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RESUMO 
 
 

Este trabalho examinou o princípio constitucional da economicidade, indo da 

etimologia do termo economicidade, até os problemas práticos para sua efetivação. 

Com marco teórico no pós-positivismo, a pesquisa abordou as influências e os 

problemas enfrentado pelos Tribunais de Contas (TCs) ao avaliar o desempenho da 

administração pública, através de Auditorias de Natureza Operacional (ANOPs). O 

objetivo inicial é propor um conceito de economicidade que melhor se adapte à 

atividade de controle externo, legitimando a avaliação do custo/benefício alcançado 

na execução dos orçamentos públicos. Examinou-se a forma como Tribunais de 

Contas exercem o controle externo da administração, ressaltando a influência do 

modelo burocrático de administração e as mudanças demandadas pelo modelo 

gerencial, além de demonstrar os problemas na implantação da metodologia das 

ANOPs. O trabalho detecta uma forte influência do modelo burocrático no exercício 

do controle externo. A fiscalização dos TCs, centrada basicamente na verificação da 

legalidade, tem por foco o cumprimento dos procedimentos administrativos, pois é 

assim que está estruturada a Administração Pública nacional. Ficou demonstrada a 

insuficiência da fiscalização da aquisição de bens e serviços pelo setor público, pois 

é campo extremamente diminuto em relação ao total de gastos realizados pela 

máquina pública. A Reforma Gerencial da Administração Pública brasileira, iniciada 

em 1995, reservou aos TCs papel fundamental na avaliação de resultado das ações 

do governo, pedra-de-toque do novo modelo proposto. Não obstante, este trabalho 

apurou que a administração pública gerencial está longe de se tornar uma realidade 

no Brasil, pois ainda não houve êxito na implantação da cultura gerencial. Faltam 

indicadores de desempenho claros e confiáveis, orçamentos detalhados por 

programas de governo e outros instrumentos de planejamento, prevendo os 

resultados a serem atingidos. A metodologia das ANOPs, que investiga a eficiência e 

a economicidade da gestão pública, encontra-se ainda em incipiente processo de 

implantação nos TCs. A implementação da cultura gerencial e a institucionalização 

da citada metodologia são os grandes desafios da Reforma Administrativa.  

  

 LIMA, Gustavo Massa Ferreira. O Princípio Constitucional da Economicidade e o 

Controle do Desempenho da Administração Pública Exercido pelos Tribunais de 

Contas. 2007. 123 f.  Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa de Pós-

Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do 

Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2008. 

Palavras-chave: Economicidade. Tribunais de Contas. Auditoria operacional.  
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ABSTRACT  
 
 
The present study has examined the constitutional principle of economicity, from the 

etymology of the term to the practical problems of its effectiveness. Following the 

post-positivist theory, the research approached the influences and problems faced by 

the Auditing Offices (Tribunais de Contas – TCs) to assess the Public 

Administration’s performance through operational audits (ANOPs). Our first aim is to 

propose a concept of economicity that best adapts to the external control, legitimating 

the cost/benefit assessment achieved in executing the public budgets. The external 

control by the TCs over the Administration was studied, highlighting the influence of 

the bureaucratic administration model and the changes demanded by the managerial 

model. The difficulties in the implementation of the ANOPs’ methodology were also 

demonstrated. The study depicts a strong influence of the bureaucratic model in the 

external control. The inspection by the TCs, basically centered on verifying legality, 

focuses on carrying out administrative procedures, once this is how the National 

Public Administration is structured. The insufficient inspection of the acquisition of 

goods and services by the public sector was demonstrated, as it is an extremely tiny 

sector in relation to the total of expenditure by the Public Administration. The 

management reform in the Brazilian Public Administration, begun in 1995, provided 

the TCs with a fundamental role in the assessment of the outcome of the 

government’s actions, the touch-stone of the new proposed model. Nevertheless, this 

study has verified that the Managerial Public Administration is far from reality in 

Brazil, as there has been no success in the implementation of a managerial culture 

as yet. There are no clear and reliable performance indicators, detailed budgets for 

government programs or other planning tools previewing the outcomes to be 

achieved. The methodology of the ANOPs, which investigate the efficiency and 

economicity of public management, is still incipient in its implementation process in 

the TCs. The implementation of a managerial culture and the institutionalization of 

such methodology are big challenges to the administrative reform.  

