Palavras-chave: Auditoria de legalidade. Auditoria de desempenho. Reforma administrativa. 

Accountability. Relações auditor – gestor público. 
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Abstract 

Legality audit in Brazil has not been achieving results desired by society. Auditors and 

managers are unsatisfied with low efficacy of the rule-based model of control. Federal 

Constitution (1988) and under-constitutional law introduced performance audit which has 

come to practice after the 1990’s administrative reforms. First initiatives were due to Federal 

Union Accounting Court (TCU) and subsequently to state accounting courts (TCEs) and 

public control agencies. The research question is: should change be bounded to auditing 

method or should it require a new relationship between auditors and public managers, both 

turned to a broader social reference based on the new notion of accountability? Second term 

of the question is our proposal (practical hypothesis). Field work showed auditors resistant to 

broader responsibility, since they are limited to a conception of legal responsibility, whereas 

managers think all should share responsibilities of public actions. Conditions and limitations 

of our proposal were: independence and autonomy, lack of legal regulation, lack of interest by 

control system, subjectivity of performance audit, need of change in political will and culture. 

Theory presents us fundamental concepts of citizenship, delegated democracy and mainly 

accountability. The last one is linked to the practice of a subjective responsibility of auditors 

and managers to society through a transparency system. Experiences of TCU, TCE and 

control agencies of Pernambuco showed improvements in performance audit, but the 

relationship is still based in the view of  legal and administrative responsibility. We propose a 

change towards horizontal accountability and the consolidation of citizenship to build a new 

community of interest between auditors and managers. 

Key-words : Legality audit. Performance audit. Administrative Reform. Accountability. 

Auditor - public managers relationship. 
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1  Introdução 

 

1.1  Questão de pesquisa e estrutura da dissertação 

O tema do controle da administração pública ganha destaque especial no momento em 

que se discute maior transparência da gestão pública e maior demanda da sociedade por 

gestão mais eficiente e eficaz. 

Historicamente, no Brasil, os órgãos de controle montaram toda sua estrutura e 

funcionamento sobre a observância da norma, realizando auditorias de legalidade. No entanto, 

este tipo de auditoria não vem gerando os resultados esperados pela sociedade, pois são 

incapazes de garantir bons resultados para a administração pública. 

 A preocupação com o controle prévio e o concomitante da despesa e com o 

acompanhamento dos resultados das ações públicas já existia desde a década de 60. No 

entanto, esta prática só começa a ser implantada pelos órgãos de controle no Brasil, na década 

de 90. As primeiras iniciativas foram do Tribunal de Contas da União e, posteriormente, dos 

tribunais de contas estaduais e órgãos de controle interno. 

A questão de pesquisa que origina e motiva esta dissertação é a seguinte: a mudança se 

restringe ao método (o que e como auditar) ou deve envolver a relação entre auditores e 

gestores? Nossa hipótese, na verdade, uma proposta prática, é expressa por uma pergunta 

complementar: não deveria tal mudança, baseada na nova noção de accountability, supor 

agora ambos agentes voltados para uma instância social maior? 
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Desenvolveremos essa questão a partir de cinco tópicos ou capítulos. No primeiro 

trataremos do marco legal da função controle da Administração Pública no Brasil. Nesse 

sentido, destacamos quatro momentos fundamentais: a Lei 4320/64, o Decreto-Lei 200/67, a 

Constituição Federal de 1988 e a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 

A Lei 4.320/64 estatuiu normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle 

dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito federal, e já 

prevê o controle prévio e concomitante da despesa.  

Um outro momento importante para o controle da Administração Pública foi a edição 

do Decreto-Lei nº 200/67 que implementou a Reforma Administrativa, criando o Sistema de 

Controle Interno no Poder Executivo. 

A Constituição Federal de 1988 consolidou a democracia no país e apresentou 

diversos avanços para o controle, tais como: criação de um Sistema Integrado de Controle 

Interno nos três Poderes; especificação das atribuições do Controle Interno e do Controle 

Externo; avaliação de metas do governo; inclusão dos princípios da eficiência, eficácia e 

economicidade para a Administração Pública; avanços no controle social.  

A Lei de Responsabilidade Fiscal tem como objetivo principal promover o equilíbrio 

nos gastos públicos, nesse sentido, os órgãos de controle passaram a desempenhar um 

importante papel na fiscalização da gestão fiscal.  

O controle da administração pública foi então previsto através de dois sistemas. O 

Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, com caráter orientador, e o Controle Externo 

com uma perspectiva mais punitiva.  

A questão a que esse capítulo leva é: não se devendo abrir mão da auditoria de 

legalidade, como garantir a eficácia da auditoria de desempenho?  
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No Capítulo 3, fazemos uma discussão conceitual, procurando identificar alguns 

termos relacionados ao nosso tema, tais como cidadania, democracia representativa e 

accountability. 

A cidadania está prevista em diversos artigos da Constituição Federal, mas ainda não 

podemos falar em uma cidadania consolidada na sociedade brasileira, pois os indivíduos 

precisam se apropriar do direito de construir a democracia. Ocorre que os regimes autoritários 

levaram o Brasil a um tipo especial de democracia, a democracia delegativa (O’DONNELL), 

onde o presidente governa o país como lhe parece conveniente, e as instituições de controle 

chegam a ser vistas até como dificultadoras das ações do governo democraticamente eleito. 

O termo accountability vem sendo utilizado com diversos significados: transparência, 

obrigação de prestar contas, responsabilidade objetiva, responsabilidade subjetiva, 

publicidade, motivação e construção da agenda governamental. Em comum, as acepções têm 

a vinculação ao conceito de controle social e democracia. No processo de accountability, 

consideramos a existência de três atores: a Sociedade, o Governo e o Controle. 

As definições de accountability apontam para dois sentidos. Um primeiro trata o termo 

como responsabilidade objetiva de uma pessoa perante outra, com base na ameaça ou sanção. 

Tratamos os termo accountability com um segundo sentido, relacionado à imposição, pelo 

sistema, de visibilidade e transparência, e de um sentimento interiorizado que auditores e 

gestores fazem parte da solução, ou seja, trata-se da responsabilidade subjetiva deles perante 

os cidadãos.  

Sempre sob o ângulo das relações auditor-gestor, o Capítulo 4 trata da auditoria de 

legalidade e da auditoria de desempenho como uma evolução das atividades do controle, além 

de indicar algumas experiências positivas dos órgãos de controle interno e externo.  

A atividade de auditoria tradicional remete o auditor a uma posição de verificador do 

cumprimento de normas. O gestor público, em resposta, atende às determinações dos órgãos 
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de controle e procura mostrar que não é culpado pelas irregularidades porventura encontradas. 

Aí se percebe a existência de interesses antagônicos entre auditores e gestores. 

Sem dúvida, a auditoria de desempenho surge com a perspectiva de priorizar a 

avaliação dos resultados da gestão pública. No entanto, as experiências iniciais no Brasil 

seguiram metodologias quantitativas, desconsiderando os aspectos políticos. A relação entre 

auditores e gestores na auditoria de desempenho se assemelha à relação estabelecida na 

auditoria de legalidade. A diferença é que, ao invés de verificar o cumprimento de uma 

norma, verifica-se o atingimento de uma meta. Não podemos falar ainda em um trabalho 

colaborativo entre auditores e gestores. 

As experiências do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas de 

Pernambuco e da Controladoria Geral de Pernambuco apontam para avanços significativos na 

auditoria de desempenho. No entanto, só em 2005 o TCU começou a discutir a mudança de 

papéis de auditores e gestores públicos. 

Em busca das condições e limites reais para a implantação de novas bases para o 

relacionamento auditor-gestor, apresentaremos, no Capítulo 5, os resultados da análise de 

entrevistas grupais realizadas com quatro grupos de três pessoas, sendo dois grupos formados 

por gestores e dois por auditores. Podemos inferir que os auditores consideram como 

condição necessária à implantação de nossa hipótese a criação de um arcabouço teórico e 

institucional e, como limites, o caráter externo e independente da auditoria, a falta de interesse 

dos órgãos de controle e dos próprios auditores na sua responsabilização, além da 

subjetividade da auditoria operacional. 

A análise das entrevistas com os gestores mostrou que há uma expectativa muito 

grande de maior apoio dos auditores. Os gestores entendem que todos devem assumir 

responsabilidade, pois o destinatário final do grande sistema organizacional da Administração 

Pública é a sociedade que demanda serviços públicos de qualidade. A principal condição para 
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a implementação de nossa hipótese, segundo os gestores, é que os auditores abram mão de 

uma relação de poder e que haja decisão política nesse sentido. 

 

 

1.2  Nota metodológica 
 

Evolução e estratégia do estudo 

Nosso estudo surgiu a partir da constatação empírica de que a auditoria de 

desempenho apresentava diversos impasses e dicotomias na sua implantação, tais como: falta 

de metas e indicadores de desempenho, ausência de punição aos gestores pelo não 

cumprimento de metas, falta de uma cultura avaliativa, impossibilidade de o auditor se 

abstrair das obrigações de seu cargo, caso surgisse algum fato relativo à auditoria de 

legalidade durante a de desempenho, o fato de que a auditoria de desempenho é imposta, a 

execução das atividades de legalidade e auditoria de resultados pela mesma estrutura 

organizacional.  

Sondando temas teóricos em torno deste problema, estudamos diversos textos que 

tratavam de avaliação de programas públicos, controle e auditoria de desempenho. 

Verificamos, no entanto, que o nosso problema de pesquisa não estava relacionado 

diretamente à questão da avaliação das políticas públicas e que a questão da auditoria de 

desempenho convergia para o relacionamento entre auditores e gestores públicos, que não 

conseguiam desenvolver relação colaborativa, necessária ao sucesso desse tipo de auditoria e 

das políticas públicas.  

O projeto de pesquisa foi então orientado pela perspectiva de investigar junto a 

estudiosos do assunto, auditores e gestores públicos a hipótese prática (justificar uma forma 
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de ação) de que a implementação da auditoria de desempenho demandava um 

reposicionamento nas relações entre auditores e gestores, a partir de seus mandatos sociais. O 

objetivo não era testar tal hipótese – de fato uma proposta prática que só poderia ser bem 

avaliada depois de implantada –, mas levantar as condições e limites dela, pelas pessoas 

envolvidas.  

A estratégia traçada a partir daí teve duas partes. A primeira, entrevistas com 

acadêmicos e leituras diversas por eles sugeridas, com vistas a definir em novas bases as 

relações auditor-gestor. A idéia principal foi a de ampla responsabilidade de ambos pelos 

resultados dos programas públicos. A segunda, um trabalho de campo junto a auditores e 

gestores para sondar as condições e limites da hipótese prática (ou proposta). Esta segunda 

parte acabou se revelando uma situação estimulante de novos desenvolvimentos e 

clarificações relativas aos conceitos que davam base à proposta, e que foram sistematizados 

no capítulo 3. 

Entrevistas e sugestões de acadêmicos 

Com o objetivo de rever e enriquecer os conceitos utilizados no Projeto desta 

dissertação, foram feitos contatos com Flávio da Cunha Resende, Professor da UFPE, doutor 

em Ciência Política, cujas sugestões e indicações bibliográficas deram apoio substancial aos 

trabalhos, e Ana Lúcia F. de S. Vasconcelos, doutoranda em Contabilidade e estudiosa do 

tema avaliação de programas governamentais, cujas entrevistas foram gravadas e analisadas; 

Ana Vieira, Professora da UFPE e Doutora em Serviço Social, fez sugestões específicas sobre 

o conceito de cidadania, e José Antônio Gomes do Pinho, Professor da UFBA e Ph.D em 

Governo, trouxe contribuições e sugestões bibliográficas decisivas para o rumo teórico que o 

trabalho veio a tomar.  
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Trabalho de campo 

O trabalho de campo, com a finalidade acima referida, foi feito em uma série de quatro 

entrevistas grupais com auditores e gestores, entre julho e setembro de 2005, como a seguir 

descrito.  

Um Termo de Referência elaborado para o conhecimento prévio dos participantes das 

entrevistas foi pré-testado com uma auditora da Secretaria da Fazenda, Sra. Luciana Freire, e 

uma gestora que já exercera cargo comissionado na Secretaria da Saúde, Sra. Ilka Papariello.  

O primeiro grupo foi formado por três auditores do Controle Externo (TCU e TCE); o 

segundo grupo foi formado por três gestores públicos do Programa PROGESTÃO, o terceiro 

por três gestores da Secretaria de Educação, ligados ao Programa da Merenda Escolar, e o 

quarto formado por três auditores do Controle Interno (Secretaria Federal de Controle e 

Controladoria Geral de Pernambuco). Os nomes e cargos dos entrevistados se encontram no 

Apêndice C. Houve um contato prévio por telefone e por e-mail com os entrevistados, onde 

foi acordada a entrevista e esclarecido seu objetivo, sendo depois entregue o Termo de 

Referência, lido com antecedência por todos, para introduzir o problema e a proposta, 

apresentada como hipótese. 

Assim, nas entrevistas grupais foi discutida a seguinte questão: 

“Reposicionando seus papéis frente à sociedade, auditores e gestores públicos seriam 

ambos responsabilizados pelos resultados dos mesmos programas governamentais, ainda que 

de forma e com limites diferenciados. Vamos supor tal hipótese. 

1. À primeira vista, como você encararia isso?  
 

2. Como você acha que isso poderia dar certo?” 
  

Todas as entrevistas grupais foram filmadas e depois transcritas. 
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Foram utilizados como procedimentos de análise das entrevistas aqueles sugeridos por 

Mattos no artigo “A entrevista não estruturada como forma de conversação: razões e 

sugestões para sua análise” (RAP, n. 4, 2005). O autor propõe cinco fases de análise: 

Recuperação de informações; Análise do significado pragmático da conversação; Validação; 

Montagem da consolidação de informações; Análise por conjuntos.  

A análise e resultados desse trabalho encontram-se no Capítulo 5. 

Para enriquecimento final da pesquisa empírica com auditores e gestores, foi solicitada 

uma apreciação geral dessas opiniões ao Sr. Jorge Araújo, Gerente do Setor de Auditoria da 

Controladoria Geral do Estado, e que já atuou como gestor no Instituto de Tecnologia de 

Pernambuco-ITEP. Suas observações também estão naquele capítulo. 
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2  O Controle na Administração Pública  

 Este capítulo apresenta a estrutura normativa e organizacional do controle na 

Administração Pública, informando assim sobre condicionamento geral do problema da 

dissertação. A partir daí, levanta duas discussões: a dos modelos de auditoria, entre a 

avaliação de legalidade e a de resultados do desempenho, e do controle no contexto de 

Reforma Administrativa. 

 

 

2.1  Marco legal da função controle 

Destacamos quatro marcos fundamentais na normatização da função Controle na 

Administração Pública no Brasil: a Lei Nº 4.320 de 17 de março de 1964, o Decreto-Lei Nº 

200/67, a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 

Complementar Nº 101/2000). 

A Lei 4.320/64 estatuiu normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle 

dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. O 

Controle Externo a cargo do Tribunal de Contas da União foi reestruturado, e suas atribuições 

revistas, a partir da institucionalização do Controle Interno, com atribuições de registrar 

previamente a despesa. Dispõe a Lei 4.320/64:  

Artigo 75 - O controle da execução orçamentária compreenderá:  
I - a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a 
realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações;  
II - a fidelidade funcional dos agentes da administração responsáveis por 
bens e valores públicos; 
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III - o cumprimento do programa de trabalho, expresso em termos 
monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços.  

 
Do Controle Interno 
Artigo 76 - O Poder Executivo exercerá os três tipos de controle a que se 
refere o artigo 75, sem prejuízo das atribuições do Tribunal de Contas ou 
órgão equivalente.  

 
Artigo 77 - A verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária 
será prévia, concomitante e subseqüente. 

 
Artigo 78 - Além da prestação ou tomada de contas anual, quando instituída 
em lei, ou por fim de gestão, poderá haver, a qualquer tempo, levantamento, 
prestação ou tomada de contas de todos os responsáveis por bens ou valores 
públicos. 

 
Do Controle Externo 
Artigo 81 - O controle da execução orçamentária, pelo Poder Legislativo, 
terá por objetivo verificar a probidade da administração, a guarda e legal 
emprego dos dinheiros públicos e o cumprimento da Lei de Orçamento.  

 

Na leitura desses artigos se nota, já na década de 60, a preocupação com o controle 

prévio e concomitante da despesa. Esta prática, no entanto, só começa a ser implantada pelos 

órgãos de controle no Brasil na década de 90.  

Um outro momento importante para o controle da Administração Pública foi a edição 

do Decreto-Lei nº  200/67 que implementou a Reforma Administrativa, criando o Sistema de 

Controle Interno no Poder Executivo, com a finalidade de :  

a) criar as condições para a eficácia do controle externo (cria-se a vinculação do 

controle interno ao externo);  

b) acompanhar a execução de programas de trabalho e do orçamento; e  

c) acompanhar os resultados alcançados pelos administradores e verificar a execução 

dos contratos.   

A Constituição Federal de 1988 consolidou a democracia no país e apresentou 

diversos avanços para o controle, tais como: 

- criação de um Sistema Integrado de Controle Interno nos três Poderes; 

- especificação das atribuições do Controle Interno e do Controle Externo; 
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- avaliação de metas do governo; 

- inclusão dos princípios da eficiência, eficácia e economicidade para a Administração 

Pública; 

- avanços no controle social. 

Podemos destacar os seguintes dispositivos legais, esculpidos na Constituição Federal 

de 1988:  

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo 
municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno 
do Poder Executivo municipal, na forma da lei.  
 

Seção IX  

Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária  

 

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, 
quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções 
e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante 
controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.  
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública 
ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, 
bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome 
desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.(Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

 

Podemos destacar ainda os princípios básicos do Direito Administrativo que regem a 

Administração Pública :  

a) legalidade; 

b) impessoalidade; 

c) moralidade; 

d) publicidade; e  

e) eficiência.  
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Além destes, a finalidade é um princípio implícito na Constituição Federal, sua raiz se 

encontra na própria consagração do princípio da legalidade, pois corresponde à aplicação da 

lei conforme o objetivo em vista do qual foi editada. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal tem como objetivo principal promover o equilíbrio 

nos gastos públicos, nesse sentido, os órgãos de controle passaram a desempenhar um 

importante papel na fiscalização da gestão fiscal.  

Dentre as atribuições previstas para os órgãos de controle na LRF, destacamos a 

fiscalização quanto ao cumprimento do atingimento das metas estabelecidas na lei de 

diretrizes orçamentárias, das medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal e 

dos montantes das dívidas ao respectivo limite; a destinação de recursos obtidos com a 

alienação de ativos e o cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, 

quando houver. 

Coube ainda aos órgãos de controle externo agir de forma prevent iva, alertando os 

órgãos e Poderes quando estiverem prestes a ultrapassar quaisquer limites estabelecidos para 

gastos e endividamento, e apontando fatos que possam levar ao comprometimento do limite 

dos custos ou do resultado de programas, bem como indícios de irregularidade na gestão 

orçamentária. 

 

 

2.2  Enfoques do controle no Direito Administrativo 

Na linguagem do Direito Administrativo, analisar a estrutura do controle é classificar 

as formas como se organiza normativamente. 