  

Key words: Economicity. Auditing Offices. Operational Audit. 
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INTRODUÇÃO 
 

 
No ano em que a Constituição da República Federativa do Brasil completa 20 

(vinte) anos de sua promulgação, ainda há uma certa insegurança sobre o real 

significado e alcance de alguns termos estampados em suas páginas. Um desses 

vazios, a ser preenchido por operadores jurídicos, refere-se a um princípio 

constitucional pouco debatido na seara jurídica: o Princípio da Economicidade. A 

falta de clareza conceitual do termo economicidade é destacada por Souza: 

 

[...] com efeito, não se deu, especialmente em sede doutrinária, 
clareza ou conteúdo jurídico ao princípio da economicidade, por isso 
– e o mais grave – facilmente tomado em sentido totalmente 
equivocado etimologicamente, com uma acepção meramente 
privatista, de poupança, de contenção de gastos. E, definitivamente, 
não é este o seu significado.1 

 

O princípio constitucional da economicidade é examinado desde a sua 

etimologia até a sua efetivação, com abordagens sobre as influências e os 

problemas enfrentados pelos Tribunais de Contas (TCs) ao avaliar o desempenho da 

administração pública. A pesquisa busca, inicialmente, a origem e o conceito do 

termo economicidade. A etapa inicial é fundamentalmente teórica e percorre as 

diversas conceituações apresentadas por doutrinadores brasileiros. O objetivo dessa 

parte do trabalho é, após visitar as diversas acepções existentes, indicar a que 

melhor se adapte à atividade de controle externo atualmente desenvolvida pelos 

TCs nacionais. 

As conceituações pesquisadas podem ser resumidas em duas correntes: A 

primeira, conservadora, adota um conceito mais restrito da economicidade, que 

salienta apenas o aspecto da modicidade dos gastos, economia de recursos; a 

segunda corrente enxerga a economicidade sob uma perspectiva mais ampla, que, 

além de englobar a modicidade das despesas públicas, deve levar em conta o 

retorno social obtido com tal dispêndio, ou seja, a relação de custo/benefício social. 

Neste trabalho, o primeiro conceito é denominado de conceito restrito; e o segundo, 

                                                 
1 SOUZA, Pedro Henrique Lino de. Papel do Tribunal de Contas em face das reformas 

constitucionais. In: CONGRESSO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO CEARÁ, 20, 2001, 
Fortaleza, Anais... FORTALEZA: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, 2001. p. 
411-433. 
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de conceito amplo. Após refletir sobre as implicações de cada conceituação, feita a 

opção pelo conceito amplo da economicidade.2 

É possível concluir que a busca pela eficácia do princípio da economicidade 

legitima os TCs a avaliar a relação de custo/benefício alcançada na execução dos 

orçamentos públicos. Ou seja, esses Tribunais, para dar efetividade ao princípio da 

economicidade, têm como atribuição constitucional avaliar o desempenho da 

administração pública. Uma das contribuições deste trabalho é justamente 

demonstrar que essa posição está em consonância com o neoconstitucionalismo e a 

sua postura pós-positivista, porquanto se preocupa com os valores embutidos no 

princípio constitucional da economicidade, alertando que sua natureza cogente 

autoriza uma ação mais profunda no exercício do controle externo, indo além do 

exame da legalidade dos atos praticados, avaliando também o resultado das 

políticas públicas e dos programas de governo. 

Após tecer comentários sobre a atividade de controle externo, a pesquisa 

avança no sentido de verificar a transição da administração burocrática para a 

administração gerencial, analisando seus reflexos e influências na fiscalização 

levada a cabo pelos TCs do Brasil, não só no que diz respeito às disfunções do 

modelo burocrático, mas também com relação às contribuições positivas na criação 

de um ambiente institucional que permita o controle externo. 