Segundo Di Pietro, o controle da Administração Pública é:  

o poder de fiscalização e correção que sobre ela exercem os órgãos dos 
poderes Judiciário, Legislativo e Executivo, com o objetivo de garantir a 
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conformidade de sua atuação com os princípios que lhes são impostos pelo 
ordenamento jurídico. (DI PIETRO, 1998 apud SILVA, 1999, p. 9). 

 

O critério de classificação mais geral é o adotado por Di Pietro (1998), que se baseia 

na identificação do órgão que exerce o controle. Assim, o controle pode ser: administrativo, se 

realizado por órgão administrativo, legislativo, se exercido pelo legislativo ou judicial, se 

exercido por órgão judiciário. 

O controle administrativo é o poder de fiscalização e correção que a Administração 

Pública exerce sobre seus próprios atos.  

O controle legislativo é exercido sob duas formas: controle político, previsto em vários 

pontos da Constituição Federal, com competências exclusivas do poder legislativo atuando 

nos atos da Administração Pública em sentido amplo; controle financeiro, previsto como 

conteúdo do art. 70, onde é definida a competência do Congresso Nacional na fiscalização 

contábil, financeira, operacional, orçamentária e patrimonial da União, além do apoio que 

deve ser dado pelo sistema de controle interno de cada poder.  

O controle judicial é baseado no Estado de direito e no princípio da legalidade dos atos 

públicos, tendo o Poder Judiciário o monopólio da função jurisdicional no país.  

Pode-se olhar a estrutura de Controle da Administraçção Pública do ponto de vista da 

localização do órgão de controle, se interno ou externo à unidade a ele submetido. A 

Constituição Federal prevê em seus artigos 70 e 74 o Controle Interno e o Externo.  

As atividades desempenhadas por ambos os sistemas guardem alguma similaridade, no 

entanto, mostra-se necessário e oportuno registrar suas diferenças, uma vez que não se 

confundem. 

Como já visto, há previsão constitucional para os dois sistemas, ficando claro, no 

entanto, que o sistema de Controle Interno faz parte da Administração, subordina-se ao 

Administrador, tendo por função acompanhar a execução dos atos, indicando, em caráter 
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opinativo, preventiva ou corretivamente, ações a serem desempenhadas com vistas ao 

atendimento da legislação. 

Já o Controle Externo é exercido por órgão autônomo, independente da 

Administração, não participando, portanto, dos atos por ela praticados, cabendo- lhe, entre as 

funções reservadas pela Constituição, exercer a da fiscalização. No exercício de sua 

fiscalização, impõe-se- lhe o dever de verificar se os atos praticados pela Administração o 

foram na conformidade da lei, e esta verificação deve ser feita de forma abrangente, 

envolvendo os aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais. 

Outra diferença a ser ressaltada diz respeito ao resultado do trabalho de cada sistema. 

Enquanto o sistema de Controle Interno tem caráter opinativo, não obrigatório para a 

Administração, que pode ou não atender à proposta que lhe seja feita para alterar o modo ou 

forma de praticar determinado ato, - sem dúvida que ao não atender estará o Administrador 

assumindo o risco de sua decisão - no caso do Controle Externo, o Tribunal de Contas tem 

poderes para determinar correções obrigatórias à Administração.  

Pode o Tribunal de Contas determinar a correção de Editais de licitação, a suspensão 

de licitações, inclusive em caráter liminar, e até a sustação de contratos irregulares.  

O descumprimento de suas decisões pode ensejar aplicação de sanções, como multas 

ou, dependendo da gravidade, até a decretação de penhora de bens e inelegibilidade do 

responsável. 

Nos itens 2.3 e 2.4 analisaremos como essas diferenças também podem ser 

visualizadas através do estudo das normas que definem as competências e finalidades dos 

órgãos de controle. 

Outro enfoque do Direito Administrativo sobre o Controle se refere ao momento em 

que ele se realiza, se prévio, concomitante ou posterior à realização da despesa. 

Tradicionalmente, os órgãos de controle têm centrado maiores esforços nas auditorias a 
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posteriori, tendo em vista uma maior ênfase no controle da legalidade da despesa. Este 

processo vem sofrendo alterações, e diversas iniciativas tanto dos órgãos de controle externo 

como dos órgãos de controle interno foram tomadas para evitar que as irregularidades 

aconteçam, através da mudança do enfoque para análises prévias ou concomitantes a despesa. 

A Controladoria Geral de Pernambuco discutiu e aprovou um novo Modelo de 

Controle Interno onde centra suas ações nas análises concomitantes, nos monitoramentos da 

despesa, nas orientações ao gestor, além das verificações em campo da realização da despesa. 

Estes trabalhos vêm conseguindo ótimos resultados no sentido de colaborar para o 

aprimoramento da gestão pública. O Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas da 

União, além da Secretaria Federal de Controle também vem envidando esforços neste sentido. 

Qualquer que seja o modelo de controle enfatizado, a finalidade do controle deve ser 

sempre garantir que a administração atue de acordo com os princípios constitucionais da 

legalidade, moralidade, finalidade pública, motivação, impessoalidade, publicidade e 

eficiência. 

 

 

2.3  O sistema de controle interno do Poder Executivo 

O sistema de controle interno do Poder Executivo foi previsto no art. 70 da 

Constituição Federal, conforme citado no item anterior. Destacamos a seguir os órgãos 

responsáveis no Poder Executivo Federal e no Estadual. A identificação dos órgãos 

responsáveis, bem como suas atribuições é fundamental para nossas análises, tendo em vista 

que nas entrevistas com os auditores esta foi a maior limitação para a implementação de nossa 

hipótese de pesquisa. 
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2.3.1  Órgãos responsáveis  

No Poder Executivo Federal 

O órgão responsável pelo Controle Interno no Poder Executivo Federal é a 

Controladoria Geral da União que, de acordo com o artigo 17 da Lei no 10.683, de 28 de maio 

de 2003 apresenta a seguinte competência: 

assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho 
de suas atribuições, quanto aos assuntos e providências que, no âmbito do 
Poder Executivo, sejam atinentes ....à defesa do patrimônio público, ao 
controle interno,  .... (redação da Lei no 10.869, de 13 de maio de 2004). 

Em seu art. 16, a mesma lei (com redação da Lei no 10.869, de 13 de maio de 2004), 

remete à regulamentação por decreto das “competências e atribuições, denominação das 

unidades e especificação dos cargos” da Controladoria Geral da União. 

O regimento interno da Controladoria Geral da União, constante do Anexo I do 

Decreto no 4.785 de 21/07/2003, dispõe em seu art. 12 como competência da Secretaria 

Federal de Cont role, “desempenhar as funções operacionais do Sistema de Controle Interno do 

Poder Executivo Federal”. 

 

No Poder Executivo Estadual- Estado de Pernambuco 

Dadas as determinações constitucionais, o Estado de Pernambuco por intermédio do 

art. 229 da Lei no 7.741/78, determina que o Controle Interno compreenderá: 

I - o sistema de controle do tesouro estadual; 

II - o sistema de controle do orçamento. 

O artigo 232 da mesma lei define a Secretaria da Fazenda como o órgão central do 

sistema de controle interno do Tesouro Estadual no Poder Executivo, e ainda em seu art. 233, 
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ao tratar das suas competências, afirma no parágrafo único que “a Secretaria da Fazenda 

exercerá as atribuições estabelecidas neste artigo através da Diretoria Geral das Finanças”, 

cujo nome atua l é Gerência Geral de Controle Interno do Tesouro Estadual – GCTE. 

O órgão central do subsistema de auditoria é definido pelo Código de Administração 

Financeira- CAF (art. 260) como sendo o Departamento de Auditoria do Estado – DAD, que 

após a última reforma administrativa passou a chamar-se Controladoria Geral do Estado – 

COE, e a desempenhar novos processos produtivos de acordo com o novo Modelo de 

Controle Interno - MCI. 

O CAF permite ainda, ao Poder Executivo, criar em cada Secretaria ou órgão 

equivalente, órgãos setoriais de auditoria, visando o acompanhamento da execução de 

programas e avaliação de cada área do Governo, tecnicamente vinculada ao órgão central do 

subsistema de auditoria e sem prejuízo das atribuições deste. 

 

 

2.3.2  Finalidades do sistema de controle interno 

No Poder Executivo Federal 

O art. 20 da Lei n.º 10.180/2001 repete o disposto no art. 74 da CF/88 ao estabelecer 

as finalidades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. 

Art. 74. Os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma 

integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:  

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a 
execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;  
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e 
eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e 
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entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos 
públicos por entidades de direito privado;  
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como 
dos direitos e haveres da União;  
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.     
 
§ 2.o Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte 
legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades 
perante o Tribunal de Contas da União.  

 

O artigo 24 da Lei n.º 10.180/2001 estabeleceu ainda entre as competências do 

Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal : “criar condições para o exercício 

do controle social sobre os programas contemplados com recursos oriundos dos orçamentos 

da União” (inciso XI). 

A partir da leitura desses artigos, verificamos que o sistema de controle interno 

Federal terá que observar a legalidade (inc II), os resultados da Administração Pública (Inc I 

e II), apoiar o controle externo (inciso IV), e criar condições ao exercício do controle social 

(art 24 da Lei 10.180/2001). 

 

No Poder Executivo Estadual- Estado de Pernambuco 

A Constituição Estadual define as finalidades do Sistema de Controle Interno em seu 

art. 31, e repete o disposto no art. 74 da CF/88 acima transcrito. Por outro lado, a lei estadual 

procura detalhar um pouco mais não se limitando a repetir o texto constitucional, e conforme 

o disposto no art. 228 da Lei n.º 7.741/78, o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 

Estadual tem as seguintes finalidades: 

I - acompanhar a execução de programas de trabalho e a dos orçamentos do 
Estado; 
II - avaliar os resultados alcançados pelos administradores dos órgãos da 
administração direta e indireta, fundações originadas do patrimônio público 
e órgãos autônomos e verificar a perfeita execução dos contratos; 
III - possibilitar a comparação entre as informações contábeis sobre os 
dispêndios públicos com os serviços efetivamente prestados, as obras 
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realizadas e a adequada qualidade dos materiais adquiridos, visando a 
probidade administrativa dos atos do Governo; 
IV - controle legal da aplicação dos dinheiros públicos e da guarda e 
alienação dos bens do Estado; 
V - planejar, orçar, acompanhar e avaliar a compatibilização dos programas 
de ação do Governo com os recursos previstos; 
VI - criar condições indispensáveis para assegurar eficácia ao controle 
externo e regularidade à realização da receita e da despesa. 

 

Assim como o Controle Interno Federal, o Estadual é responsável tanto pelo controle 

da legalidade quanto pelos resultados, além de apoiar o controle externo.  

 

 

2.4  O controle externo  

Após apresentarmos no item anterior, as competências e finalidades do Controle 

Interno, vamos agora estudar o Controle Externo, procurando identificar as diferenças entre 

suas competências, conforme previsão normativa. 

Tribunal de Contas da União 

O artigo 71 da Constituição Federal, estabelece, em síntese, as seguintes competências 

ao Tribunal de Contas da União/TCU:  

a) apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, e julgar as contas 

dos administradores e responsáveis públicos;  

b) apreciar a legalidade dos atos de admissão, bem como a das concessões de aposentadorias, 

reformas e pensões;  

c) realizar inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial;  

d) fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais;  

e) fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União, a Estado, ao Distrito 

Federal ou a Município;  

f) prestar informações que lhe sejam solicitadas pelo Congresso Nacional;  
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g) aplicar aos responsáveis sanções previstas em lei;  

h) representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados.  

 

Os itens acima demonstram o caráter punitivo das ações do TCU, com o que se 

distingue da perspectiva mais orientadora do Controle Interno. 

Outras competências são atribuídas ao Tribunal de Contas da União (TCU, 2002) 

pela legislação em geral. Entre elas, podem ser citadas as de: julgar representações 

apresentadas por licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica acerca de irregularidade na 

aplicação da Lei de Licitações e Contratos; acompanhar e fiscalizar os processos de 

desestatização; criar e manter homepage para divulgação de dados e informações relativas a 

contas públicas; e fiscalizar o cumprimento das normas fixadas pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal.  

Vale frisar, ainda, que a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, foi disposta 

pela Lei n.º 8.443, de 16.07.92.  

 

Tribunal de Contas de Pernambuco 

Sobre os Tribunais de Contas dos Estados e dos Municípios, a Constituição Federal 

aduz as seguintes disposições:  

 
Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo 
Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno 
do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.  
§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio 
dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou 
Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.  
.......................................................................................................................... 
Art. 75 As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à 
organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados 
e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos 
Municípios.  
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Parágrafo Único. As Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de 
Contas respectivos, que serão integrados por sete Conselheiros.   

 
 Desse modo, as competências dos Tribunais de Contas dos Estados e dos Municípios, 

onde houver, são as aplicáveis para o Tribunal de Contas da União e delineadas na Carga 

Magna. 

A lei nº 12.600, de 14 de junho de 2004 (com alterações da Lei Nº 12.640/2004), 

dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e estabelece no 

artigo 1º que o TCE é o órgão constitucional de controle externo. A competência do TCE está 

definida no artigo 2º da mesma lei. Destacamos:  

- apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador do Estado e pelo Prefeito 

Municipal;  

- julgar as contas prestadas anualmente pelos Poderes Legislativo e Judiciário e pelo 

Ministério Público além das contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, 

bens e valores públicos daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de 

que resulte dano ao Erário;  

- fiscalizar o cumprimento das normas específicas relativas à responsabilidade na gestão 

fiscal;  

- fiscalizar e julgar a aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado ou Município;  

- apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal;  

- decidir a respeito de denúncia encaminhada por qualquer cidadão, partido político, 

associação ou sindicato, ou por autoridade competente;  

- proceder inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial;  

- prestar as informações solicitadas pela Assembléia Legislativa, pelo plenário ou por 

iniciativa das suas comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial, e, ainda, sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas;  

- auditar projetos e programas autorizados na Lei Orçamentária Anual do Estado, avaliando os 

seus resultados quanto à eficácia, eficiência e economicidade.  

 O artigo 3º remete aos princípios constitucionais que deverão ser observados pelo 
TCE: 
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Art 3º Na fiscalização e no julgamento que lhe competem o Tribunal 
decidirá sobre a legalidade, legitimidade, economicidade, moralidade, 
impessoalidade, publicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas, 
com vistas a assegurar a eficácia do controle que lhe compete, a instruir o 
julgamento de contas e a prestar à Assembléia Legislativa e às Câmaras 
Municipais o auxílio que estas solicitarem para o desempenho do controle 
externo a seu cargo, avaliando, ainda, sob o aspecto operacional, os órgãos, 
entidades, programas e projetos governamentais.  
§ 1º No cumprimento de sua competência o Tribunal de Contas poderá 
aplicar aos responsáveis as sanções previstas em lei.  

  

Da leitura desses artigos verificamos a presença da fiscalização sobre a legalidade, 

além da legitimidade, economicidade, moralidade, impessoalidade e publicidade. No entanto, 

da mesma forma que ocorre com o TCU, as recomendações do TCE têm caráter punitivo, 

podendo o tribunal aplicar sanções, o que não ocorre com o Controle Interno.  

 

 

2.5  A questão da efetividade do controle 

 

2.5.1  A queixa de ineficácia 

Os órgãos de controle brasileiros montaram toda sua estrutura e funcionamento para a 

realização do controle sobre a norma, através da realização de auditorias de legalidade, 

formando assim técnicos com uma postura mais autoritária, centralizadora e pautada na 

identificação de irregularidades. Os concursos públicos realizados para a maioria dos órgãos 

de controle foram e continuam sendo abertos a qualquer formação superior, reforçando a 

multiplicidade de formações profissionais do controle que subsidiam o processo de auditoria 
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de legalidade, pois, como a fiscalização se baseia na norma, não há necessidade específica 

com relação à formação do auditor. 

Francisco Carlos Silva (1999) aponta uma série de motivos pelos quais os controles 

formais estabelecidos continuaram e continuam ineficazes, entre eles, destacamos:  

- muitos gestores públicos se utilizam de brechas da lei para desviar dinheiro público;  

- os órgãos de controle interno não possuem autonomia suficiente para aplicar a Lei e 

conseguir responsabilizar os gestores;  

- falta de capacitação dos servidores;  

- característica patrimonialista da Administração Pública brasileira;  

- falta de estrutura e recursos adequados à atividade de controle, fato que se foi amenizando 

no decorrer da década de 90;  

- falta de integração entre os órgãos de controle interno de cada poder e entre estes e o 

controle externo; 

-falta de agilidade e rigor do Tribunal de Contas no julgamento das contas dos gestores. 

Além de todos estes fatos, Francisco Silva cita a política do jeitinho e a ineficácia da 

aplicação da lei, que tornam a possibilidade de responsabilização do gestor público pouco 

provável no Brasil, criando um ambiente favorável ao descontrole.  

Todos esses fatores associados contribuem para a pouca eficácia dos controles formais 

e a Administração Pública continua prestando serviços de pouca qualidade e com baixa 

eficiência. 
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2.5.2  A avaliação de desempenho 

A avaliação operacional da gestão pública começou a ser discutida a partir da década 

de 80, mas só com os processos de reforma administrativa na década de 90 é que se tornou 

mais efetiva.  

O conceito de avaliação de natureza operacional da eficiência, eficácia e 

economicidade das entidades públicas foi envolvido pelo conceito de avaliação de 

desempenho, e passaria a ser subdividido em duas espécies: avaliação de desempenho 

operacional e avaliação de programas públicos, segundo divisão estabelecida pelo Tribunal de 

Contas da União, através do Manual de Auditoria de Natureza Operacional, e seguida por 

vários órgãos de controle, entre eles, a Secretaria Federal de Controle, a Controladoria Geral 

de Pernambuco, e o Tribunal de Contas do Estado.  

A Auditoria de Natureza Operacional consiste na avaliação sistemática dos programas, 

projetos, atividades e sistemas governamentais, assim como dos órgãos e entidades 

jurisdicionadas ao Tribunal. 

A auditoria de desempenho operacional está voltada para o exame da ação 

governamental quanto aos aspectos da economicidade, eficiência e eficácia e tem como foco 

principal os seguintes aspectos: como os órgãos e entidades públicas adquirem, protegem e 

utilizam seus recursos; as causas de práticas antieconômicas e ineficientes; o cumprimento 

das metas previstas; a obediência aos dispositivos legais aplicáveis aos aspectos da 

economicidade, eficiência e eficácia da gestão. 

Portanto, o foco da auditoria de desempenho operacional é o processo de gestão nos 

seus múltiplos aspectos – de planejamento, de organização, de procedimentos operacionais e 

de acompanhamento gerencial, inclusive quanto aos seus resultados em termos de metas 

alcançadas. 
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O objetivo da avaliação de programa é examinar a efetividade dos programas e 

projetos governamentais. 

Enquanto a auditoria de desempenho operacional verifica, além da eficiência 

operativa, o grau de cumprimento das metas, comparando metas previstas com metas 

realizadas, a avaliação de programa busca apurar em que medida as ações implementadas 

lograram produzir os efeitos pretendidos pela administração. 

A avaliação de programa é, via de regra, mais ambiciosa em relação à análise dos 

objetivos e dos resultados da intervenção governamental. Essa modalidade de Auditoria de 

Natureza Operacional utiliza estratégias metodológicas raramente empregadas em auditoria de 

desempenho operacional, tais como, pesquisa, delineamento experimental e delineamentos 

quase-experimentais. 