O trabalho detecta uma correlação muito forte entre o modelo burocrático 

weberiano e a maneira como os TCs exercem o controle externo. O foco da 

fiscalização desenvolvida pelos Tribunais são os processos e procedimentos 

administrativos, numa marcante influência do modelo racional-legal preconizado por 

Weber. Permanece até hoje nos TCs uma indesejável herança das disfunções 

burocráticas estudadas por Merton, entre elas, o erro de auto-referência. A 

fiscalização, centrada basicamente na verificação da legalidade, perde de vista, por 

vezes, a razão do cumprimento de tais normas. Muitas vezes, as fiscalizações nas 

Cortes de Contas limitam-se a verificar se foram cumpridos os limites constitucionais 

de gastos, sem verificar os reais benefícios trazidos com tais despesas.  

                                                 
2 A última corrente possui um inegável viés utilitarista. Utilitarismo é a corrente filosófica surgida no 

século XVIII, na Inglaterra, cujos maiores representantes são Jeremy Bentham e Stuart Mill. Ela 
prega que as ações devem ser avaliadas de acordo com sua utilidade, sob o ponto de vista dos 
seus resultados práticos, baseando-se sempre em preceitos éticos.  
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Outra constatação é o fato de que se costuma fiscalizar apenas a correta 

aplicação da lei na aquisição de bens e serviços pelo setor público, campo 

extremamente diminuto em relação ao total de gastos realizados pela máquina 

pública. A insuficiência de uma fiscalização centrada em procedimentos licitatórios, 

baseada no menor custo, ficou patente diante dos dados da pesquisa apresentada 

pelo Ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Walton Rodrigues. Com base 

em dados do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal 

(SIAFI), o ministro afirmou que menos de 5% das despesas públicas federais 

liquidadas no ano de 2006, não comportavam qualquer tipo de procedimento 

licitatório, fugindo, assim, aos tradicionais mecanismos de controle. 

O modelo gerencial, inaugurado pelo Governo Federal em 1995, passa a 

exortar a avaliação dos resultados das políticas públicas (legitimação pelos 

resultados). A demanda por controle do desempenho da administração pública foi 

materializada em diversas normas citadas, destacando-se um sensível aumento das 

competências dos TCs decorrente da Reforma Administrativa implantada. As 

diretrizes do modelo de administração pública gerencial, proposto para o Brasil, 

foram delineadas no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado3, elaborado 

pelo Ministério da Administração e Reforma do Estado (MARE), sob o comando do 

então Ministro Bresser Pereira. 

Percebe-se um certo desprezo pelas formalidades, um forte senso pragmático 

e uma recorrente preocupação com os fins, em detrimentos dos meios, ao se 

privilegiar a utilização de instrumentos da administração privada focados no controle 

dos resultados. A legitimação processual é substituída pela legitimação por 

resultados, buscando-se a eficiência, a eficácia e a efetividade da administração. Há 

também a tentativa de flexibilizar procedimentos tradicionais de controle, outorgando 

maior autonomia ao administrador, pois o documento propõe que o controle da 

administração deixe de ser formal e passe a ser de resultados. 

As mudanças propostas não ficaram cristalizadas num mero protocolo de 

intenções. A Reforma Administrativa gerencial ingressou no mundo jurídico através 

da Emenda Constitucional 19/98, bem como de diversas Leis federais analisadas 

nesta pesquisa. A avaliação de resultados passa a ser a pedra-de-toque da Reforma 

Administrativa, destacando-se também os principais dispositivos legais que atribuem 

                                                 
3 BRASIL. Plano Diretor da Reforma do Estado. Brasília: Presidência da República / Câmara da 

Reforma do Estado, 1995. 
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aos TCs o controle do desempenho da administração pública, como, por exemplo, o 

controle da economicidade nas Organizações Sociais (OSs) e Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs).  

Verifica-se, então, que tanto as diretrizes de implantação da Reforma 

Administrativa nacional como o arcabouço jurídico criado para estruturá-la 

favorecem a implementação do controle de desempenho da administração pública 

pelos TCs. Com isso, é de se concluir que a nova Reforma da Administração Pública 

reservou a esse órgão de controle um papel essencial na avaliação dos resultados 

das políticas públicas. 

Não obstante as intenções estampadas no Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado são transcritos também relatos de pesquisadores, afirmando 

que o Brasil ainda não logrou êxito na implantação de uma cultura gerencial de 

administração por resultados. Tais relatos sugerem que há uma forte tendência de 

resistência à mudança, mormente em relação ao perfil de gestor proposto pela 

administração pública gerencial. A dificuldade de lidar com planejamento, aliada à 

resistência a controlar e medir desempenhos, é descrita como ameaça concreta à 

administração, na busca por resultados, e à medição do desempenho da 

administração.  

Entre os tópicos pesquisados, considerados de maior relevância para o 

aprofundamento do tema, estão os seguintes questionamentos: Como é feita essa 

avaliação de resultados pelas Cortes de Contas do país? Quais as peculiaridades de 

uma auditoria que avalia resultados? De que maneira é responsabilizado o gestor 

que descumpre o princípio da economicidade?  

Para aferir o resultado das ações governamentais, desenvolveu-se uma nova 

modalidade de auditoria denominada Auditoria de Natureza Operacional (ANOP). 

Vale lembrar que a própria CF/88, no inciso IV do artigo 71, prevê que os TCs 

realizem esse tipo de auditoria. 

O trabalho investiga também as diferenças entre a Auditoria de Natureza 

Operacional e a auditoria tradicional, procurando salientar os reflexos dessa nova 

metodologia na responsabilização dos gestores, no relacionamento entre os TCs e 

os entes fiscalizados, enfocando, em especial, a questão da isonomia entre os 

fiscalizados. 

A auditoria tradicional é centrada na verificação do cumprimento das normas 

pelos gestores, pouco importando o resultado alcançado. O objetivo é detectar 
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desvios, responsabilizando o gestor que causar dano ao erário ou não agir de 

acordo com o princípio da estrita legalidade. A responsabilização, em geral, recai 

sobre o ordenador de despesas, agente público que tem a competência para assinar 

a ordem de pagamento. De acordo com a gravidade da irregularidade encontrada, o 

resultado final das auditorias tradicionais pode ser a rejeição das contas, a 

imputação de débitos, a aplicação de multa, ou simples recomendações aos 

gestores.  

Na ANOP, o foco não se restringe à legalidade, investigam-se também 

critérios de economia, eficiência, eficácia, efetividade e eqüidade. O objetivo é a 

melhoria do desempenho da administração pública e da transparência da gestão. Ao 

final de cada auditoria, são propostas recomendações na maneira de gerir o 

patrimônio público, pois o objetivo não é punir o gestor incapaz, mas auxiliá-lo. A 

metodologia preconiza a aferição do desempenho da administração pública, 

mensurando e comparando os resultados alcançados com os resultados planejados 

nos programas de governo. Nas auditorias operacionais, há uma preocupação com a 

implementação das recomendações, que são obrigatoriamente monitoradas após os 

julgamentos.  

A realização de auditorias operacionais é a maneira de se operacionalizar o 

controle da economicidade, dando-lhe efetividade. Assim, é importante conhecer 

alguns detalhes sobre a metodologia utilizada nesse tipo de auditoria. Nesse 

sentido, abre-se um espaço para examinar as peculiaridades de cada etapa de uma 

ANOP. Esse conhecimento servirá de subsídio para entender algumas das 

dificuldades relativas à implementação da nova metodologia no âmbito dos TCs. 

Ana Paula Barcellos, em artigo envolvendo neoconstitucionalismo e controle 

das políticas públicas, aduz o seguinte sobre o tema: 

 
A construção de uma dogmática jurídica consistente que viabilize o 
controle jurídico das políticas públicas no Brasil depende do 
desenvolvimento teórico de ao menos três temas: (i) a identificação 
dos parâmetros de controle, (ii) a garantia de acesso à informação; e 
(iii) a elaboração dos instrumentos de controle.4 

 

                                                 
4 BARCELLOS, Ana Paula. Neoconstitucionalismo, direitos fundamentais e controle das políticas 

públicas. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 240, p. 83-103, abr./jun., 2005. 
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Mais à frente, conclui a autora: “A construção fundamentada de instrumentos 

de controle será provavelmente o ponto mais complexo e sensível dos três que se 

acaba de expor.”5 

No que diz respeito à responsabilização do administrador público, o controle 

exercido sobre a administração pública, na metodologia da ANOP, é denominado de 

controle-consensual, contrapondo-se ao controle-sanção; este último – típico das 

auditorias tradicionais – uma herança do positivismo. O objetivo da ANOP não é a 

punição de um infrator, ao contrário, o gestor é tratado como um colaborador 

essencial para o sucesso da auditoria, porque a fiscalização visa a contribuir para a 

melhoria do desempenho da ação governamental, na busca de soluções pacíficas 

dos conflitos. 