Entre os aspectos a serem examinados, mediante uma avaliação de programa, 

destacam-se: a sua concepção lógica; a adequação e a relevância de seus objetivos, e a 

consistência entre esses e as necessidades previamente identificadas; a consistência entre as 

ações desenvolvidas e os objetivos estabelecidos; as conseqüências globais para a sociedade; 

os efeitos não incluídos explicitamente nos seus objetivos; a relação de causalidade entre 

efeitos observados e política proposta; os fatores inibidores do seu desempenho; a qualidade 

dos efeitos alcançados; a existência de outras alternativas de ação, consideradas ou não pela 

administração, e os respectivos custos envolvidos (análise de custo-efetividade); o 

cumprimento de dispositivos legais aplicáveis à sua natureza, aos seus objetivos e à 

população-alvo. 

No entanto, uma avaliação de programa pode não tratar, necessariamente, de todos os 

aspectos acima mencionados. A ênfase em um ou outro desses aspectos dependerá das 

questões específicas que se pretende abordar, desde que o rigor metodológico esteja sempre 

presente. 
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Com a avaliação de desempenho, o controle volta a desenvolver seu tradicional papel 

de acompanhar o funcionamento do aparelho do estado, recomendando melhorias no sistema. 

Os órgãos de controle são chamados a verificar o cumprimento de grandes metas nacionais, 

suplantando a mera verificação formal dos procedimentos legais, que não mais atende aos 

interesses da sociedade. 

Ribeiro (2000) identifica como ponto de encontro entre a avaliação de legalidade e a 

de resultados, a análise da economicidade, porém, utilizando-se de pontos de vista e conceitos 

não necessariamente coincidentes.  

Por um lado, a legislação prevê a punibilidade do ato antieconômico (inciso III do art. 

16 da Lei n. 8.443/92) e a vedação de a administração adquirir bens ou serviços acima do 

preço ou condições de mercado (inciso III do art.15 da Lei n. 8.666/93).  

Já a avaliação da economicidade, sob o ponto de vista da avaliação de desempenho, 

parte da consecução de metas e objetivos, e só depois avalia os valores envolvidos no seu 

atingimento. Nesse aspecto, a economicidade representaria atingir as metas e objetivos com 

os menores custos, sem comprometer seus padrões de qualidade.  

  

 

2.5.3  Auditoria de legalidade versus auditoria de desempenho 

A pergunta que podemos fazer agora é a seguinte: deve-se abrir mão da auditoria de 

legalidade e realizar apenas a auditoria de desempenho? 

A auditoria de legalidade tem se mostrado insuficiente para atender à nova demanda 

da sociedade por serviços públicos mais eficientes. Os defensores da auditoria de desempenho 

entendem que o foco deve ser deslocado para o resultado da administração pública, estando 

superados os processos de auditoria de legalidade. 
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Ribeiro considera que “os conceitos de legalidade e legitimidade não se encontram 

superados, como insistem seus detratores, na verdade eles estão se ampliando para atender 

realidades socioculturais de um país em que a democracia ainda está na scente no seu tecido 

social”. (Ribeiro, 2000, p.3) Para o autor, o que está acontecendo é que a ampliação do 

alcance dos conceitos de legalidade e legitimidade, tendo seu ponto forte a existência da 

sanção ao descumprimento da norma.  

A introdução do modelo gerencial implica em uma maior flexibilidade dos controles 

da administração. No entanto, diante dos numerosos casos de corrupção no Brasil, isto pode 

levar ao aumento das irregularidades e da corrupção. Portanto, faz-se necessário um modelo 

de controle que iniba a sua ocorrência. 

Uma outra premissa do modelo gerencial é que a sociedade cumprirá a tarefa de 

fiscalização da máquina pública, através do controle social, mas é difícil pensarmos em uma 

participação ativa da sociedade quando nos falta uma cultura de envolvimento da sociedade 

com os problemas coletivos. 

Então, como controlar a administração? Como reduzir as práticas neopatrimonialistas? 

A história dos controles no Brasil mostra que o modelo dos controles formais não consegue 

reduzir as práticas patrimonialistas e a corrupção. No entanto, a sua eliminação não garante, 

necessariamente, o bom uso dos recursos públicos. Mas será que o controle de resultados 

isolado consegue este feito? Acreditamos que não, é necessário a integração desses dois 

modelos de controle para tornar a gestão pública mais eficiente. 

Como bem adverte Ribeiro, 

essa redução de um problema tão amplo e complexo a uma dicotomia de 
posições, pode levar à situação que ambas as grandes correntes anunciam 
combater, a difusão da impunidade por alguma de suas vias. Esse, sim, deve 
ser o problema central da discussão sobre o sistema de controle. (RIBEIRO, 
2000, p.1) 
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Entendemos que, a análise isolada de legalidade/ legitimidade gera a impunidade 

porque se baseia numa análise superficial e apenas formal da despesa pública. Além do fato 

de que, no Brasil, o acesso a informação e ao próprio Judiciário é uma acesso privilegiado a 

uma camada da população. 

Mas não há como se abrir mão do controle formal diante de uma participação tão 

baixa da sociedade organizada. 

Concordamos com Ribeiro quando diz que  

o problema essencial não é mais o “ou” ou o “se” proceder as avaliações de 
legalidade/legitimidade ou eficiência/eficácia/efetividade, ele passa a 
dimensão do “quanto” de cada tipo de análise e do “como” integrá-las de 
maneira mais eficiente, eficaz e efetiva, fortalecendo as instituições públicas 
como um todo. (RIBEIRO, 2000, p.11) 

 

Colocando de outra forma, o problema atual passa pela discussão da dimensão e 

profundidade do sistema de controle, além do grau de prioridade e importância dado a cada 

um deles. O controle formal se apresenta como um controle de legalidade e legitimidade, 

enfocando os aspectos documentais dos processos. Já o controle de resultados está 

direcionado para a análise da eficiênc ia, eficácia e efetividade na aplicação dos recursos 

públicos.  

Ribeiro (2000, p.9) contribui muito para esta discussão ao estabelecer uma proposta 

alternativa à discussão entre avaliação tradicional e avaliação de desempenho: 

a) a construção de mecanismos de cooperação [entre os órgãos de controle] 
para que se integrando às avaliações, desenvolvam-se ambientes de controle; 
b) ampliação de mecanismos sociais no controle dos gastos públicos; 
c) redimensionamento e revisão nas práticas de fiscalização e na formação 
de pessoal dos órgãos de controle; 

d) alteração da legislação e da forma de que se elaboram orçamentos 
públicos no país, transformando-os em elementos dos quais se possam 
extrair metas e auferir resultados; 
e) alteração dos processos de elaboração das Prestações de Contas, onde o 
Poder Legislativo passe a cobrar indicadores de desempenho dos Gestores 
Públicos; 
f) fortalecimento dos órgãos que desenvolvam pesquisas sobre indicadores 
de desempenho; 
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g) reinterpretar o paradigma de contas e auditoria, in tegrando-os em análise 
de informações; 
h) avaliar as questões de representatividade nos órgãos e entidades de 
controle. 
  

É importante também analisarmos os resultados de pesquisas realizadas no período de 

1999 a 2001, apresentadas por Ribeiro (2002), onde se procurou escutar os principais atores 

do cenário onde está inserido o Tribunal de Contas da União (Sociedade, Congresso Nacional, 

Controle Interno e Gestores) para avaliar seu modelo de gestão, levando a uma análise de 

compatibilidade das demandas com esse modelo de gestão. As principais conclusões estão 

elencadas abaixo. 

Em primeiro lugar, o TCU influencia pouco ou não influencia no planejamento das 

atividades de controle realizadas pelo Controle Interno, logo, não há troca substancial de 

informações, nem um trabalho efetivamente sistêmico entre o Controle Interno e Externo.  

Isto pode ser comprovado na prática quando, em algumas auditorias, os auditores da 

Controladoria encontram-se com auditores do TCU ou do TCE que estão fazendo um trabalho 

sobre o mesmo objeto. 

O grande clamor do Controle Interno parece ser direcionado para a mudança do 

enfoque do controle para quesitos de avaliação de economicidade, eficiência, eficácia e 

efetividade, bem como o desenvolvimento de uma maior cooperação com vistas à 

estruturação de um ambiente integrado de controle. Esta mudança vem ocorrendo na prática 

das atividades da Controladoria do Estado de Pernambuco e na Secretaria Federal de 

Controle, conforme detectamos nas entrevistas coletivas e será demonstrado na seção 4.2.   

O administrador, como cliente dos serviços do Tribunal, tem uma visão declarada 

positiva da atividade de controle, porém, apesar de avaliar positivamente o acesso ao TCU, 

identificam uma posição de isolamento do Órgão diante do resto da Administração.  
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Sugere-se também que se transformem os processos de julgamento de contas e/ou 

auditorias em fontes de informação que possibilitem melhorias rápidas nos processos de 

trabalho da Administração Pública.  

As sugestões apresentadas colocam questões como a priorização da atuação preventiva 

e educadora do controle, a alteração do foco da legalidade para a efetividade e 

economicidade.  

Enfim, as respostas apresentadas, apesar de trazerem imagens positivas com relação ao 

controle, denotam um anseio de que sejam premiadas as dimensões gerenciais do controle.  

Ao se cotejarem as opiniões de diversos atores, vemos alguns pontos em comum que 

podem ser caracterizados como uma demanda geral da sociedade:  

a) ação educativa e preventiva; 

b) materialidade e relevância dos julgados do TCU; 

c) acesso mais fácil ao Controle e linguagem mais acessível; 

d) desenvolvimento de mecanismos de participação e controle social; 

f) foco na Performance e economicidade; 

g) processo decisório pautado em critérios técnicos e não políticos. 

Essas conclusões apontam para uma maior demanda sobre a efetividade da atuação 

dos órgãos de controle, e corroboram nossa hipótese de pesquisa no sentido de uma maior 

participação do auditor no processo de realização da despesa. Os auditores precisam se 

conscientizar, cada vez mais, de seu importante papel na busca pela melhoria da qualidade do 

gasto público. 

O que parece fundamental é que tanto a sociedade está se organizando para melhor 

demandar o controle, como o sistema de controle começa a mudar o enfoque de seus 

trabalhos. Será fundamental discutirmos qual o rumo que essas transformações estão tomando 

e o que precisa ser mudado. 
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2.6  Reforma Administrativa e controle 

Uma primeira análise dos processos de reforma administrativa diz respeito ao 

problema central que está sendo atacado com as reformas.  

Grau e Pinho discutem essa questão e chegam à conclusão de que não se está 

discutindo a reforma do Estado em si, mas o tamanho do Estado, segundo Grau, e uma 

reforma da administração do Executivo, segundo Pinho. 

Para Grau (1998), nas reformas não se discutem as assimetrias existentes na 

distribuição do poder social e político. Seria necessário um tipo de modernização que 

fortalecesse a institucionalidade pública, para isto, um dos pilares da reforma seria a 

responsabilidade pública, além da luta contra a apropriação do aparelho público e contra a 

atuação auto-referenciada do estado. 

Para Pinho, a questão das reformas administrativas “tornou-se inseparável de uma 

reforma do Estado, pois depende de uma profunda revisão das funções e práticas estatais, das 

instituições políticas e das relações Estado-sociedade civil, cujo padrão histórico é perverso e 

de baixa qualidade” . (NOGUEIRA, 1996 apud PINHO, 1998, p. 76). 

Com relação aos princípios que devem estar presentes nas estratégias para se reformar 

a Administração Pública, Pimenta (1998 apud SILVA, 1999, p. 75) destaca: 

“desburocratização, descentralização, transparência, accountability, ética, profissionalismo, 

competitividade e enfoque no cidadão”. Todos os esses princípios estariam intimamente 

ligados entre si e a utilização de algum deles deve se lastrear na existência dos outros.  

As reformas administrativas estão também influenciando diretamente o sistema de 

controle da administração pública. Os novos conceitos de accountability, cidadania, 

transparência, estão forçando os órgãos de controle a redefinirem seu modo de atuação. O 
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controle sobre a legalidade está sendo insuficiente, e busca-se um controle de resultados. 

Além disso, a própria relação auditor-gestor precisa ser pensada a partir da percepção da 

sociedade como cliente final das ações públicas.  

Com o propósito de dar maior ênfase ao controle dos resultados, foi lançado em 1995 

o Plano Diretor da Reforma do Estado, em nível Federal, e a Reforma Administrativa em 

1999, em Pernambuco, na tentativa de migrar de um modelo patrimonialista/burocrático, 

baseado no controle da legalidade, para o modelo gerencial, com ênfase nos resultados. Essas 

duas ações tiveram como objetivo: a eficiência da administração pública, necessidade de 

redução de custos, aumento da qualidade dos serviços, cidadão como beneficiário, controle 

baseado nos resultados, e maior participação da sociedade. 

Bresser Pereira (1997 apud Pinho, 1998, p. 72) entende que, na Administração 

Gerencial, não é mais necessário se utilizar de procedimentos rígidos, pois os valores 

patrimoniais não seriam mais dominantes.  

Pinho (1998) discorda da posição de Bresser Pereira por considerar que ainda não 

podemos aceitar essa “rejeição universal” aos valores patrimonialistas, pois eles ainda estão 

presentes em nossa sociedade.  

Pinho reconhece que a introdução do gerencialismo seria um avanço, mas destaca os 

elevados riscos desse processo, visto que o gerencialismo pode se contaminar pelo vírus 

patrimonialista. Haveria então uma estrutura burocrática em processo de decadência, uma 

estrutura patrimonialista implícita e forte, e outra gerencialista, constituindo a trifrontalidade. 

O importante então seria avaliar a capacidade de resistência do gerencialismo frente ao 

patrimonialismo.  

As questões fundamentais para Pinho seriam:  

[...] constatada a existência e permanência do patrimonialismo, é possível 
implantar o gerencialismo fazendo tabula rasa do patrimonialismo? É 
possível a convivência do gerencialismo com o patrimonialismo esperando-
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se que o primeiro possa superar todos os problemas e dar as respostas 
efetivas que estaria dando no primeiro mundo? (PINHO, 1998, p. 77) 

 

O autor argumenta no sentido da impossibilidade, mas salienta que outros autores 

entendem que a implantação do gerencialismo estaria concorrendo para o desaparecimento ou 

progressivo enfraquecimento do patrimonialismo. Pinho conclui que apenas o tempo e o 

desenvolvimento de novas pesquisas poderão dar esta resposta.  

Uma questão também importante a ser analisada nos processos de reforma diz respeito 

às relações estado-sociedade civil. Para Grau (1998), corre-se o risco de que essa 

oportunidade de rearticulação se torne uma ameaça, principalmente sobre a possibilidade de 

fortalecimento da sociedade. A participação da sociedade depende de uma série de fatores 

relacionados ao controle efetivo sobre o aparelho administrativo, tais como: tribunais 

independentes e órgãos autônomos de controle interno, um parlamento que fiscalize o gasto 

público, um sistema de partidos democráticos etc. Todos esses elementos precisariam ser 

pensados de maneira conjunta e deveriam estar relacionados com a busca pelo aumento da 

força do Estado em suas três dimensões – autonomia, representatividade e capacidade 

institucional.  

Com relação ao sistema de controle, Grau também adverte que, no Estado corporativo-

patrimonialista, faltam mecanismos de cobrança e prestação de contas (accountability) frente 

aos outros poderes e frente aos próprios cidadãos, que podem levar ao afastamento entre o 

Estado e as necessidades da sociedade.  

O que seria necessário para estabelecermos uma accountability efetiva? Grau 

responde: uma institucionalidade de representação política, social e jurídica; a existência de 

medidas que sirvam como estímulos e limitações para forçar os funcionários a exercitar sua 

responsabilidade pública; além de condições institucionais de ordem administrativa que 

tornem realmente possível não só a operação dos mecanismos de autocontrole da 
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administração pública, mas, também, a introjeção da accountability horizontal no aparelho 

público estatal.  

O processo de reforma administrativa traz à tona também a discussão sobre a questão 

dos recursos humanos no setor público. Nogueira (1998) destaca que a opinião pública acusa 

o despreparo técnico e o reduzido profissionalismo dos servidores, além das “regalias” e 

privilégios funcionais de uma “excessiva” quantidade de funcionários.  

A causa da insatisfação da população com os servidores públicos passaria pelo maior 

nível de exigência que hoje se faz aos servidores públicos. Além dos conhecimentos técnicos, 

exige-se um papel político, relacionado aos valores democráticos, à cidadania, à 

transparência. 

Para reforçar essa mudança, as organizações também estão mais “enxutas”, mais leves 

e precisam buscar resultados. 

Nogueira (1998) questiona se falta competência no serviço público, mas conclui pela 

ausência de qualificação permanente dos quadros, com planos de carreira, avaliação de 

desempenho, à semelhança do que ocorre com as empresas privadas. Ou seja, o problema não 

seria tanto técnico, mas político, no sentido de reacender as reservas técnicas que estariam 

adormecidas. 

A conclusão de seu trabalho é que, para reformar o Estado, temos que reformar a 

própria sociedade, tornando-a mais ativa politicamente, para que se possa exigir que o Estado 

trabalhe para ela. Para isto, as relações Estado-sociedade civil precisariam ser remodeladas. É 

exatamente no sentido de reestabelecer essas relações que trataremos durante todo o trabalho 

da necessidade de formação de uma “comunidade de interesses” entre auditores e gestores 

públicos.  

Discutiremos mais profundamente os conceitos de accountability, cidadania, 

democracia delegativa e perfil dos servidores do controle no próximo capítulo 3. 
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3  Discussão conceitual 

Este capítulo faz uma discussão conceitual centrada na idéia de accountability e dando 

destaque aos estudos de Guillermo O´Donnell, reconhecido pesquisador da política e 

administração pública na América Latina. 

 

3.1  O avanço da noção de cidadania 

A Constituição Federal de 1988 deu destaque à cidadania, estabelecendo diversos 

artigos que tratam do tema. No art. 1º, a cidadania é citada como um dos fundamentos do 

Estado Democrático de Direito. Já o art 5º assegura que são gratuitos os atos necessários ao 

exercício da cidadania, como o habeas corpus e o habeas data. E no art. 205, a educação é 

tratada como direito de todos e dever do Estado e da família, “visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 

o trabalho”. 

As diversas previsões constitucionais para cidadania fizeram com que os direitos dos 

cidadãos brasileiros fossem classificados na terceira fase (ou “momento”), de acordo com a 

classificação de T. H. Marshall (FEDOZZI, 1997 apud AKUTSU, 2002, p.15): “num primeiro 

momento, afirmaram-se os direitos civis ou direitos de liberdade; num segundo momento, 

foram propugnados direitos de participar do exercício do poder político para, finalmente, 

serem proclamados os direitos sociais. As três dimensões da cidadania somente se 

complementaram no século XX”.  
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Para Pinho (1997), o processo de construção da cidadania no Brasil tem características 

peculiares em função da emergência dos direitos sociais antes dos políticos e do frágil 

desenvolvimento dos direitos civis, além das características patrimonialistas do Estado 

brasileiro.(PINHO, 1997 apud FRANCISCO SILVA, 1999, p.69 e 70) 

Apesar das previsões constitucionais, ainda não podemos falar em uma cidadania 

consolidada na sociedade brasileira. Isto pode ser explicado pela diferença entre cidadania 

formal e cidadania efetiva, conforme Benevides. O autor esclarece que cidadania formal ou 

passiva é “aquela que é outorgada pelo Estado, com a idéia moral do favor e da tutela”, e 

cidadania efetiva é “aquela que institui o cidadão como portador de direitos e deveres, mas 

essencialmente criador de direitos para abrir novos espaços de participação política”. 