O produto final da ANOP é uma espécie de Termo de Compromisso ajustado 

com os gestores responsáveis pelo órgão ou programa auditado, envolvendo, 

basicamente, um cronograma em que são definidos responsáveis, ações e prazos 

para a implementação das recomendações formuladas.  

Ao final, investigam-se os problemas relacionados com a institucionalização 

das auditorias de natureza operacional e as dificuldades em avaliar os resultados 

dos programas de governo, bem como a experiência dos TCs brasileiros com a 

metodologia da ANOP, iniciada timidamente pelo TCU em 1990. Foram relatadas as 

situações dos diversos convênios firmados entre os TCs e entidades nacionais 

como: Fundação Getúlio Vargas (FGV) e Associação dos Tribunais de Contas do 

Brasil (Atricon); e internacionais, como o Banco Mundial (BIRD), o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Department for International 

Development (DFID) na busca pela capacitação e estruturação do novo modelo de 

fiscalização. 

A implantação da ANOP no âmbito dos TCs do país ainda está em gestação. 

Um exemplo é o Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos 

Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros (Promoex), criado em 2005 e co-

financiado pelo BID. Depois de apurar que 57,6% dos TCs nacionais nunca 

realizaram trabalhos dessa natureza, o Promoex estabeleceu como meta nacional a 

                                                 
5 BARCELLOS, Ana Paula. Neoconstitucionalismo, direitos fundamentais e controle das políticas 

públicas. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 240, p. 83-103, abr./jun., 2005. p. 
100. 



17 

 

implantação de auditorias operacionais em pelo menos 75% dos TCs até o exercício 

de 2009. 

No que diz respeito ao arranjo institucional-administrativo adotado pelos TCs 

que já realizam ANOPs, é feito um estudo sobre as estruturas administrativas, 

diferentes em cada Corte de Contas, criadas de acordo com as peculiaridades e a 

cultura de cada órgão, não existindo, portanto, um consenso sobre o melhor padrão 

de ANOP a ser adotado; bem como a quantidade de ANOPs realizadas por ano. 

Observou-se que o número de auditorias operacionais é muito reduzido se 

comparado com o número de auditorias tradicionais realizadas por ano. Algumas 

das razões para essa disparidade: o aumento nas competências dos TCs, o 

reduzido número de auditores e a falta de capacitação técnica. 

Foram abordadas também as dificuldades na operacionalização dessas 

auditorias, ou seja, as dificuldades encontradas pelos técnicos de campo ao 

realizarem auditorias de natureza operacional, destacando-se a ausência de 

indicadores de desempenho. Há depoimentos de auditores que dizem ser essa uma 

das maiores dificuldades, qual seja, aferir o desempenho da administração pública. 

Os entes da Federação, com raras exceções, não se preocuparam em criar 

indicadores de desempenho, nem instrumento de planejamento com metas e 

objetivos operacionais claros e mensuráveis, a fim de viabilizar a implantação da 

administração gerencial por resultados. 

Por último, a pesquisa aponta as dificuldades de ordem prática ao medir os 

resultados e comparar tal medição com o custo do programa de governo, uma das 

dificuldades com relação aos  orçamentos públicos é que grande parte deles não 

está detalhada por programa de governo, sendo impossível apropriar 

adequadamente os custos por programas ou por produtos ofertados. Outro problema 

na aferição da relação custo/benefício reside em comparar grandezas diversas com 

o custo (medido em valores monetários) e os benefícios (medidos em valores não 

monetários). Apontou-se a existência de uma ferramenta metodológica denominada 

Análise de Custo/Benefício (ACB). 

Na visão teórica adotada, o princípio da economicidade legitima os TCs a 

aferir o custo/benefício do programas de governo. Das considerações feitas, foi 

possível concluir que há enormes dificuldades, de ordem cultural, institucional e 

operacional, para realizar tal intento. 
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Metodologia  
 
 
Para atingir o objetivo proposto, utiliza-se como instrumento de coleta de 

dados, a pesquisa documental. Foi usado o método hipotético-dedutivo para 

investigar o principio da economicidade, desde sua génesis, até a sua aplicação, 

destacando o seu desenvolvimento institucional. 