(BENEVIDES, 1994 apud AKUTSU, 2002, p. 14 e 15) 

Nesse sentido, Tenório (1997) adverte para a necessidade de os indivíduos se 

apropriarem do direito de construção da democracia, sendo então fundamental, a organização 

coletiva dos participantes, a definição de prioridades, a elaboração de estratégias de ação e o 

estabelecimento de canais de diálogo com o poder público. O que cabe analisar no processo 

de participação é então, o grau de domínio e de compreensão dos participantes sobre o 

processo em que estão inseridos.  

Tenório (1997) então estabelece como atributos necessários à participação, a efetiva 

consciência do processo de participação, a participação como um processo conquistado pelos 

cidadãos, e, como decorrência desses aspectos, a voluntariedade. Para o autor, portanto, a 

participação deve ser vista como o grande instrumento de acesso à cidadania.  

O mesmo autor destaca também que é fundamental entendermos as causas de 

experiências mal sucedidas de participação, principalmente através da compreensão de como 

os sujeitos sociais interagem e as representações sociais do fenômeno participativo. Este 

entendimento pode favorecer a criação de novos métodos de envolvimento da sociedade.  
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A intervenção no curso de uma atividade pública e a expressão de interesses sociais, 

segundo Nuria Cunill (1991), são elementos chaves no conceito de participação. Esses 

conceitos são utilizados pela autora como diferenciais da participação cidadã. Esta seria um 

complemento da democracia representativa. (CUNILL GRAU, 1991 apud TENÓRIO, 1998, 

p. 9 e 10) 

Com relação ao conceito de cidadão, Evelina Dagnino (1994) ressalta que nem sempre 

se fala em cidadania com o mesmo sentido e intenção. Algumas vezes este termo é banalizado 

com a tentativa de esvaziar seu sentido original. Na realidade, a autora considera que não há 

um sentido único para o conceito de cidadania, pois este não é universal, mas está na 

dependência da dinâmica dos conflitos vivenciados pela sociedade em determinado momento 

histórico.  

A autora considera que a partir da década de 1980 podemos falar de uma nova noção 

de cidadania que expressa e responde a um conjunto de interesses, não de toda a sociedade, 

mas de apenas parte dela. Essa nova cidadania está ligada aos movimentos sociais, tanto os de 

tipo urbano, quanto os movimentos de mulheres, negros, homossexuais, ecológicos. A luta 

por direitos é a base fundamental dessa nova noção de cidadania. 

Além desse sentido, a nova noção de cidadania está relacionada à construção da 

democracia, neste sentido, afirma Dagnino, “a nova noção de cidadania expressa o novo 

estatuto teórico e político que assumiu a questão da democracia em todo o mundo”. 

(DAGNINO, 1994, p.104) 

Como conseqüência dessas duas dimensões, a autora destaca um terceiro elemento que 

considera fundamental nessa nova noção de cidadania: o fato de que ela organiza uma 

estratégia de construção democrática, de transformação social, que afirma um nexo 

constitutivo entre as dimensões da cultura e da política.  
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A autora indica alguns itens que apontam para essa distinção de uma nova noção de 

cidadania. Um primeiro item se refere à noção do direito a ter direitos. Não se trata apenas, 

como no passado, de conquistar ou ter acesso a direitos estabelecidos, mas o fundamental está 

na invenção/criação de novos direitos que surgiram de lutas e práticas concretas.  

Um segundo ponto está na formação de sujeitos ativos que lutam pelo que consideram 

ser os seus direitos, e não mais o recebem como uma estratégia do Estado destinada aos 

excluídos. Nesse sentido, ela é uma estratégia dos não-cidadãos, dos excluídos, uma cidadania 

“de baixo para cima”.   

Um terceiro ponto é o alargamento do âmbito da nova cidadania, incluindo novas 

formas de sociabilidade, relações sociais mais igualitárias, não se limitando à aquisição de um 

conjunto de direitos.  

A nova noção de cidadania insere também, um novo agente, a sociedade. Já não basta 

apenas tratar da relação com o Estado ou entre este e o indivíduo. Enfoca-se a relação entre 

cidadãos enquanto sujeitos ativos e a sociedade como um todo. A sociedade civil passa a ser 

vista como uma arena política.   

Um quinto ponto seria a inclusão do direito de participar da própria definição do 

sistema político, e não apenas o acesso a uma estrutura pré-concebida.  

Um último ponto abordado por Evelina Dagnino na nova noção de cidadania está 

relacionado a questões que emergem em nossa sociedade: da igualdade à diferença, da saúde 

aos meios de comunicação de massa, do racismo ao aborto, do meio ambiente à moradia.  

A participação do cidadão na gestão também é um pressuposto da administração 

gerencial, através do controle social. 

Nesse sentido, alguns autores discutem se podemos utilizar o conceito de cliente, ou se 

o mais apropriado seria falarmos em cidadão. Coutinho destaca que o uso do termo cidadão 

está mais associado à idéia de que o critério de eficiência no setor público está subordinado ao 
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critério democrático. (CUNILL GRAU, 1997 apud COUTINHO, 2000, p. 43). A 

especificidade do setor público está exatamente no seu caráter eminentemente político. É 

neste sentido que a cidadania assume uma importância fundamental no setor público, onde o 

“cidadão-cliente é um cidadão-cidadão, um cidadão pleno, que é o objeto dos serviços 

públicos e também seu sujeito, na medida em que se torna partícipe na formação das políticas 

públicas e na avaliação dos resultados” (BRESSER PEREIRA, 1999 apud COUTINHO,  

2000, p. 43) 

Coutinho ainda destaca que a mudança para a administração gerencial requer, além de 

mudanças estruturais, a criação de novos sistemas de valores democráticos, privilegiando-se a 

transparência e o controle social. Além disto, no novo modelo administrativo, os funcionários 

tornam-se, efetivamente, servidores do público; a sociedade está no centro das ações dos 

servidores públicos; e seria necessária a mensuração do desempenho dos serviços públicos, 

baseada na accountability dos resultados obtidos, isto é, na cobrança e na responsabilização 

de servidores e gerentes públicos. 

Nassuno (2000) destaca que as ações que vêm sendo empreendidas com foco no 

usuário cidadão apresentam objetivos relacionados ao aumento do acesso dos cidadãos a 

informações e serviços públicos, e ao aperfeiçoamento do processo de prestação desses 

serviços, além da incorporação de conhecimento e experiência no processo de definição de 

políticas e estratégias institucionais.  

Apesar dos avanços citados, Nassuno adverte que eles não são suficientes diante da 

crise do Estado. Isto se deve ao fato de que, no conceito de cidadania está implícita, 

sobretudo, a dimensão individual do cidadão quando seria necessário fortalecer a cidadania 

nos seus aspectos coletivos, através da criação de outras instâncias de participação.  
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3.2  Superar a democracia delegativa pela representativa 

O’Donnell (1991) procura descrever um subtipo das democracias existentes, a 

democracia delegativa. Para o autor, como as democracias não apresentam uma característica 

comum, passaram a ser estudadas em função das conseqüências dos vários regimes para a 

democracia, em termos de tipos de democracia e padrões de políticas públicas. Os resultados 

do trabalho surpreenderam o próprio O’Donnell, pois os fatores mais decisivos não estavam 

relacionados com o processo de transição, mas com o grau de profundidade da crise sócio-

econômica herdada pelos governos democráticos. Ao estudar a maioria dos países da América 

Latina, entre eles o Brasil, que ultrapassaram os regimes militares autoritários e implantaram a 

democracia, O’Donnell observou que eles caminharam, não para democracias representativas, 

mas para um outro tipo de democracia, a democracia delegativa. 

Os critérios que fundamentam seu argumento são, em síntese:  

a) a instalação de um governo democraticamente eleito abre caminho para uma “segunda 

transição” que se espera ser de um governo democraticamente eleito para um regime 

democrático, sendo que o elemento decisivo é o sucesso ou fracasso na construção de 

instituições democráticas;  

b) nada garante que essa segunda transição será feita, pois novas democracias podem regredir 

para o regime autoritário, ou podem atolar-se em uma situação frágil e incerta.  

(O’DONNELL, 1991, p.26 e 27) 

Para O’Donnell, as democracias delegativas são modelos de democracia, pois 

cumprem os critérios formulados por Robert Dahl, que conjuntamente, caracterizam a 

poliarquia: 1- Eleição de governantes; 2- Eleições livres e limpas; 3- Sufrágio universal; 4- 

Direito de concorrer aos cargos eletivos; 5- Liberdade de expressão; 6- Pluralismo de fontes 

de informação; 7- Liberdade de associação.  
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No entanto, a premissa básica que fundamenta as democracias delegativas é: “o que 

ganha a eleição presidencial é autorizado a governar o país como lhe parecer conveniente e, 

na medida em que as relações de poder existentes permitam, até o final de seu mandato.” 

(O’DONNELL, 1991, p.30) Não há, portanto, qualquer vinculação entre as propostas de 

campanha e suas ações. 

Dentro dessa perspectiva, cabe ao presidente definir que ações devem ser priorizadas, 

quais as políticas públicas que serão implementadas, ou seja, ele faz as opções em nome da 

sociedade.  

As instituições de controle como o Congresso e o Judiciário são vistas como 

dificultadoras das ações de um governante que foi eleito democraticamente. A accountability 

tem o seu sentido reduzido a algumas ações esporádicas e a divulgação de informações não 

acessíveis à maioria da população. Não há um convencimento quanto à necessidade de 

transparência dos resultados da administração pública. 

Diante do que foi dito, a grande diferença entre as democracias representativas e as 

delegativas está no “contrato” que é feito com a sociedade no período eleitoral. Nas 

democracias representativas, o governante cumpre todas as cláusulas pré-estabelecidas, 

prestando contas (accountability) de todas as suas ações. Já nas democracias delegativas, não 

há qualquer obrigatoriedade de cumprimento do contrato, pois a sociedade elege seu 

representante que passa a agir de acordo com sua própria consciência e interesses. As 

propostas de campanha não passam de mera formalidade que, geralmente, não vão ser 

cumpridas. 

Nas democracias consolidadas, portanto, a accountability opera não só 

“verticalmente” em relação àqueles que elegeram o ocupante de um cargo público, mas, 

“horizontalmente”, ou seja, em relação às agências estatais investidas do poder de controlar e 

corrigir eventuais violações dos limites legais. Tais limites, por sua vez, “estão intimamente 
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relacionados às fronteiras entre o privado e o público em um ponto central: na suposição de 

que aqueles que desempenham papéis na esfera pública estão obrigados a se conformar, não 

com seus interesses privados e, sim, com normas universalistas e de orientação pública” 

(O’DONNELL, 1991, p. 32)  

Já nas democracias delegativas, só podemos falar em accountability vertical e ainda 

assim, cientes de todas as deficiências deste processo, tais como a periodicidade das eleições, 

partidos pouco estruturados, entre outras. 

Para O’Donnell, a existência de accountability é indispensável para a existência da 

própria democracia, relacionando a accountability vertical à democracia e a accountability 

horizontal ao liberalismo e ao republicanismo. 

Há uma grande diferença também entre as democracias representativas e as 

delegativas em função do processo de tomada de decisão. Nas democracias representativas, a 

tomada de decisões é um processo submetido a uma série de instâncias públicas antes de 

serem implementadas as ações. Isto o torna lento, mas extremamente participativo e com 

menos chance de dar errado. Diferentemente, nas democracias delegativas, como há uma 

centralização muito grande de poder no presidente e ele, praticamente, não tem que prestar 

contas (accountability) de suas ações, o processo de tomada de decisões é bem mais rápido, 

mas o risco de não dar certo é muito grande.  

O’Donnell focaliza casos na América Latina, Argentina, Brasil e Peru, que 

correspondem a democracias delegativas. Nestes casos, há uma herança forte de regimes 

autoritários. A crise social e econômica sugere soluções urgentes, típicas das democracias 

delegativas. Os presidentes se colocam como salvadores da pátria. No Brasil, podemos 

verificar a grande quantidade de pacotes econômicos, medidas provisórias, que demonstram a 

centralização do poder e da responsabilidade no presidente.  
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De acordo com os argumentos apresentados por O’Donnell, os órgãos de controle no 

Brasil são institucionalmente fracos, carecendo de uma maior capacidade de executar um 

controle efetivo sobre os gastos públicos. Esta afirmação coincide com a colocação feita pelos 

gestores do programa PROGESTÃO, em nossa entrevista grupal, pois eles entendem que os 

valores democráticos como cidadania, democracia, transparência, só se desenvolvem na 

presença de instituições fortes. Esta medida fortaleceria a accountability horizontal, e os 

órgãos de controle deixariam de ser vistos como incômodos, mas como necessários ao próprio 

controle social. 

 

 

3.3 Accountability 
 
3.3.1  Alguns conceitos 

O termo accountability vem sendo utilizado com diversos significados: transparência, 

obrigação de prestar contas, responsabilidade objetiva, responsabilidade subjetiva, 

publicidade, motivação e construção da agenda governamental.  

Para Campos(1990) inspirada em Frederich Mosher, accountability é sinônimo de 

responsabilidade objetiva e seu grau avança na medida em que os valores democráticos, tais 

como, igualdade, dignidade humana, participação e representatividade, também avançam 

(CAMPOS, 1990, apud SACRAMENTO, 2004, p.1) 

Levy define accountability como:  

obrigação de prestar contas e assumir responsabilidades perante os cidadãos 
imposta àqueles que detêm o poder de Estado objetivando criar transparência 
e, conseqüentemente, maiores condições de confiança entre governantes e 
governados. (LEVY, 1999, P.390, apud SACRAMENTO, 2004, p.1). 
 

Para Ribeiro, a palavra accountability, que ainda não encontra sinônimo na língua 

portuguesa (talvez por falta de costume), pode ser traduzida como  
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transparência na gestão pública ou capacidade de prestar contas, tem 
lentamente entrado nas práticas políticas do Brasil. O conceito de 
Accountability supera o conceito tradicional da publicidade do ato, uma vez 
que abrange a motivação e a construção da agenda governamental. 
(RIBEIRO, 2000, p. 4) 
 

Francisco Silva afirma que “o conceito de accountability é de fundamental 

importância para que se possa falar em participação social nas políticas públicas e 

responsabilização dos gestores públicos, ou seja, a idéia de controle social da Administração 

Pública”. (SILVA, 1999, p. 65) 

Trosa (2001, p.264) alerta para “a necessidade de uma visão moderna de 

responsabilidade, visto que esta não pode ter como base a ameaça e a sanção, mas um 

sentimento interiorizado que ‘cada um faz parte da solução e não apenas do problema’”. 

(TROSA, 2001, apud SACRAMENTO, 2004, p.2) 

Esta é a acepção de responsabilidade subjetiva definida por Campos, no sentido de 

uma cobrança que a pessoa exerce sobre si mesma com relação à necessidade de prestar 

contas a alguém.  

Zamot (2003) relaciona o termo accountability na administração pública ao 

pressuposto da “transparência” na aplicação de recursos públicos (ZAMOT, 2003 apud 

RIBEIRO FILHO, 2005, p.5). 

Santos acredita que a tradução de accountability para responsabilidade é uma forma 

inconsistente e reduzida de definir o real sentido do termo, uma vez que o mesmo tem um 

sentido mais amplo demonstrando o inter-relacionamento entre a sociedade e o governo, com 

uma participação ativa da sociedade (SANTOS, 1999 apud RIBEIRO FILHO, 2005, p. 5). 

Sacramento considera que   

accountability é uma das características do sistema político que nos regimes 
democráticos se impõe ao administrador público. Portanto, a accountability 
não só diz respeito à imposição, pelo sistema, em caráter continuado, de 
visibilidade e transparência nos atos do governo como também à 
responsabilização dos governantes, inclusive com a possibilidade de 
sanções, pelos governados. (SACRAMENTO, 2004, p.2) 
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Em comum, estas acepções estão ligadas ao conceito de controle social e democracia. 

Akutsu (2002) considera que existem dois agentes envolvidos no processo de 

accountability: o primeiro que delega responsabilidade (Sociedade) e o segundo que procede à 

gestão dos recursos e deve prestar contas de sua gestão (Governo).  

Deve considerar-se, no entanto, a existência de um terceiro agente, fundamental no 

processo de accountability: o Controle. Como bem afirma Campos “imune a controles 

externos, a burocracia pública é corrupta e ineficiente, enquanto os cidadãos continuam sem 

qualquer proteção contra as decisões arbitrárias”. (CAMPOS, 1990 apud SACRAMENTO, 

2004, p.5) 

 

 

3.3.2  A classificação de O´Donnell 

O’Donnell classifica a accountability em vertical e horizontal. Para ele, países da 

América Latina e de outros lugares, tornaram-se recentemente democracias políticas ou 

poliarquias, pois satisfazem as condições estipuladas por Robert Dahl na definição desse tipo 

de regime. Por definição, nesses países a dimensão eleitoral de accountability vertical existe. 

Por meio de eleições razoavelmente livres e justas, os cidadãos podem punir ou premiar um 

mandatário votando a seu favor ou contra ele ou os candidatos que ele apóie na eleição 

seguinte. Também por definição, as liberdades de opinião e de associação, assim como o 

acesso a variadas fontes de informação, permitem articular reivindicações e mesmo denúncias 

de atos de autoridades públicas. A accountability vertical pode ser realizada individualmente 

ou coletivamente. 
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A accountability horizontal está ligada à existência de agências estatais que têm o 

direito e o poder legal e que estão de fato dispostas e capacitadas para realizar ações, que vão 

desde a supervisão de rotina a sanções legais ou até o impeachment contra ações ou omissões 

de outros agentes ou agências do Estado que possam ser qualificadas como delituosas. A idéia 

básica é a prevenção, e se necessário a punição, do tipo de ações para as quais as autoridades 

se inclinam. Para O’Donnell, o Brasil é um desses países que apresentam accountability 

vertical, mas em que a accountability horizontal é fraca ou intermitente. 

O’Donnell admite uma série de fragilidades dos mecanismos de accountability 

vertical. Em primeiro lugar, a própria tempestividade do processo, pois as eleições só ocorrem 

a cada dois anos. Agregado a isto, O’Donnell cita a pouca estruturação de partidos e a falta de 

vinculação dos eleitores a partidos políticos. No Brasil verificamos que os eleitores votam nos 

candidatos e não nos partidos políticos. 

Até mesmo os demais mecanismos de accountability vertical, como as reivindicações 

sociais e a atuação da mídia, são questionados por O’Donnell (1998). Com relação à mídia, 

O’Donnell considera que nem sempre suas ações são desvinculadas de interesses políticos, 

podendo beneficiar um culpado e acusar um inocente. Já as reivindicações sociais dependem 

fundamentalmente das ações que as agências estatais autorizadas tomem para investigação e 

punição dos delitos. 

Com relação à accountability horizontal, O’Donnell adverte para a necessidade de 

agências estatais autorizadas e dispostas a supervisionar, controlar, retificar e/ou punir ações 

ilícitas de autoridades localizadas em outras agências estatais. No entanto, além da autoridade 

legal, as agências devem ter autonomia suficiente para executar suas ações. 