Foram utilizados como fontes: livros de doutrina; artigos; trabalhos 

acadêmicos, tanto da área jurídica como de outras áreas; processos de auditorias; 

relatórios de planejamento e de atividades dos TCs e dados obtidos em sítios oficiais 

relacionados com o controle externo. Os depoimentos e as entrevistas foram 

coletados por outros pesquisadores, todos devidamente identificados em notas de 

rodapé.  

O universo da pesquisa é apenas o Brasil, não foi empregada metodologia de 

estudo comparado. Sendo assim, qualquer referência à experiência estrangeira é 

meramente ilustrativa e despretensiosa. Também são exemplificativas as 

experiências práticas na efetivação do princípio da economicidade, pois não se 

utilizou, como estratégia de trabalho, o estudo de caso. 

O marco teórico-filosófico foi o pós-positivismo, que defende a força normativa 

dos princípios. Com base, então, na força cogente do princípio estudado, é possível 

investigar como ele está sendo aplicado pelos TCs, na aferição do desempenho da 

administração pública. 

A escassez de material específico abordando a conceituação do princípio da 

economicidade ficou patente na coleta de informações para a elaboração da 

primeira etapa do trabalho, que foi fundamentalmente teórica. A solução encontrada 

foi, então, visitar obras de outras áreas de especialização, que, mesmo sem se 

aprofundarem no tema, pudessem conter alguma referência à economicidade. 

Após uma abordagem multidisciplinar, adotando-se uma postura crítica 

calcada no marco teórico escolhido, foi possível reduzir as conceituações 

pesquisadas em duas correntes, fazendo uma dicotomia didática entre o conceito 

restrito e o conceito amplo. Foi feita, então, a opção pelo conceito amplo, 

enxergando o vocábulo sob um prisma utilitarista. 

Com isso, concluiu-se que a busca pela eficácia do principio da 

economicidade, legitima os TCs a avaliar a relação custo/benefício alcançada na 
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execução dos orçamentos públicos, aferindo, assim, o desempenho da 

administração pública. 

Para tanto, procurou-se investigar o ambiente em que seria exercida a 

fiscalização das Cortes de Contas, ou seja, a Administração Pública nacional. 

Verificou-se que essa administração estava em pleno processo de transição entre 

dois modelos paradigmáticos: o modelo burocrático de Weber e o modelo gerencial 

implantado no Brasil a partir de 1995. Na busca por correlações e influências dos 

dois modelos na forma de fiscalização realizada pelos TCs, foram salientados os 

principais aspectos de cada paradigma. Para tanto, foi utilizada literatura 

especializada em administração pública. 

Investigou-se também a legislação federal produzida durante o Governo do 

Presidente Fernando Henrique, verificando quais foram as novas competências 

atribuídas aos TCs, em virtude da Reforma Administrativa implantada. Destacou-se, 

ainda, uma pesquisa de campo, demonstrando que, na prática, há grande 

dificuldade de se implantar no setor público uma cultura de administração gerencial. 

Ciente do papel reservado, por lei, ao TC, e diante da proposta de uma 

administração pública focada nos resultados, buscou-se dados sobre a forma de 

fiscalização adotada pelos citados Tribunais, para aferir o desempenho da 

administração pública. Com isso, vê-se que os Tribunais de Contas se valem de uma 

nova metodologia, a qual está baseada na realização de Auditorias de Natureza 

Operacional (ANOP). 

Foi necessário comparar a auditoria operacional com a auditoria tradicional, 

salientando suas peculiaridades e diferenças. As etapas de desenvolvimento 

metodológico das ANOPs foram, então, esquematizadas, de modo que, 

posteriormente, fosse possível compreender as dificuldades de sua 

operacionalização. Para isso, serviram de base os manuais técnicos elaborados pelo 

TCU. 

A última etapa diz respeito aos dados colhidos em campo. Para analisar as 

dificuldades de operacionalização das ANOPs foi necessário investigar como se 

desenvolve a institucionalização desse novo tipo de auditoria no âmbito dos 

Tribunais de Contas e quais as dificuldades operacionais ao se aferir o desempenho 

da administração. 