Essas agências não podem agir como estão agindo, isoladamente, mas precisam de um 

planejamento integrado que maximize seus esforços, pois a accountability horizontal é o 
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resultado integrado de redes de agências, onde devem participar os órgãos de controle interno, 

externo, Ministério Público e o Poder Judiciário. 

Neste momento é importante citar o que pode ser feito, segundo O’Donnell, para 

adquirir accountability horizontal:  

1- dar aos partidos de oposição um papel importante na direção das agências que estão a cargo 

de investigar supostos casos de corrupção;  

2- as agências que desempenham um papel essencialmente preventivo, tais como os Tribunais 

de Contas serem altamente profissionalizados, dotados de recursos tanto suficientes quanto 

independentes dos caprichos do Executivo, e o mais isoladas possível do governo;  

3- Garantir um Judiciário altamente profissionalizado, bem dotado de um orçamento 

independente do Executivo e do Congresso, e totalmente autônomo em suas decisões relativas 

a estes;  

4- Promover a crença nas inclinações republicanas; 

5- Garantir que os fracos e pobres sejam pelo menos tratados decentemente pelos agentes 

estatais;  

6- Gerar informação confiável e adequada, mídia independente e instituições de pesquisa e 

disseminação;  

7- Assegurar a existência de várias organizações de accountability vertical, inclusive a Mídia;  

8- Exigir o bom exemplo dos homens públicos, especialmente políticos e outros líderes 

institucionais. ( O’DONNELL, 1998, p. 49 a 51) 
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3.3.3  Acepção adotada para “accountability” 

As definições apresentadas de accountability apontam para dois sentidos. Um primeiro 

trata o termo como responsabilidade objetiva de uma pessoa perante outra, com base na 

ameaça ou sanção. Uma segunda forma de vê a accountability está relacionada à imposição 

pelo sistema de visibilidade e transparência, de uma convicção interiorizada de que cada um 

faz parte da solução, ou seja, trata-se da responsabilidade subjetiva perante os cidadãos, e, por 

isso, põe-se além dos limites normativos do momento.  

Nesta dissertação o termo accountability é tratado com esse segundo sentido, 

estabelecendo responsabilização aos auditores e gestores públicos pela boa aplicação dos 

recursos, de acordo com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

eficiência e finalidade pública. 

A diferença na responsabilização desses dois agentes públicos está no objeto sob o 

qual prestam contas. O gestor tem responsabilidade sobre a execução do programa, é ele 

quem realiza as ações para melhorar o programa. Portanto, se não cumprir as metas, o gestor 

deve ser responsabilizado, objetivamente. Além dessa responsabilidade, ele tem a 

responsabilidade subjetiva, junto com o auditor. 

O auditor tem responsabilidade objetiva no sentido técnico, pela qualidade do seu 

trabalho, pela metodologia utilizada, pelo planejamento adequado do seu trabalho. A 

responsabilidade subjetiva é no sentido político, de se sentir responsável perante a sociedade, 

acreditando que ele é parte do processo e precisa se envolver com a solução dos problemas, 

indicando melhores alternativas. O cumprimento da responsabilidade objetiva não esgota a 

subjetiva. O auditor, como parte importante do sistema de controle que serve à cidadania, 

permanece responsável por encontrar formas de garantir os resultados daquele sistema e da 

aplicação dos recursos. 



 

 

56 

A responsabilidade subjetiva é a fonte maior de renovação das relações, formais ou 

não, entre auditores e gestores. Ela pode trazer solução para os conflitos entre auditores e 

gestores. 

Quando se discute accountability, necessariamente, precisamos verificar qual o 

modelo de controle que está sendo utilizado. O controle burocrático ou formal já tem 

mostrado que não é suficiente para garantir a eficiência e eficácia na aplicação dos recursos 

públicos. Predominam neste modelo, valores burocráticos tradicionais, um conceito limitado 

de responsabilidade, de transparência e de prestação de contas à sociedade. 

Accountability, segundo os conceitos explicitados no início do capítulo só se alcança 

com a participação efetiva da sociedade através do controle social. Este só pode operar em um 

ambiente em que predomine a total transparência, publicidade dos atos, prestação integral de 

contas, o que não é atingido com controles formais. Segundo Campos (1990), “o grau de 

accountability de uma burocracia é explicado pelas dimensões contextua is da Administração 

Pública, por meio da textura política e institucional da sociedade, dos valores e costumes 

tradicionais partilhados na cultura e da própria história”. (CAMPOS, 1990 apud SILVA, 

1999, p.65) 

Estes novos conceitos forçam a inclusão de novas dimensões ao escopo do controle, 

tais como eficiência, eficácia, efetividade que não podem ser medidas através do modelo de 

controle formal.  

Assim, a implementação da accountability carece de uma maior consciência da 

sociedade quanto ao seu papel no acompanhamento das ações governamentais, pois é ela, em 

última instância que pode compelir o gestor público ao respeito fundamental para com a 

cidadania. 
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4 Auditoria de Legalidade e Auditoria de 

Desempenho: evolução de uma questão  

 

4.1  O papel do auditor e o do gestor público na auditoria 

de legalidade e na auditoria de desempenho 

A atividade de auditoria de legalidade remete o auditor a uma posição de verificador 

do cumprimento de normas. Cabe a ele o papel de identificar responsáveis pelas 

irregularidades encontradas. Assim, é treinado para se comportar de maneira autoritária e 

desenvolver seu trabalho sem qualquer interferência do gestor. 

O gestor público, nesse processo de auditoria tradicional, atende às determinações dos 

órgãos de controle e procura mostrar que não é culpado pelas irregularidades porventura 

encontradas. Percebemos, então, a existência de interesses antagônicos entre auditores e 

gestores. 

A auditoria de desempenho surge com a perspectiva de priorizar a avaliação dos 

resultados da gestão pública. No entanto, as experiências iniciais no Brasil com a avaliação de 

políticas públicas seguiram metodologias quantitativas, desconsiderando os aspectos políticos. 

Isto porque, no Brasil, é comum entender-se a avaliação como uma atividade meramente 

fiscalizatória, e não como um elemento capaz de possibilitar o avanço no controle social dos 

programas. 

A visão clássica de avaliação está associada à idéia de auditoria ou controle de um 

programa, privilegiando a análise e mensuração dos objetivos e resultados do programa. 
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Nessa perspectiva, há uma enorme preocupação com os instrumentos técnicos e 

metodológicos da avaliação. Essa concepção é baseada no normativismo e em uma visão 

formal da avaliação. 

Uma das características da avaliação clássica é a baixa ou nula participação da 

sociedade. Em alguns casos, a população envolvida participa por intermédio de questionários 

elaborados pelos avaliadores. No entanto, a perspectiva política prevê a participação dos 

envolvidos em todas as etapas, desde a formulação da política, sua implementação, até a 

publicização dos resultados. 

Sobre o modelo funcionalista de avaliação, Maria de Fátima Gomes faz o seguinte 

comentário: 

privilegia basicamente a análise e mensuração dos objetivos previstos. 
Inscreve-se na mais pura tradição tecnocrática, sempre em busca de modelos 
de intervenção na realidade [...] ignora a política pública como uma 
intervenção na realidade, envolvendo diferentes sujeitos e condicionada por 
interesses e expectativas (GOMES, 2001, p.19) 

 

As críticas mais comuns à metodologia quantitativista são: resultados não conclusivos 

em função da aplicação de metodologias frágeis e de conclusões que não são definitivas nem 

totalmente convincentes; oportunidade, pois suas conclusões não se produzem a tempo para 

ajudar a tomada de decisão; e a irrelevância, devido a pouca informação disponibilizada para 

os principais agentes envolvidos nos programas sociais. As críticas se referem a um modelo 

de concepção linear e seqüencial das atividades de um programa, o que não ocorre com os 

programas sociais. (SULBRANDT, 1993, p. 322 e 323). 

Apesar das críticas apresentadas, o método de avaliação por indicadores quantitativos 

não pode ser desprezado, pois é fundamental para apresentação e interpretação dos dados e 

resultados de um programa. O que se discute, fundamentalmente, é a necessidade de 

apreensão de fatores que estão fora da perspectiva quantitativa de avaliação.  
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A relação entre auditores e gestores na avaliação formal se assemelha à relação 

estabelecida na auditoria de legalidade. A diferença é que, ao invés de verificar o 

cumprimento de uma norma, verifica-se o atingimento de uma meta. Não podemos falar ainda 

em um trabalho colaborativo entre auditores e gestores. É visível o constrangimento dos 

gestores no início de um trabalho de avaliação de programas. Há uma ameaça de perda de 

poder e o receio de tornar transparentes os resultados alcançados com o programa. Este clima 

gera falta de apoio do gestor ao trabalho e pouca participação, dificultando as práticas 

avaliativas. 

Pollitt (1999) destaca que a prática da auditoria de desempenho tem se desenvolvido 

em cada país ao longo do tempo com suas peculiaridades, de forma que as atividades dos 

auditores variam entre diferentes períodos e entre diferentes auditorias. O ponto principal é 

que a auditoria de desempenho não é um produto padronizado, assim sendo, há um conjunto 

ainda indefinido de práticas em desenvolvimento, apesar de existirem padrões-chave e 

elementos de definição. 

Diante dessa constatação, Pollitt considera a existência de quatro “tipos ideais” de 

papéis que são possíveis para os auditores de desempenho: como juizes/magistrados, como 

contadores públicos, como pesquisadores/cientistas, ou como consultores de gestão.  

O papel de juiz ou magistrado ressalta que o principal foco do trabalho do auditor é a 

verificação da conformidade das ações dos órgãos públicos com a lei. A lei é absoluta, a fonte 

das normas e padrões pelos quais a ação ou omissão podem ser interpretados ou avaliados. 

Tais normas e padrões são bastante variados, e podem levar o auditor a interpretações 

desafiadoras do conceito de “desempenho”.  

Por outro lado, o auditor no papel de contador público considera que a verdade é 

estabelecida por meio da exposição das ações ao exame público e ao debate. O foco é na 

transparência e no processo de abertura e divulgação pelos quais a transparência pode ser 
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promovida. As autoridades públicas devem agir conforme o seu discurso e o público deve 

poder verificar sua conduta com base em uma prestação de contas completa e fidedigna. O 

trabalho do auditor de desempenho é obter a informação, examiná-la, validá- la e 

disponibilizá-la.  

O mais recente papel do auditor é como pesquisador/cientista, nesse caso, a ênfase é 

nos padrões científicos de procedimentos e métodos e na geração de novo conhecimento. O 

objetivo é a precisão científica, onde os pronunciamentos do auditor serão aceitos não por seu 

status, mas pelo fato de serem vistos como melhor e mais apropriado método analítico 

empregado para produzir um quadro objetivo.  

O último papel citado por Pollitt é o de consultor de gestão. Neste caso, o importante é 

garantir melhorias na administração pública. A utilidade merece ainda maior atenção do que a 

correção legal ou a verdade científica. Para isto, é preciso estar próximo do auditado, entender 

seus problemas e trabalhar com os seus servidores para promover mudanças.  

O autor então propõe que os órgãos de controle façam diferentes escolhas estratégicas 

dentro desses extremos, porque nenhuma instituição poderia desempenhar os quatro papéis – 

ou buscar os quatro tipos de “verdade” – de forma igualmente bem sucedida.  

As experiências que citamos a seguir mostram que, no Brasil, a prática da auditoria de 

desempenho vem se alterando no caminho de uma avaliação mais qualitativa. No entanto, 

apenas o novo modelo de gestão de pessoas por competências do TCU, conforme veremos na 

subseção 4.2.3, inicia a discussão da mudança de papel do auditor e seu relacionamento com o 

auditado.  
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4.2 Experiências de órgãos de controle sobre Auditoria de 

Desempenho 

 

4.2.1  A experiência da Controladoria Geral de Pernambuco 

Seguindo um padrão tradicional dos órgãos de controle da administração pública, o 

Controle Interno de Pernambuco foi marcado por ações voltadas para a verificação do 

cumprimento das normas e identificação dos responsáveis por infrações às leis. Neste sentido, 

verificava fatos já ocorridos e indicava os culpados, bem como levantava o volume de 

recursos a serem ressarcidos aos cofres públicos. Ocorre que tal modelo não surtia grandes 

efeitos, tendo em vista que os fatos já haviam sido consumados. Essa forma de trabalhar 

gerava insatisfação aos auditores que começaram a discutir novas formas de auditar. 

O novo modelo de Controle Interno vem sendo construído desde 1998 pelos dirigentes 

e técnicos da antiga Diretoria de Controle do Tesouro Estadual-DCTE, hoje, Gerência de 

Controle do Tesouro Estadual-GCTE, órgão da Secretaria da Fazenda de Pernambuco.  

 Foram definidos os seguintes Propósitos Básicos para o Controle Interno (CGE, 1999): 

- Contribuir para maior eficiência, eficácia e efetividade da Gestão Pública; e 

- Fornecer à Sociedade informações, definidas por Lei e outras normas, que permitam 

acompanhar e avaliar o desempenho da Gestão Pública. 

Nesse sentido, o controle interno orienta-se para a melhoria da qualidade do gasto 

público, tanto na observância dos padrões de previsão e execução da despesa, como e 

principalmente, no fornecimento de informações para os gestores que lhes permitam melhorar 

a qualidade do planejamento da ação e de sua execução, criando, com isso, condições para a 

aprendizagem e melhoria contínua dos resultados obtidos e benefícios para a Sociedade. 
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Esses propósitos básicos pretendem atender às novas demandas da sociedade por 

formas de governo mais efetivas, avançando de uma ação de controle interno marcadamente 

legalista e formal, para um padrão de controle interno que, sem abandonar seus compromissos 

com a verificação da norma e garantia da legalidade dos atos públicos, incorpore uma atuação 

preventiva e de apoio e orientação aos dirigentes e gestores no desenvolvimento de formas 

superiores de qualidade da gestão. 

 A nova proposta de modelo constitui parte das ações do PROMOAF- Programa de 

Modernização da Administração Financeira, iniciado em 1997 com o apoio de recursos do 

BID, dentro do programa mais geral de reestruturação da administração tributária e financeira 

dos estados brasileiros.  

 Dentre os propósitos específicos do novo modelo, destacamos: 

- Verificar a legalidade, legitimidade, eficácia, eficiência e economicidade (Constituição 

Estadual, art. 29 § 1º) dos atos e procedimentos da Administração Pública, orientando 

as correções pertinentes; 

- Produzir informações para a Sociedade, de forma adequada e sistemática, de modo a 

tornar transparente a gestão pública; 

- Apoiar o desenvolvimento da qualidade da Gestão Pública, contribuindo para a 

aprendizagem das Secretarias e entidades da administração indireta; 

- Produzir informações gerenciais, subsidiar e acompanhar os gestores na previsão e na 

execução orçamentária, financeira e patrimonial, enfatizando a ação preventiva e a 

avaliação dos resultados dos programas e ações de governo. 

Esses propósitos impuseram um maior alcance nas atividades do Controle Interno, e 

uma nova prática por parte dos seus profissionais, tornando-os não apenas controladores 

distantes do fato gerencial público, mas um recurso efetivo para ajudar no 

desenvolvimento de soluções legais e eficazes para a gestão pública, além de verificar a 
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pertinência e propriedade dos atos praticados pelos gestores, contribuindo assim com o 

aprimoramento do processo gerencial.  

 Os principais avanços com a implantação do novo modelo foram: 

a) auditorias preventivas e concomitantes à realização da despesa; 

b) orientação sistemática aos gestores públicos. Desenvolvimento de um site com 

perguntas e respostas mais freqüentes para que os gestores possam esclarecer suas dúvidas 

de maneira rápida e eficiente; 

c) acompanhamento contínuo dos resultados das auditorias, com visita dos auditores aos 

órgãos e entidades auditados com o objetivo de verificar a implantação das medidas 

corretivas apontadas nos Relatórios de Auditoria; 

d) verificação in loco dos processos de realização da despesa, além da constatação das 

formalidades exigidas em lei; 

e) formação de equipes de trabalho considerando o perfil e interesse dos auditores por 

área de trabalho; 

f) criação de metas e indicadores de desempenho mensal para todos os auditores.  

Alguns indicadores utilizados apontaram um bom atingimento das metas fixadas para 

a Controladoria Geral do Estado no Plano Anual de 2004 e 2005 e uma melhora na 

produtividade dos auditores.  

 

 

4.2.2  A experiência do Tribunal de Contas de Pernambuco 

Os dados apresentados neste item foram extraídos do artigo “Ética na Gestão Pública. 

O Papel dos Tribunais de Contas Brasileiros como Agências de Accountability. O caso do 
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Tribunal de Contas de Pernambuco” de Carlos Maurício Figueiredo, Auditor Substituto de 

Conselheiro do Tribunal de Contas de Pernambuco. (Portugal, 2002) 

Para Figueiredo (2002), a atuação dos Tribunais na promoção da ética e na garantia do 

exercício pleno da cidadania constrói uma via de mão dupla. Não só os Tribunais servem 

como provedores de informações e garantidores de que esses mecanismos de participação 

popular estejam sendo respeitados, como também os Tribunais se legitimam junto à 

sociedade, maximizando suas ações.  

A pergunta que Figueiredo tenta responder em seu trabalho é se os Tribunais de 

Contas brasileiros estão preparados para serem instrumentos de promoção da ética e exercício 

da cidadania.  

A primeira dificuldade encontrada refere-se a pessoal qualificado e em número 

suficiente aos procedimentos utilizados e aos equipamentos disponíveis para execução das 

tarefas.  

No entanto, uma pesquisa realizada pelo Tribunal de Contas de Pernambuco, em todo 

Estado, detectou que nada menos do que 52,22% dos entrevistados não o conheciam. Sequer 

tinham ouvido falar. Apenas 24,5% dos entrevistados disseram conhecer parcialmente os seus 

objetivos. No entanto, dos que conheciam o Tribunal de Contas, 94,3% o entendiam como 

necessário ao controle da Administração Pública, e 65% como sendo essencial no combate à 

corrupção. Para Figueiredo, a questão inicial seria levar o Tribunal de Contas ao 

conhecimento da outra metade da população que não o conhece.  

As outras medidas necessárias seriam: buscar a migração de um controle que, regra 

geral, ocorre a posteriori para um controle prévio e concomitante como exige a Lei de 

Responsabilidade Fiscal; mudar o escopo do controle, pois, não é mais suficiente o controle 

de legalidade, impõe-se a necessidade de verificar a eficácia, eficiência, economicidade e 

efetividade da ação governamental.  
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O trabalho realizado por Figueiredo aponta para uma mudança significativa na 

filosofia de atuação e nas atribuições desenvolvidas pelo TCE. Em primeiro lugar, destaca-se 

o processo de aproximação da sociedade, através de iniciativas com o objetivo de garantir a 

transparência das ações dos governos municipais e estadual. 

Por outro lado, o Tribunal tem buscado incrementar a atuação pedagógica com forte 

atuação na formação permanente dos servidores públicos estaduais e municipais e no estímulo 

à transparência e à participação popular na gestão pública.  

Outras ações também foram desenvolvidas, como o aperfeiçoamento dos 

procedimentos e técnicas de fiscalização, a modernização dos recursos de tecnologia da 

informação, a formação contínua de pessoal e a aquisição de novos equipamentos.  

As experiências que mais se destacaram foram a criação da Ouvidoria, a Inteligência 

de Contas, Operação Eleições e Escola de Contas Públicas.  

Verifica-se, portanto, que o Tribunal de Contas de Pernambuco tem, aliado às suas 

atribuições de controle da legalidade, desenvolvido novas ações no sentido de garantir a 

eficiência, eficácia e efetividade da administração pública. 

 

 

4.2.3  A experiência do Tribunal de Contas da União 

O TCU desenvolveu os primeiros conceitos e metodologias referentes à auditoria de 

desempenho entre os órgãos de controle brasileiros. Ao longo da década de 90, os normativos 

que regulamentavam a atuação do TCU foram reestruturados. Este caminho foi possível 

graças ao Projeto de Cooperação Técnica que o Tribunal vem desenvolvendo com o apoio do 

Departamento para o Desenvolvimento Internacional- DFID do Reino Unido. O projeto visa, 
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principalmente, examinar questões relacionadas à promoção da eqüidade e da redução da 

pobreza em programas do governo federal. 

Outra iniciativa do Tribunal de Contas da União foi a criação da Secretaria de 

Fiscalização e Avaliação de Programas de Governo- Seprog, em 2000. A Seprog avalia 

programas de governo de abrangência nacional e regional mediante a realização de Auditorias 

de Natureza Operacional - ANOP. Além disso, desenvolve e dissemina métodos e técnicas 

para essa modalidade de auditoria.  

Desde 1998 foram realizadas 47 auditorias em diversas áreas de governo. Os primeiros 

trabalhos trataram de aspectos administrativos. Nos anos seguintes, buscou-se avaliar 

programas de governo com ênfase no exame da qualidade da prestação dos serviços e na sua 

capacidade de contribuir para a solução dos problemas sociais identificados.  

Foram avaliados programas nas áreas de Agricultura, Assistência Social, Cidadania, 

Comércio e Serviços, Educação, Energia , Habitação,  Meio-Ambiente, Saúde e Trabalho.  

Atualmente, o TCU está implantando o projeto de modelo de gestão de pessoas por 

competências. O conceito de competência é entendido como o resultado da aplicação de um 

conjunto de conhecimentos, habilidades e características pessoais, demonstrado através de 

comportamentos em um determinado contexto de trabalho, que suporta e gera um 

desempenho superior.  

O desenvolvimento de competências pressupõe, de um lado, a explicitação pela 

organização das competências necessárias em cada um de seus espaços ocupacionais que 

podem levá- la a alcançar desempenho superior e construir sua visão de futuro; por outro, o 

engajamento das pessoas em ações de desenvolvimento de competências de acordo com as 

lacunas existentes entre o nível de proficiência da pessoa em cada competência e o nível de 

proficiência exigido por seu espaço ocupacional. 
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Competências profissionais, para o TCU, podem ser de natureza gerencial, técnica ou 

pessoal. Competências pessoais são aquelas que todos os servidores do TCU devem 

apresentar em maior ou menor grau, de acordo com os requisitos de seu espaço ocupacional. 

Competências gerenciais são aquelas que todos os gerentes do TCU devem apresentar em 

maior ou menor grau, sempre de acordo com os requisitos de cada espaço ocupacional. 

Competências técnicas são aquelas ligadas a processos de trabalho ou funções dentro da 

organização, e requerem conhecimento especializado.  

O objetivo do projeto é definir modelo de gestão do desenvolvimento de pessoas por 

competências, capaz de estimular o auto-desenvolvimento dos servidores e de propiciar o 

alinhamento das ações de seleção, treinamento, desenvolvimento, alocação e desempenho 

profissional  às estratégias institucionais. O projeto começou a ser discutido em 2005 e tem 

como previsão de conclusão o mês de Junho de 2006.  

Durante as discussões iniciais com os auditores no desenvolvimento deste projeto, foi 

levantada a questão da mudança de papel do auditor e seu relacionamento com o auditado 

(MEROLA, 2005). Por este motivo, acreditamos que este projeto avança em relação às 

demais experiências citadas e discutirá o reposicionamento na relação auditor-gestor, como 

estamos discutindo nesta dissertação. Não se trata apenas de inserir práticas de auditoria de 

desempenho, até porque, desde 1998 o TCU vem realizando este tipo de auditoria. O 

resultado final dessas discussões só será conhecido no segundo semestre de 2006. 
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5  Auditores e gestores falam da questão da 

responsabilidade comum 

Neste capítulo apresentaremos o resultado das entrevistas grupais realizadas com 

auditores e gestores públicos. A questão posta para discussão foi a seguinte: 

“Reposicionando seus papéis frente à sociedade, auditores e gestores públicos seriam ambos 

responsabilizados pelos resultados dos mesmos programas governamentais, ainda que de 

forma e com limites diferenciados. Vamos supor tal hipótese. Então se pergunta: 

 

a) à primeira vista, como você encararia isso?  

b) como você acha que isso poderia dar certo?”  

 

As respostas foram agrupadas em seis itens a partir do instrumental de análise 

“Quadro de Consolidação” sugerido por Mattos (2005, p. 841-843). Tais respostas serão 

analisadas sucessivamente:  

Atribuições e responsabilidades legais de auditores e gestores  

Diferentes papéis a serem desempenhados na Auditoria de Desempenho 

A questão do interesse e da vontade política 

Principais dificuldades na implementação da hipótese de pesquisa 

Mudanças institucionais e culturais necessárias 

Experiências de auditores e gestores públicos na Auditoria de Desempenho 
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5.1  Atribuições e responsabilidades legais de auditores e gestores 

Esta é uma questão fundamental, já que grande parte da argumentação dos auditores se 

centrou neste ponto. Isso ocorre porque, como vimos no Capítulo 3, há diversas normas 

estabelecendo as competências dos auditores. No entanto, grande parte delas é muito antiga, 

como a Lei 4320/64 e a Lei 7741/78, que não consideravam alguns dos novos conceitos de 

accountability, controle social, transparência, nem alguns novos princípios da Administração 

Pública como eficiência, eficácia, efetividade.  

Os gestores, por estarem mais associados à administração dos recursos públicos, não 

apresentaram uma visão limitada aos preceitos legais, mas às novas concepções da 

administração gerencial. 

Destacamos inicialmente, a opinião do Auditor 1. Ele considera que, para discutirmos 

essa hipótese de pesquisa é preciso verificar as atribuições de cada órgão. O Controle Externo 

é um órgão independente, autônomo, que, por definição, não faz parte da estrutura de poder 

do órgão e se localiza em outro Poder. Assim, sua função é apontar irregularidades, quando 

seus auditores estiverem realizando auditoria de legalidade, e avaliar o desempenho dos 

programas governamentais. 

Referindo-se à nossa hipótese de pesquisa, o referido auditor comentou:  

Difícil de ser materializada, a não ser que haja uma força, um dispositivo 
legal muito claro que estipulasse esse tipo de responsabilização. Porque o 
que caracteriza a avaliação externa é exatamente a independência do auditor, 
é isso que dá a força da avaliação externa. (Auditor 1, entrevista em 
28/07/2005). 

 

E mais diante: 

Não daria certo porque você não tem respaldo legal. Você tem sempre que 
voltar para as atribuições de cada órgão. O auditor externo não vai querer ser 
“sócio” deste programa, porque ele vai querer preservar o seu trabalho, o seu 
papel de independência e de cobrança. Se não, vai fundir [os papéis]. (Idem) 
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O Auditor 1 concluiu: “Eu acho muito difícil que possa haver esse tipo de co-

responsabilização. Porque ele [o auditor] não consegue gerir, ele aponta. Não pode tomar 

decisões.” (Idem) 

A Auditora 2 também se manifestou nesse sentido: “A responsabilidade é de quem? É 

do gestor pelo bom desempenho do programa. O papel do controle externo não é esse, não é 

gerir o programa.” 

A Auditora 3 também comentou o processo de responsabilização: 

Há duas hipóteses de responsabilização: pelo não atingimento das metas, e a 
outra, pelo auditor não ter identificado que o rumo daquela gestão não estava 
satisfatório. No primeiro caso, pela gestão, deve ser imputada ao gestor. Para 
definir metas tem que conhecer a gestão, só o gestor sabe.  A 
responsabilização para o auditor é por ele não ter aplicado uma boa técnica, 
poderia ter verificado uma distorção durante o processo de atingimento das 
metas e por não ter ajudado o gestor a redefinir seus objetivos, isso seria bem 
interessante, mas dentro da definição das técnicas que ele aplicou durante o 
trabalho. Se o auditor fez todos os procedimentos dentro do que se espera 
dele, aí ele não pode ser responsabilizado. Pela negligência, por 
planejamento inadequado, sim, por isso pode ser responsabilizado. (Auditora 
3, entrevista em 23/09/2005) 
 

Nessa perspectiva, os auditores do controle externo entendem que o auditor não 

poderia ser responsabilizado pelos resultados dos programas governamentais. Sua co-

responsabilidade tiraria o caráter externo da avaliação. A única maneira de responsabilizar o 

auditor seria por atitude de imprudência, imperícia, que tivesse levado o gestor a prejudicar o 

programa. 

A responsabilização, segundo os mesmos auditores, é dos gestores que conhecem bem 

o programa e tomam decisões relativas à sua execução.  

Foi nesse mesmo sentido, a posição da Auditora 4: “A responsabilização do gestor é 

mais simples porque ele tem metas a cumprir, tem um plano de trabalho. O não cumprimento 

de metas gera punição. O auditor não tem como fazer ingerências na gestão.” (Auditora 4, 

entrevista em 28/07/2005) 
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A concepção de responsabilidade tem um sentido muito estreito para os auditores, 

estando ligada apenas à qualidade técnica do seu trabalho.  

Há ainda a questão da identificação das causas de um eventual insucesso de um 

programa. Para os auditores, dizer que o programa deu errado porque o auditor fez um 

trabalho ruim, criou indicadores errados, é muito difícil, pois não se consegue fazer um nexo 

causal entre esses fatos, ou seja, é difícil isolarmos uma ação e responsabilizá- la pelo 

insucesso do programa. 

Os auditores conseguiram identificar uma hipótese de responsabilização: a existência 

de uma meta-avaliação, ou seja, uma avaliação da avaliação feita pelo órgão de controle, que 

consistiria em uma crítica à metodologia adotada pelo auditor. O que seria testado era a 

qualidade do trabalho de auditoria, e não os resultados do programa. Assim, a 

responsabilidade do auditor estaria limitada ao trabalho realizado. 

Uma outra hipótese levantada foi a responsabilização dos auditores no momento da 

seleção dos programas a serem auditados, pois poderia haver algum órgão ou entidade não 

auditada e outro que recebeu diversas auditorias. No entanto, para este caso, não houve 

unanimidade. A Auditora 2 entende que, mesmo neste momento, não cabe responsabilizar o 

auditor ou o órgão de auditoria, pois “quem pode dizer que saúde, por exemplo, é mais 

importante que educação?” 

Diante da argumentação apresentada, a responsabilização com que os auditores 

concordam está mais ligada à própria responsabilidade profissional. 

Há ainda uma questão importante levantada pelos auditores: o que é ideal em termos 

de programa? Eles acham muito difícil estabelecer esta idéia. 

Os gestores apresentaram uma argumentação bem diferente da opinião dos auditores. 

Os gestores acreditam em um processo de co-responsabilização de auditores e 

gestores. A auditoria tem um importante papel nesse processo, apontando as falhas, sugerindo 
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mudanças, pois, muitas vezes, o gestor por estar envolvido diretamente com o programa, não 

consegue enxergar algumas falhas. Além desta contribuição, o auditor traz novas 

metodologias, experiências de outros órgãos. 

A Gestora 1 destacou que a responsabilização dos agentes públicos está concebida no 

modelo de Administração Gerencial: 

A responsabilização é um dos pré-requisitos da administração gerencial que 
é uma tendência mundial. Não se tinha uma cultura de avaliação e esta se 
dava mais em nível de processo do que de resultados. Mas o gestor precisa 
ter o controle sobre suas ações, sobre o resultado que se quer atingir e 
proceder à prestação de contas, dando visibilidade da sua gestão à própria 
sociedade. (Gestora 1, entrevista em 14/09/2005) 
 

O Gestor 2 considera que gestores e auditores são parte do processo. Se os resultados 

de um programa forem ruins, os auditores também serão responsáveis. Para ele, auditores e 

gestores são, acima de tudo, servidores públicos que precisam colaborar para um serviço 

público de qualidade. 

Para o Gestor 3, a grande questão é identificar para quem a Administração Pública está 

trabalhando. Gestores e auditores ainda não se conscientizaram que o objetivo do serviço 

público é atender à sociedade, que vem cobrando qualidade na prestação dos serviços. 

Se o auditor só olha processo, o gestor só vai se preocupar com isso. Ou o 
serviço público se torna eficiente, ou a sociedade passa por cima. Esta 
postura que você propõe é extremamente saudável. Se o objetivo do serviço 
público é atender à necessidade da população, eu tenho que ter alguém que 
me diga, um fórum popular. A finalidade do serviço público é a sociedade, 
ela é o nosso cliente. A gente não tem esse discurso e a auditoria também 
não. Nosso objetivo é atender à população. Mas se tiver algo errado, alguma 
falcatrua, é para punir mesmo.O grande problema do serviço público é para 
quem eu estou trabalhando. O que eu tenho que fazer para chegar lá. (Gestor 
3, entrevista em 15/09/2005) 

 

O Gestor 3 discorda da necessidade de mudança de legislação para que nossa hipótese 

de pesquisa possa ser implementada, conforme alegação dos auditores:  

Com a legislação que está, é possível mudar, é uma questão de postura, de 
decisão. Vamos construir juntos mecanismos que ajudem a população 
carente. Com certeza, os auditores vêem coisas que a gente não vê. Não é só 
punir, é dizer como deve fazer daqui para frente. (Idem) 
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Uma outra questão levantada foi a do poder conferido aos auditores na auditoria de 

legalidade, e que não deve existir na auditoria de desempenho. Para o Gestor 2, a grande 

dificuldade é que os auditores estão acostumados a uma relação de poder muito forte, 

estabelecida entre ele e o auditado. Nos casos de auditoria de legalidade, é o auditor quem 

detém o conhecimento das normas, no entanto, na auditoria de desempenho, ele não é superior 

ao gestor, e precisa ser humilde, se colocando como alguém igual ao gestor. Todo esforço 

para implantar esta nova relação pode acabar se o auditor não mudar de atitude.  

Nas palavras do Gestor 2: 

Nada disso funciona se o auditor não abrir mão de sua relação de poder. O 
auditor é um ser humano, está naquele momento como alguém que está ao 
lado do poder. Ele chega na instituição com muito poder e esta relação com 
o poder às vezes enebria. O esforço pode acabar pela atitude do auditor. A 
pessoa que vai com esse papel tem que entender que ele não tem este poder 
todo, esta função não é superior a de quem está sendo auditado. É necessário 
que o auditor tenha a humildade de se colocar como alguém igual ao gestor. 
(Gestor 2, entrevista em 14/09/2005) 

 

 

5.2  Diferentes papéis a serem desempenhados na Auditoria de 

Desempenho  

A auditoria de desempenho apresenta características bem diferentes da auditoria de 

legalidade. Por definição, auditores e gestores precisam construir juntos alternativas para uma 

melhoria da eficiência e eficácia da gestão pública. No entanto, os dois atores possuem 

diferentes papéis. O auditor traz a metodologia, as técnicas, a experiência de outros trabalhos. 

O gestor conhece o programa, acompanha sua execução e pode interferir no rumo das ações. 

De acordo com o Manual do TCU:  

As auditorias operacionais buscam encontrar, junto com os administradores 
públicos, os caminhos mais adequados para alcançar os objetivos almejados, 
contribuindo para redução das desigualdades sociais e para a ampliação das 
oportunidades do cidadão. Destas auditorias resultam recomendações do 
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Tribunal, destinadas a aprimorar o gerenciamento dos entes públicos e/ou 
dos programas governamentais implementados. (TCU, 2002, p.41). 

 

A Auditora 2 considera que, na auditoria de desempenho, o auditor atua como um 

facilitador, a fim de aplicar as técnicas. O gestor é o responsável pelo desempenho do 

programa. Portanto, é um trabalho conjunto. 

Uma das características citadas pelos auditores para a auditoria de desempenho, é que 

o gestor não é obrigado a acatar o que o auditor recomendou em seu relatório, trata-se mais de 

um diagnóstico geral. Esta característica é ainda mais reforçada pelo caráter orientador, não-

punitivo do Controle Interno, mas mesmo no Controle Externo há esta dificuldade em função 

das peculiaridades da auditoria de desempenho. A Auditora 2 destaca que “para 

responsabilizar o auditor, as recomendações deveriam ser punições. A subjetividade neste 

trabalho é grande”. 

Diferentemente da auditoria de legalidade, na auditoria de desempenho, o gestor tem 

um espaço no relatório, denominado Comentários do Gestor, para expressar suas 

concordâncias e discordâncias com os pontos abordados no relatório.  

Nos diversos artigos estudados, em seminários e cursos, muito se fala que o auditor é 

uma espécie de consultor na auditoria de desempenho. No entanto, os auditores acreditam 

que, ao terminar o seu trabalho, extingue-se a sua responsabilidade. Posteriormente, cabe ao 

auditor, retornar ao auditado para monitorar suas ações, acompanhando a execução das 

recomendações. 

O Auditor 5 considera a parceria estabelecida com o gestor, fundamental para o 

desenvolvimento do trabalho, mas ele discorda da concepção de que o auditor na auditoria de 

desempenho seja um consultor:  

O que se coloca em auditoria de desempenho é que o auditor não é auditor e 
sim consultor, em parceria com o auditado. A parceria é fundamental. O 
auditor não tem conhecimento específico e procura levantar os processos 
com o gestor. A parceria termina, deixa de existir quando o auditor termina o 
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seu trabalho. Sua responsabilidade é pelo que ele colocou em seu relatório. 
O auditor é diferente de consultor. O auditor é delegado pelo Governador, é 
totalmente independente e tem autoridade dada pelo Governador. Se o 
auditado não concordar, permanece a minha posição. (Auditor 5, entrevista 
em 23/09/2005) 

 

Em seguida, o Auditor 5 adverte que “o auditor deve ter cuidado com a cumplicidade. 

Eu sou independente, meus pontos de vista serão pontos no relatório, independente do 

auditado estar gostando ou não, apesar da parceria.” 

Uma outra característica apontada é que as recomendações dos auditores são 

subjetivas, podendo ocorrer de um auditor ter uma opinião, e outro, uma opinião diversa. 

Então, já que não há uma única melhor maneira de fazer, como responsabilizar o auditor? 

Com relação à cobrança advinda da sociedade, a Auditora 3 entende que a sociedade 

cobra do auditor uma responsabilidade indireta por uma irregularidade descoberta. Mas se o 

auditor mostra o escopo do trabalho, as amostras, ele consegue provar que o seu trabalho na 

auditoria de desempenho tem um objetivo diferente da identificação de ilegalidades. 

Os gestores, inicialmente, acham importante se ter clareza do papel do auditor no 

processo de auditoria de legalidade e no processo de auditoria de desempenho: 

Para o Gestor 2:  

O problema começa com a clareza do papel do auditor. Ele não consegue 
passar para o gestor os dois papéis do auditor. O melhor dos mundos seria se 
isso estivesse claro, eu não vejo porque haver problema da mesma pessoa 
fazer as duas coisas. Mas, até que isso aconteça, é interessante a separação 
dessas duas equipes. Ficaria mais claro na cabeça do auditor o papel punitivo 
e o consultivo separado. (Gestor 2, entrevista em 14/09/2005) 
 

No mesmo sentido o Gestor 4: “É necessário a clarificação dos papéis, principalmente 

para a sociedade: auditor e gestor. A sociedade não conhece as instituições, dentro do próprio 

Estado, um não sabe o que o outro faz.” 