Foram analisadas predominantemente informações sobre dois Tribunais de 

Contas: o Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas do Estado de 
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Pernambuco. O primeiro, pelo pioneirismo e experiência nessa área e o segundo por 

estar estruturando um setor especializado nesse tipo de auditoria – o Núcleo de 

Auditoria de Natureza Operacional. Também foram coletados dados do Tribunal de 

Contas do Estado da Bahia (TCE-BA) e do Promoex, o qual tem como meta nacional 

a implantação de auditorias operacionais em pelo menos 75% dos TCs até o 

exercício de 2009. Também foram de grande valia, nessa etapa, as pesquisas 

acadêmicas realizadas por auditores de Contas, os quais traçaram verdadeiras 

radiografias da implantação e institucionalização da nova metodologia no âmbito das 

Cortes de Contas. 

Os achados e conclusões foram dispostos no decorrer da dissertação e 

sintetizados nas considerações final, no intuito de possibilitar uma reflexão mais 

abrangente.  

 
 

Delimitação do tema e plano de trabalho 
 
 
É força destacar inicialmente as pretensões desta dissertação, qual seu 

escopo principal, aquilo que foi o foco de toda a pesquisa, mas também aquilo que 

não foi analisado, estabelecendo-se alguns axiomas e pontos de partidas para o 

desenvolvimento da dissertação. Nesse prisma, algumas discussões foram deixadas 

de lado por fugir ao escopo desta pesquisa. Assim, a economicidade foi considerada 

como um princípio constitucional expresso. 

O vocábulo economicidade, conforme ensina Bugarin, pode ser visto por dois 

enfoques constitucionais: o primeiro relacionado com o Direito Constitucional 

Econômico; o segundo, com foco no Direito Constitucional Financeiro.6 É este último 

enfoque que será explorado neste projeto, visto que está intimamente relacionado à 

atividade de controle externo da administração pública, destacando-se o controle da 

execução orçamentária. Apesar da sua origem etimológica, o vocábulo pode ser 

estudado sob as premissas do Direito Administrativo, Constitucional e Financeiro. 

Foram objetos de estudo apenas a Administração Pública nacional (como 

entidade fiscalizada) e os TCs nacionais (como órgãos fiscalizadores). Assim, não foi 

                                                 
6 BUGARIN, Paulo Soares. Dimensões significativas do princípio constitucional da economicidade: 

uma abordagem multidisciplinar. In: FÓRUM ADMINISTRATIVO – Dir. Público – FA, Belo 
Horizonte, ano 3, n. 33, p. 3049-3054, nov. 2003. 
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investigada a atuação de controladorias ou de órgãos de controle interno. Também 

não foi abordada a questão do controle judicial. 

Tomando por base que os TCs realizam o controle externo da administração 

pública, procurou-se investigar vários aspectos da aplicação do princípio da 

economicidade, desde a influência da Reforma Administrativa, até as dificuldades 

encontradas na implantação e execução das auditorias operacionais que aferem o 

desempenho dessa administração. Enfim, estudou-se o princípio da economicidade 

de sua génesis até os problemas encontrados no seu desenvolvimento. 

Para tanto, procurou-se dividir o trabalho em 4 (quatro) capítulos. O Capítulo I 

buscou conceituar o princípio da economicidade no contexto da atividade de controle 

externo atualmente desenvolvida pelos TCs nacionais. Arrimado sempre em 

premissas do pós-positivismo, a pesquisa visitou várias acepções, para adotar a que 

se entendeu mais adequada. 

O Capítulo II abordou a Reforma Administrativa implantada no Brasil a partir 

de 1995 e a mudança de paradigma do modelo de administração burocrática para o 

modelo gerencial, com interesse no ambiente em que vai ser desenvolvido o controle 

externo. Foi mencionada, também, uma pesquisa empírica, demonstrando a 

verdadeira postura do administrador público brasileiro. 

Para tanto, foram verificadas as premissas básicas dos dois modelos 

paradigmáticos, no intuito de detectar a influência de cada um nas atividades de 

fiscalização exercidas pelos TCs. O modelo burocrático weberiano, por exemplo, 

marcou a forma com que as Cortes de Contas fiscalizam, centradas no controle dos 

processos e na fiscalização da aquisição de insumos e serviços. 