 

 

76 

Com relação a outro aspecto já citado pelos auditores, a responsabilidade, os gestores 

entendem a auditoria de desempenho como um trabalho conjunto, onde todos devem assumir 

responsabilidades. 

Esta foi a posição da Gestora 5: “Todo mundo tem que assumir a sua responsabilidade. 

Porque é muito cômodo apontar as falhas.” 

Para o Gestor 2, o termo “auditor” traz uma idéia pejorativa. Na auditoria de 

desempenho, a função da auditoria deve ficar diluída nesta co-participação na gestão. 

O auditor foi definido pelo Gestor 2 como sendo “o guardião da legalidade e o difusor 

das melhores práticas”, o que deixa claro a necessidade da existência dos dois papéis, 

fiscalizador e consultor. Neste último caso, o auditor deve ser mais propositivo e menos 

formal. 

Com relação à possibilidade de detecção de uma irregularidade durante o processo de 

auditoria, os gestores acreditam que há os que agem irregularmente e devem ser punidos. 

Mesmo durante a auditoria de desempenho, os gestores acreditam que se for detectada alguma 

irregularidade, ela deve ser apontada no relatório e apurada. Consideram ainda importante a 

manutenção da auditoria de legalidade, o que corrobora com nossa argumentação 

desenvolvida no capítulo 4, pois nossa sociedade é muito imatura politicamente, sendo ainda 

necessário recorrer aos procedimentos formais de auditoria para evitar os desvios de dinheiro 

público. 

Para o Gestor 4, quando auditores e gestores percebem que esta mudança de postura é 

necessária, o diálogo fica muito melhor, há harmonia, e quem ganha é a sociedade. 
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5.3  A questão do interesse e da vontade política 

A auditoria de desempenho é um avanço para a administração pública, com isto todos 

concordam. No entanto, a discussão que ocorreu foi com relação a: a quem interessa essa co-

participação do auditor na auditoria de desempenho, assumindo parte da responsabilidade?  

Os auditores entendem que essa idéia não é interessante para a sociedade, e que ela 

perde com a implantação de nossa hipótese de pesquisa. Já os gestores consideram que se 

houver uma parceria, os programas governamentais apresentarão melhores resultados, e quem 

ganha é a sociedade. 

Para o Auditor 1, não há interesse político nem dos auditores, nem dos órgãos de 

controle para a implementação desta hipótese, os auditores querem sua independência diante 

do auditado, sua autonomia. Consideram que nossa hipótese de pesquisa os torna sócios do 

programa, o que tira a força do seu trabalho. 

Pode ser que algum governo se interesse por essa idéia, para tirar proveito. A 
sociedade acaba perdendo com essa hipótese. Vai dar um viés no trabalho. 
Os órgãos de controle e os técnicos não se interessam por esta hipótese. A 
co-responsabilização não é buscada. Depende do jogo político dessas 
entidades, e elas não se interessam, nem os técnicos. (Auditor 1, entrevista 
em 28/07/2005) 
 

Ainda segundo os auditores, a opinião pública dá mais credibilidade ao trabalho de um 

auditor externo do que a de um auditor ligado à estrutura administrativa do órgão, pois neste 

último caso, o auditor pode sofrer ingerências em seu trabalho. 

Como então os auditores podem colaborar com a accountability? 

Tanto a Auditoras 2 como a Auditora 4 concordam que os auditores colaboram 

divulgando os resultados das auditorias, contribuindo para a efetividade do controle social 

que, no Brasil, é incipiente. 

Os gestores também se vêem como participantes de uma arena política. Só que sua 

análise é feita a partir de um ângulo diferente do citado pelos auditores. O bom gestor quer a 
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auditoria para divulgar os resultados alcançados para a sociedade, isto leva a uma 

transparência da gestão. Auditores, gestores, a sociedade, são parte interessada neste processo. 

Segundo o Gestor 4:  

Ele [gestor] está numa arena política. O gestor está preocupado com o 
político. O bom gestor quer a auditoria para divulgar os resultados para a 
sociedade. Transparência, accountability, estímulo ao controle social. Ele vê 
este mecanismo de auxílio do auditor. (Gestor 4, entrevista em 14/09/2005) 

 

 Os gestores ainda acreditam que é fundamental a legitimidade perante a sociedade. 

Para isto é necessário que ela conheça melhor as instituições e identifique quem está sendo 

eficiente. Haverá então um estímulo a este tipo de parceria.  

 

 

5.4  Principais dificuldades na implementação da hipótese de 

pesquisa 

Auditores e gestores lançaram uma série de dificuldades ao refletirem sobre a nossa 

hipótese de pesquisa. 

Uma primeira dificuldade destacada pelos auditores é que nossa hipótese de pesquisa 

não deixa claro se a responsabilização seria do auditor, da equipe ou do órgão de controle. O 

Auditor 1 considera que só tem sentido se estivermos falando na responsabilização do órgão 

de controle. 

Uma outra questão difícil de ser resolvida foi levantada pela Auditora 4: “Quem vai 

responsabilizar o auditor?” 

O volume de trabalho e a pequena quantidade de auditores impedem uma maior 

aproximação do gestor no seu operacional, segundo o Auditor 6. 

Os auditores da Secretaria Federal de Controle citaram uma dificuldade adicional, pois 

o programa de trabalho para Auditoria de Desempenho na Secretaria Federal de Controle é o 
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mesmo da Auditoria de Legalidade, o que gera um clima de desconfiança do gestor na 

parceria proposta pelos auditores.  

O Auditor 6 também fez um interessante questionamento: “Se você auditar 5 unidades 

durante o ano, seria responsável pelas 5? É um negócio complicado, pois o auditor não tem 

como acompanhar todas as unidades em função de uma programação de trabalhos.” 

Uma outra dificuldade para o Auditor 6 é que o auditor não tem vivência o tempo todo 

em todas as áreas para saber qual a melhor decisão. 

Os gestores também acrescentaram algumas dificuldades. Em primeiro lugar, o Gestor 

4 destaca que as instituições são fracas, sendo necessário fortalecer os órgãos de controle, 

bem como as secretarias e entidades. Instituições fortes precisam de profissionalização, por 

isto, o gestor precisa ser cargo de carreira e estar permanentemente se qualificando.  

O grande problema da gestão pública é a capacidade institucional, as 
instituições são fracas. O papel delas dentro da governança. Gestores sem 
perfil, sem qualificação. É necessário fortalecer as auditorias e os órgãos. 
Novo institucionalismo que vem com a administração gerencial. Instituições 
fortes que precisam de profissionalização. (Gestor 4, entrevista 14/09/2005). 
 

O Gestor 4 também destacou a necessidade de uma mudança cultural da 

Administração Pública, quebrando o paradigma burocrático de funcionamento da máquina. 

Gestor precisa ser cargo de carreira, não pode ficar mudando tanto a equipe 
de gestores. Tem que haver uma blindagem institucional. Esta é uma 
mudança de cultura organizacional, de paradigma gerencial. Quebrar o 
paradigma burocrático de funcionamento da máquina. (Idem) 

 

Já o Gestor 3 identificou algumas falhas no serviço público que rebatem em nossa 

hipótese de pesquisa. Primeiramente, as pessoas se preocupam com o processo e não com o 

resultado. Em segundo lugar, faltam parâmetros para avaliar o serviço público. Um terceiro 

ponto foi a falta de treinamento dos servidores o que leva a diversos erros por 

desconhecimento das normas. Por último, o Gestor 3 destacou que os auditores não percebem 

que o nível de exigências legais é muito grande e que eles precisam colaborar. 
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5.5  Mudanças necessárias 

Auditores e gestores lançaram algumas idéias sobre as mudanças que precisam ser 

realizadas para a implantação de nossa hipótese de pesquisa. 

O Gestor 2 destacou, inicialmente, a vontade política, ou seja, o gestor maior precisa 

conduzir este processo, fazendo com que gestores e auditores tornem-se parceiros. “Ter 

vontade política, o gestor maior precisa bater o martelo: olha auditor, olha gestor, vocês 

precisam conversar. A auditoria não é só punitiva. Precisamos construir um futuro melhor” 

(Gestor 2). O Gestor 3 também concorda que não precisa de alterações legais, basta uma 

decisão. 

Em seguida o Gestor 2: “As pessoas demandam capacitação, precisam de um norte, as 

instituições querem fazer, a sociedade demanda, os órgãos de cont role querem controlar, 

então, o que falta? Alguém que determine, que mande fazer.” 

Uma outra necessidade é a divulgação de exemplos de sucesso, casos que demonstrem 

que esta parceria promoveu o crescimento de uma instituição. Também é necessária a adoção 

de modelos de gestão que deixem claro os papéis a serem desempenhados por gestores e 

auditores. Este modelo, segundo o Gestor 2, precisa ser “validado, suportado, legitimado, 

publicizado e internalizado”. O gestor acredita que, tanto auditores quanto gestores precisam 

de um rumo, um caminho para onde se achem alinhados. 

Um outro ponto foi a crença do auditor no papel nobre que ele estará desenvolvendo, 

ajudando o gestor na construção de um programa mais eficiente e eficaz.  

Um último ponto destacado foi a definição de um sistema de conseqüências para 

gestores e auditores com critérios claros que deverão ser seguidos. O Gestor 2 sugere que, se 

um programa melhorar o seu desempenho, o auditor deverá ter uma ascenção funcional que o 

comprometa cada vez mais no processo.  
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O Gestor 6 destacou a necessidade de maior especialização dos auditores para que eles 

possam colaborar mais com os gestores. Para isto, precisam de treinamento. Sugere uma 

divisão dos auditores por área com um rodízio periódico:  

Eu ainda acho que os auditores deveriam ser mais especializados, eles 
conhecem mais da área financeira, não percebem o custo-benefício, o lado 
técnico. Precisam de treinamento. Acho melhor separar os auditores por 
área. (Gestor 6, entrevista em 15/09/2005) 
 

 O Gestor 3 também destacou a importância da especialização dos auditores: “Uma 

coisa essencial: se vai auditar educação, tem que conhecer de educação.”  

Tanto o Gestor 3 quanto a Gestora 5 sentem a necessidade de que a auditoria seja mais 

sistemática e que não termine na conclusão do relatório de auditoria. 

 Uma outra sugestão dos gestores foi que os auditores visitem os programas 

freqüentemente e de maneira inesperada. O Gestor 3 deu o exemplo de um auditor que 

estivesse avaliando o Programa da Merenda Escolar e que visitasse uma escola no momento 

da entrega do alimento, podendo até comer para verificar a qualidade. Assim, o auditor teria 

uma experiência concreta com o programa, avaliando melhor a gestão e podendo compará- la 

com outras administrações. 

 Para os auditores, o que determina a postura e as funções dos auditores e dos gestores 

é o arcabouço legal. Portanto, qualquer mudança só pode advir de uma alteração nas normas 

que regem suas atribuições.  
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5.6  Experiências de auditores e gestores públicos na Auditoria de 

Desempenho  

Auditores e gestores citaram algumas experiências em Auditoria de Desempenho e em 

outros tipos de auditoria, cujos procedimentos significavam uma maior aproximação auditor-

gestor. 

O Auditor 1 destacou uma experiência em que ele precisou se manifestar em relação a 

um parecerista que não queria ser responsabilizado pela posição que havia assumido e que foi 

seguida pelo gestor. Alegava o parecerista que se tratava apenas de uma opinião e que o 

gestor seguiria ou não. Já o gestor afirmou que tomou tal atitude baseada no parecer. O 

Auditor 1 defendeu que os dois deveriam ser responsabilizados, pois estavam querendo se 

eximir de qualquer culpa pelo insucesso da ação. Após a intervenção dos demais auditores 

presentes na entrevista, ele tentou tornar o caso específico, sem que pudéssemos generalizar a 

sua posição que, sendo transferida para a relação auditor(consultor)-gestor, implicava na 

responsabilização também do auditor quando recomendava algumas ações para o gestor. 

O Gestor 6 percebe claramente a mudança que vem ocorrendo na postura dos 

auditores. Ele destacou que, antigamente, os auditores pareciam de grupos antagônicos da 

administração. Mas o foco mudou, passando da fiscalização formal para o resultado, para o 

objetivo do projeto, o que é fundamental. 

Duas experiências foram destacadas com relação aos trabalhos realizados junto aos 

auditores do Tribunal de Contas do Estado. O Gestor 6 teve uma experiência muito boa com 

os auditores do TCE, e consegue vê- los como parceiros. Para o Gestor 6, os auditores fizeram 

um trabalho de co-responsabilidade.  Isto é uma mudança muito grande de postura do auditor, 

e o gestor não o vê mais com tanta antipatia. Ele recebe hoje a auditoria com mais 

tranqüilidade, embora esteja ciente de que possa ser penalizado com o resultado final do 
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trabalho, mas acredita que a auditoria é importante para a instituição. O gestor precisa saber 

onde está errado para mudar. 

A Gestora 5 também tem uma impressão bem positiva dos auditores, tendo em vista a 

ótima experiência vivida com os auditores do Tribunal de Contas do Estado. Ela acredita que, 

quando o gestor procura atender bem à sociedade, à luz da legislação, não deve temer o 

auditor. O seu trabalho deve ser aberto, transparente. O auditor passa a ser mais um parceiro 

para que o trabalho dê certo. Para a Gestora 5, “Tem que ser por aí, tem que dá certo esse jeito 

de trabalhar junto. O auditor precisa ser visto como uma pessoa que vem para somar e que 

também trabalha em benefício desta população.” Ela acredita que sempre fica algo de 

positivo, uma orientação. 

Apesar das diversas críticas ao serviço público, o Gestor 3 percebe as mudanças na 

atitude do auditor, mas não sabe dizer se elas são institucionais ou se ocorrem em função da 

percepção de alguns auditores.  

Os auditores da Secretaria Federal de Controle e os da Controladoria Geral do Estado 

apontaram diversos tipos de auditoria que apresentam características mais próximas de um 

processo de acompanhamento da gestão. Na SFC trata-se da Auditoria de Monitoramento. 

Na Auditoria de Monitoramento, a Controladoria Geral da União é dividida 
em núcleos para fiscalizar parte das UG’s [unidades gestoras]. Não tem OS 
[Ordem de Serviço] para serviço determinado. Entrando no SIAFI, o auditor 
verifica as licitações, acompanhando, participando do processo de 
implantação, este processo parece com a sua hipótese de pesquisa. (Gestor 6, 
entrevista em 23/09/2005) 
 

Na SFC, a Auditoria de Desempenho está presa a metas, resultados, indicadores. 

Como o programa de operacional e de legalidade é o mesmo, a auditoria formal acaba 

tomando mais espaço que a auditoria operacional. 

Com relação a trabalhos com um cunho mais participativo, o auditor 5 citou a 

Auditoria Concomitante realizada tanto pela Controladoria Geral do Estado como pelo TCE, 
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mas mesmo assim, ele salientou que o auditor deve ter o cuidado com a cumplicidade com o 

gestor. Ele acredita que o auditor é independente, e seus pontos de vista têm que ser 

abordados no relatório. 

O auditor se referiu também ao trabalho que vem realizando em Contratos de Gestão 

para mostrar que, apesar da auditoria se iniciar na abordagem dos aspectos formais e terminar 

com a avaliação de resultados, nunca sentiu dificuldades nem da sua parte nem da parte do 

auditado. No entanto, como neste tipo de trabalho as irregularidades são mais de cunho 

formal, esta situação pode não ocorrer nos trabalhos em que a irregularidade for mais grave, 

dificultando o trabalho do auditor de ANOP (Auditoria de Natureza Operacional), pelo fato de 

estar realizando dois tipos de trabalho em apenas um programa. 

O resultado das entrevistas grupais foi apresentado ao Sr. Jorge Araújo, Gerente da  

Controladoria Geral de Pernambuco, e que já atuou como gestor do ITEP- Instituto de 

Tecnologia de Pernambuco.  

Em primeiro lugar, o Sr. Jorge Araújo destacou que, a alegação dos auditores de que 

sua função é apontar irregularidades, é uma visão formal, que não leva em conta o princípio 

da orientação que deve ser seguido pelo controle. Os ordenamentos jurídicos, a exemplo da 

Lei 4320/64, já apontam a orientação como uma das atividades do Controle Interno.  

O entrevistado considera também que, apesar de não poder gerir, o auditor público 

pode fazer recomendações. A responsabilização se dará a partir das recomendações efetivas e, 

posteriormente, do monitoramento. O fato do gestor não ser obrigado a acatar o que o auditor 

recomendou não é justificativa para que o auditor não tenha nenhuma responsabilidade sobre 

o resultado, entendendo, no entanto, que esta responsabilização deve se restringir à 

colaboração prestada ao processo.  
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Com relação à independência do controle, ele acredita que é fundamental para o 

trabalho, no entanto, não pode ser barreira para que um servidor busque o bem comum, a 

melhoria da Administração Pública e, finalisticamente, a melhoria para a sociedade. 

Pela sua experiência como gestor, o Sr. Jorge Araújo considera que o gestor, no seu 

dia a dia, pode não enxergar as falhas na execução do programa, e o auditor deve colaborar. 

Para isto, é necessário quebrarmos o “paradigma do poder”, ou seja, a necessidade de se 

estabelecer um poder muito forte do auditor sobre o gestor, uma autoridade desnecessária na 

auditoria de desempenho, e que pode prejudicar os resultados do trabalho. 

O Sr. Jorge Araújo concluiu que a responsabilização do auditor é limitada ao apoio 

que ele deve dar ao processo, já que ele não tem o poder de ordenar a despesa. Mas, tanto o 

Controle Interno e como o Externo deverão utilizar ferramentas, como a orientação, para 

ajudar no sentido de uma gestão responsável. Acrescentou ainda que: 

O objetivo é único, mas as funções são distintas. Um auxilia o outro a 
concluir com eficiência suas atividades. O melhor exemplo é exatamente a 
Auditoria de Desempenho. (ARAÚJO, entrevista em 26/12/2005.) 
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6  Conclusão: Condições e Limites de uma proposta 

 

Uma síntese do problema 

A auditoria de legalidade não vem atingindo os resultados esperados pela sociedade, 

apresentando baixo valor agregado. Os auditores se sentem insatisfeitos com a falta de 

efetividade de seu trabalho, e os gestores têm receio da auditoria e consideram os auditores 

como um grupo antagônico. Por outro lado, a imprensa vem divulgando uma série de 

irregularidades no serviço público, grandes somas de recursos desviados, pessoas 

denunciadas, enfim, a sociedade se pergunta onde estava o controle que não evitou que estas 

irregularidades acontecessem. As críticas vêm de todos os lados. 

Parte desse problema pode ser explicado pelo fato de que os órgãos de controle 

brasileiro montaram toda a sua estrutura e funcionamento para a realização do controle sobre 

a norma, através de auditorias de legalidade, formando técnicos com uma postura autoritária, 

centralizadora e pautada na identificação de irregularidades. Esses controles formais se 

mostraram insuficientes para atender à demanda da sociedade por uma administração mais 

eficiente. 

A preocupação com o controle prévio e o concomitante da despesa e com o 

acompanhamento dos resultados das ações públicas não é nova, já existia desde a década de 

60. No entanto, a pressão atual da sociedade está muito mais forte. Com a Constituição 

Federal e normas inferiores, propõe-se a auditoria de desempenho, ou apuração de metas e 

indicadores de gestão, na tentativa de atender às pressões da sociedade. Muda o modelo de 

controle, mudam as funções dos auditores do controle interno e externo. 
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A auditoria de desempenho começou a ser discutida a partir da década de 80, mas só 

com os processos de reforma administrativa na década de 90 é que se tornou mais efetiva. O 

problema atual passa pela discussão da dimensão e profundidade do sistema de controle, além 

do grau de prioridade e importância que é dado a cada um dos dois tipos de auditoria. As 

primeiras iniciativas no sentido de desenvolver a auditoria de desempenho foram do Tribunal 

de Contas da União, e mais recentemente, os tribunais de constas estaduais e os órgãos de 

controle interno também direcionam seus esforços nesta nova abordagem.  

 

Superar a perspectiva da prática atual 

No entanto, uma série de dificuldades se apresentaram na realização da auditoria de 

desempenho, tais como: falta de metas e indicadores de desempenho, ausência de punição aos 

gestores pelo não cumprimento de metas, falta de cultura avaliativa, a auditoria de 

desempenho imposta, a execução das atividades de legalidade e auditoria de resultados feitas 

pela mesma estrutura organizacional. 

Diversos autores vêm trabalhando no sentido de discutir essas questões e encontrar 

soluções. A maior parte delas está relacionada a uma nova metodologia, com um trabalho 

mais colaborativo do auditor, procurando recomendar ações para melhorar a qualidade do 

gasto público. 

Mas cabe colocarmos uma nova questão: a mudança se restringe ao método ou deve 

ser ainda mais ampla, envolvendo o estabelecimento de uma nova relação entre auditores e 

gestores, novas fronteiras e limites ao trabalho de cada um, e uma maior responsabilidade do 

auditor nesse processo? Nossa argumentação é neste sentido. 

Em nossas entrevistas com os auditores, levantamos essa questão e verificamos que 

eles são contrários a uma responsabilização mais ampla. A argumentação deles parte do 

preceito de que são independentes e autônomos, e que sua responsabilidade deve ficar adstrita 
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à confecção de um relatório, mais recomendativo. Apenas a qualidade técnica do seu trabalho 

poderia ser questionada. Aí estaria o primeiro limite à nossa hipótese de pesquisa: a idéia de 

que a responsabilidade dos auditores está adstrita à qualidade técnica do seu trabalho.  

Alegaram também os auditores que a legislação em vigor não estabelece esse tipo de 

responsabilidade. Para mudar este modelo, a condição necessária seria a existência de um 

arcabouço teórico e institucional que re-estabelecesse as funções de gestores e auditores. Essa 

é então a primeira condição para a implementação de nossa hipótese. 

Um outro limite destacado pelos auditores está relacionado à falta de interesse dos 

órgãos de controle e dos próprios auditores na sua responsabilização, pois se trata de um jogo 

de poder. 

Um terceiro limite, segundo eles, é que o trabalho de auditoria operacional é subjetivo 

e seu resultado não é impositivo, o que não obriga o gestor a segui- lo. Assim sendo, não há 

como responsabilizar o auditor se ele não tem como obrigar o gestor a seguir suas 

recomendações.  

A análise da entrevista grupal mostrou também que os auditores do controle interno 

consideram que a responsabilidade pela gestão é do gestor, pois é ele quem conhece o 

programa, e que a parceria é um pré-requisito fundamental para o trabalho, mas que ela se 

encerra quando termina a auditoria.  

Um outro limite, relacionado ao Controle Interno, está no duplo papel que executa. Por 

um lado, deve apoiar os órgãos de controle externo que detêm um postura punitiva. Já como 

integrante da estrutura do Poder Executivo, precisa assessorar os gestores públicos e o 

Governador do Estado. Na auditoria de desempenho este duplo papel é ainda mais 

conflituoso, pois, há ainda que se considerar a discricionariedade do administrador público. 
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Em conclusão, tanto os auditores externos como os internos discordam de nossa 

hipótese de pesquisa apesar de os auditores terem citado e, de certa forma defendido, 

trabalhos que demandem uma aproximação maior com o gestor. 

A análise das entrevistas com os gestores mostrou que há uma carência muito grande 

de um maior apoio dos auditores. Eles consideram a parceria fundamental nos trabalhos de 

auditoria de desempenho. 

As experiências dos gestores testificaram que há uma mudança no relacionamento 

com os auditores, mas ainda se desconfia da institucionalização desta mudança. Os trabalhos 

já realizados foram muito bem aceitos pelos gestores. 

Quanto à responsabilização, os gestores entendem que todos devem assumir uma 

responsabilidade, pois o destinatário final é a sociedade que demanda por serviços públicos de 

qualidade. Para isto, os auditores precisam abrir mão de sua relação de poder e estabelecer um 

novo relacionamento com o gestor. Este fato estaria relacionado a uma mudança de cultura 

dos auditores, o que colocamos como uma condição à nossa proposta. 

Por fim, os gestores entendem que, para que ocorra o reposicionamento nas relações 

entre auditores e gestores, há uma condição: decisão política. 

 

Retomando conceitos  

Para ampliarmos essa discussão e chegarmos à nossa conclusão, foi necessário 

estudarmos alguns conceitos relacionados à questão de pesquisa: accountability, cidadania e 

democracia delegativa 

O termo accountability vem sendo utilizado com diversos significados: transparência, 

obrigação de prestar contas, responsabilidade objetiva, responsabilidade subjetiva, 

publicidade, motivação e construção da agenda governamental. A visão fundamental da 
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accountability relaciona: gestor, sociedade e órgãos de controle. Em comum, as acepções têm 

sua ligação ao conceito de controle social e democracia.  

As definições de accountability apontam para dois sentidos. Um primeiro trata o termo 

como responsabilidade objetiva de uma pessoa perante outra, com base na ameaça ou sanção. 

Uma segunda forma de ver a accountability está relacionada à imposição, pelo sistema, de 

visibilidade e transparência, um sentimento interiorizado de que cada um faz parte da solução, 

ou seja, trata-se da responsabilidade subjetiva assumida interiormente por auditor e gestor 

perante os cidadãos. 

Em nosso trabalho, o termo accountability foi tratado com esse segundo sentido, 

estabelecendo responsabilização aos auditores e gestores públicos pela boa aplicação dos 

recursos, de acordo com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

eficiência e finalidade pública. 

A diferença na responsabilização desses dois agentes públicos está no objeto sob o 

qual prestam contas. O gestor tem responsabilidade sobre a execução do programa, é ele 

quem realiza as ações para melhorar o programa. Portanto, se não cumprir as metas, o gestor 

deve ser responsabilizado, objetivamente. Além dessa responsabilidade, ele tem a 

responsabilidade subjetiva, junto com o auditor. 

O auditor tem responsabilidade objetiva no sentido técnico, pela qualidade do seu 

trabalho, pela metodologia utilizada, pelo planejamento adequado do seu trabalho. A 

responsabilidade subjetiva é no sentido político, de se sentir responsável perante a sociedade, 

acreditando que ele, auditor, é parte do processo e precisa se envolver com a solução dos 

problemas, indicando melhores alternativas. 

A responsabilidade subjetiva é a fonte maior de renovação das relações, formais ou 

não, entre auditores e gestores. Ela pode trazer solução para os conflitos entre auditor e gestor. 
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Avanços alcançados e impasses que permanecem 

Qual seria então o papel dos órgãos de controle? Eles formam as agências de 

accountability, juntamente com o Ministério Público e o Poder Judiciário. É preciso que, no 

âmbito do Estado, dentro do aparelho estatal, exista uma teia, uma rede de agências 

interligadas que se comuniquem com regularidade para permitir o controle permanente da 

administração pública e da gestão dos recursos públicos. 

Nesse sentido, destacamos os resultados do trabalho realizado por Figueiredo (2002) 

que aponta para uma mudança significativa na filosofia de atuação e nas atribuições 

desenvolvidas pelo TCE de Pernambuco. Em primeiro lugar, destaca-se o processo de 

aproximação da sociedade, através de iniciativas com o objetivo de garantir a transparência 

das ações dos governos municipais e estadual. 

Por outro lado, o Tribunal tem buscado incrementar a atuação pedagógica com forte 

atuação na formação permanente dos servidores públicos estaduais e municipais e no estímulo 

à transparência e à participação popular na gestão pública. 

Outras ações também foram desenvolvidas como o aperfeiçoamento dos 

procedimentos e técnicas de fiscalização, a modernização dos recursos de tecnologia da 

informação, a formação contínua de pessoal e a aquisição de novos equipamentos. 

Em nível de controle interno, o novo Modelo de Controle Interno de Pernambuco, 

iniciado em 2003, foi construído com os seguintes propósitos básicos: contribuir para uma 

maior eficiência, eficácia e efetividade na gestão pública, e fornecer à Sociedade informações, 

definidas em leis e normas, que permitam acompanhar e avaliar o desempenho da gestão 

pública. 

Os principais avanços com o modelo foram: auditorias preventivas e concomitantes à 

realização da despesa, orientação sistemática aos gestores públicos, através de um site com 

perguntas e respostas, acompanhamento contínuo dos resultados das auditorias, verificação in 
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loco dos processos de realização da despesa, além da constatação das formalidades exigidas 

em lei, formação de equipes de trabalho considerando o perfil e interesse dos auditores, por 

área de trabalho, criação de metas e indicadores mensais para todos os auditores e 

estruturação da Unidade de Planejamento. Os resultados alcançados apontam para avanços 

significativos, inclusive em termos de produtividade dos auditores.  

Em relação ao TCU, encontra-se em curso um projeto de implantação de modelo de 

gestão de pessoas por competências. O conceito de competência é entendido como o resultado 

da aplicação de um conjunto de conhecimentos, habilidades e características pessoais, 

demonstrado através de comportamentos em um determinado contexto de trabalho, que 

suporta e gera um desempenho superior.  

O desenvolvimento de competências pressupõe, de um lado, a explicitação pela 

organização das competências necessárias em cada um de seus espaços ocupacionais que 

podem levá- la a alcançar desempenho superior e construir sua visão de futuro; por outro, o 

engajamento das pessoas em ações de desenvolvimento de competências de acordo com as 

lacunas existentes entre o nível de proficiência da pessoa em cada competência e o nível de 

proficiência exigido por seu espaço ocupacional. 

Competências profissionais, para o TCU, podem ser de natureza gerencial, técnica ou 

pessoal.  

Nas discussões sobre as competências do auditor surgiu o debate em torno da 

identidade da auditoria de desempenho, e que está por trás da questão lançada: a dicotomia 

entre auditoria de desempenho x auditoria de conformidade ou de regularidade.  Os auditores 

apontaram a mudança de papel do auditor e o seu relacionamento com o auditado como um 

dos aspectos mais importantes a serem discutidos quando se analisa essa questão.  

As experiências do TCE e do Controle Interno de Pernambuco demonstram um avanço 

em relação à auditoria de desempenho. No entanto, conforme verificamos nas entrevistas 
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grupais com os auditores e também a partir da preocupação dos auditores do TCU no 

momento de desenvolvimento do modelo de gestão de pessoas, é necessário se rediscutir a 

relação auditor-gestor, pois ela continua sendo construída com base em uma noção limitada 

de accountability. Esta conclusão também se fundamenta em estudos teóricos que apontam 

para uma fraca, ou até mesmo inexistente accountability horizontal no Brasil. 

Mas, além da accountability fraca, a cidadania ainda não se consolidou, apesar das 

diversas previsões constitucionais. Os indivíduos precisam se apropriar do direito de construir 

a democracia, criando direitos para abrir novos espaços de participação política. Só assim 

conseguiremos alcançar o controle social. 

Um conceito para o qual também precisamos chamar a atenção criticamente é o de 

democracia delegativa. Em função do grau de profundidade da crise sócio-econômica herdada 

pelos governos democráticos, o Brasil caminhou não para uma democracia representativa, 

mas para uma democracia delegativa. Neste tipo de democracia, o presidente governa o país 

como lhe parecer conveniente, sem qualquer vinculação com as propostas de campanha. As 

instituições de controle como o Congresso e o Judiciário são vistas como dificultadoras das 

ações de um governo democraticamente eleito. Não há uma convicção quanto à necessidade 

de transparência dos resultados da administração pública. Nas democracias delegativas, só 

podemos falar em accountability vertical e, ainda, cientes de todas as deficiências desse 

processo. 

Enfim, conceitos como accountability, cidadania e democracia representativa forçam o 

estabelecimento de uma nova relação entre auditores e gestores. O reconhecimento da 

existência da sociedade na relação auditor-gestor mudará a prática e encontrará novas formas 

de relacionamento e um novo conceito para a responsabilidade que hoje se limita aos aspectos 

jurídico e processual. 
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Caminhamos a partir da prática dos auditores e gestores, buscamos uma nova teoria 

que resolva os problemas da prática, e propomos uma nova prática. No entanto, precisamos 

avançar para uma accountability horizontal, consolidarmos a cidadania, passarmos a uma 

democracia representativa. Estes seriam os fundamentos necessários para a formação de uma 

comunidade de interesses entre auditores e gestores públicos, destacando ao auditor um maior 

nível de responsabilização pelo gasto público. 
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Apêndice A – Lista de acadêmicos entrevistados para 
ampliação do campo conceitual de estudo 
 
 
1. Flávio da Cunha Rezende, Doutor em Ciência Política e professor da Universidade Federal 
de Pernambuco 
 
Local: Recife 
Entrevista para reflexão conceitual: 20/06/05. 
 
2. Ana Lúcia Fontes, Mestre em Ciências Contábeis e Doutoranda em Serviço Social na 
Universidade Federal de Pernambuco 
 
Local: Recife 
Entrevista para reflexão conceitual: 21/06/05. 
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Apêndice B – Lista da auditora e da gestora entrevistadas 
para teste do Termo de Referência das Entrevistas 
Grupais 
 
1. Luciana Soares Freire, Auditora da Controladoria Geral de Pernambuco 
 
Local: Recife 
Entrevista realizada em 26/07/05. 
 
 
2. Ilka Pappariello, atuou como gestora da Secretaria de Saúde de Pernambuco e atualmente é 
Gerente do Controle do Tesouro do Estado de Pernambuco 
 
Local: Recife 
Entrevista realizada em 27/07/05. 
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Apêndice C – Lista de auditores e gestores participantes 
das Entrevistas Grupais 
 
Auditores do Controle Externo: 
1. Luiz Geraldo Santos Wolmer, Analista de Controle do Tribunal de Contas da União 
 
2. Ana Cristina de Melo Pontes, Analista de Controle do Tribunal de Contas da União 
 
3. Juliana Montenegro Matos, Auditora do Tribunal de Contas de Pernambuco 
 
Local: Recife 
Entrevista realizada em 28/07/05. 
 
Auditores do Controle Interno: 
1. Marconi Marques, Auditor da Controladoria Geral de Pernambuco 
 
2. Marcus Dimitrius Marchesini, Analista de Finanças e Controle da Secretaria Federal de 
Controle 
 
3. Mariana Coelho Barbosa Accioly, Analista de Finanças e Controle da Secretaria Federal de 
Controle 
 
Local: Recife 
Entrevista realizada em 23/09/05. 
 
Gestores: 
1. Maurício Cruz, Gerente Técnico do Programa Pernambucano de Modernização da Gestão 
Pública – PROGESTÃO 

 
2. Carla Júlia Marcelino, Chefe da Unidade de Planejamento Técnico do PROGESTÃO  
 
3. Ari Lucena, Chefe da Unidade de Monitoramento e Avaliação do PROGESTÃO  
 
Local: Recife 
Entrevista realizada em 14/09/05. 
 
4. Amílcar de Oliveira Barbosa, Superintendente de Planejamento e Avaliação da Secretaria 
de Educação e Cultura de Pernambuco 
 
5. Maria de Fátima de Siqueira Cardoso, Gestora de Administração da Merenda Escolar 
 
6. Paulo Guedes, Gerente de Coordenação de Projetos da Secretaria de Educação e Cultura de 
Pernambuco 
 
Local: Recife 
Entrevista realizada em 15/09/05. 
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Auditor/ Gestor: 
 
7. Jorge Araújo 
 
Local: Recife 
Entrevista realizada em 26/12/2005. 
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Apêndice D – Termo de Referência para as Entrevistas 
Grupais 
 
 
 A nossa dissertação tem como tema: “Auditoria Externa de desempenho: condições e 
limites de um reposicionamento nas relações auditor-gestor, a partir de seus mandatos 
sociais”. 
 A auditoria de desempenho foi introduzida como mandamento na Constituição Federal 
de 1988, e consiste na avaliação sistemática da ação governamental quanto aos aspectos da 
economicidade, eficiência e eficácia, e para o exame da efetividade dos programas e projetos 
públicos. Diferentemente dos demais tipos de auditoria, a auditoria de desempenho precisa ser 
realizada com a participação efetiva dos gestores públicos, em todas as etapas do processo. 
 Auditores e gestores públicos identificaram uma série de dicotomias e impasses que 
ocorrem durante o processo de auditoria de desempenho. Como conciliar a cooperação do 
auditor ao gestor com o caráter impositivo da auditoria de desempenho? Como conciliá- la 
com o não envolvimento direto do auditor na própria responsabilidade gerencial? Como 
conciliá-la com o fato de que as atividades de legalidade e auditoria de resultados são feitas 
pela mesma estrutura organizacional? Enfim, como conciliar a cooperação do auditor ao 
gestor com a necessidade de não confundi- la com simples consultoria técnica? Essas relações 
auditor-gestor se colocam em um contexto de evidente dificuldade, para muitas atividades de 
natureza qualitativa, de criar metas e indicadores de desempenho e de estabelecer punições 
pelo não cumprimento das metas. Está ainda no contexto, a falta de cultura avaliativa. 
 Nossa hipótese de estudo é que a solução para os impasses e dicotomias estaria no 
reposicionamento das relações entre auditores e gestores, a partir de seus mandatos sociais. 
Para isto, é necessário a construção de uma comunidade de interesses entre esses dois 
agentes públicos, que deveriam ambos ser responsabilizados, de alguma forma, pelas metas 
fixadas pelos representantes da sociedade a que servem. Entendemos que, enquanto 
estivermos estudando apenas a relação auditor-gestor como um sistema fechado, não 
superamos o conflito. Só quando a concebermos em sistemas institucionais mais amplos e na 
dimensão da sociedade é que conseguiremos identificar algo superior, capaz de dirigir aquela 
relação. De fato, é a sociedade que dá legitimidade às funções de ambos servidores públicos e 
também que exige de ambos a prestação de contas dos resultados de programas 
governamentais (accountability).  

 Portanto, para podermos ultrapassar o dilema auditor-gestor, precisamos de uma 
concepção de avaliação que busque compreender a ação de ambos de uma maneira mais 
global, inserindo conceitos como accountability, cidadania, transparência, democracia, 
avaliação participativa. 
 O objetivo dessa entrevista é discutir a seguinte hipótese de  pesquisa:  
 
Reposicionando seus papéis frente à sociedade, auditores e gestores públicos seriam 
ambos responsabilizados pelos resultados dos mesmos programas governamentais, 
ainda que de forma e com limites diferenciados. Vamos supor tal hipótese. 
 
1. À primeira vista, como você encararia isso?  
 
2. Como você acha que isso poderia dar certo?  

 