Ao analisar o modelo de Reforma gerencial proposto para o Brasil, focou-se 

no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado e nas normas exaradas durante 

os dois Governos do Presidente Fernando Henrique. Sobre esse pano de fundo, 

buscou-se analisar as diretrizes da Reforma e correlacioná-las com as atividades 

dos TCs, destacando o papel e as competências desses Tribunais diante do novo 

modelo. 

O Capítulo III procurou verificar como está sendo operacionalizada a 

avaliação de resultados pelas Cortes de Contas do país. Investigou-se uma nova 

modalidade de auditoria, denominada de Auditoria de Natureza Operacional 

(ANOP), criada especificamente para avaliar o desempenho da administração. 
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Foram salientadas as diferenças desse novo tipo de auditoria em relação às 

auditorias tradicionais, com a esquematização das peculiaridades de cada etapa de 

uma ANOP. De posse dessas informações, crê-se, fica mais simples entender 

algumas das dificuldades encontradas na implantação dessa metodologia. 

O Capítulo IV é voltado para os conflitos e dificuldades encontrados na 

institucionalização das ANOPs. Esta etapa da pesquisa voltou-se para o mundo 

empírico. Foram coletados dados sobre a experiência dos TCs nacionais na 

realização das ANOP (histórico, convênios, projetos). 

Também foram abordados aspectos relacionados a arranjos institucionais 

adotados pelos Tribunais de Contas que já realizam ANOPs, quantidade de 

auditorias realizadas, ausência de indicadores de desempenho, bem como 

problemas encontrados ao se medir e comparar os resultados das políticas públicas. 
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1 O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ECONOMICIDADE 
 
 

1.1 Conceituação 
 
 
O Texto Constitucional de 1988 ampliou significativamente o escopo de 

atuação do controle externo exercido pelo Poder Legislativo, com o auxílio dos 

Tribunais de Contas. O caput do artigo 70 da Carta Magna dispõe: 

 
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. 

 

 Do dispositivo infere-se que, nas fiscalizações levadas a cabo pelo controle 

externo e interno, deve ser observado algo pouco abordado pelos doutrinadores 

nacionais: a economicidade.7 

Há diversas perguntas que surgem ao se analisar um tema tão pouco 

explorado. A primeira delas: afinal o que significa exatamente o vocábulo 

economicidade?8  

Uma das primeiras contribuições para esclarecer o perfeito significado do 

termo vem de Torres. O autor, em suas pesquisas de direito comparado, recorre à 

doutrina alemã. As lições trazidas pelo Direito alemão são especialmente 

importantes porque, segundo pesquisa realizada por Bugarin, só existe expressa 

menção ao princípio da economicidade na Constituição Federal do Brasil (art. 70) e 

na Lei Fundamental de Bonn (art. 114, 2).9 

Foi Torres quem traduziu para a doutrina jurídica nacional o termo alemão 

wirtschaftlichkeit, designando-o de economicidade. De fato, a palavra alemã 

wirtschaftlich significa economia e o sufixo keit, colocado no final de uma palavra, 

                                                 
7 Uma das raras obras específicas sobre o tema e disponível no mercado literário é de autoria do 

Subprocurador-Geral do Ministério Público de Contas da União, Paulo Soares Bugarin, que 
aborda o princípio da economicidade na jurisprudência do TCU. (BUGARIN, Paulo Soares. O 
princípio constitucional da economicidade na jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Belo 
Horizonte: Editora Fórum, 2004.) 

8 Para entender mais sobre a pluralidade de significados que se pode atribuir à expressão, 
recomenda-se a consulta ao item 3 do capítulo 3 de BUGARIN, Paulo Soares, 2004, op. cit., p. 
114-125. 

9 BUGARIN, 2004, op. cit. p. 122.  
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tem a função de substantivá-la.10 A doutrina alemã esclarece que a expressão 

economicidade é mais abrangente, englobando também o conceito de economia, 

mas com ele não se confunde. Existe, na Alemanha, uma tranqüila autonomia 

conceitual. Conforme explica Stern, há termos distintos, pois, enquanto o conceito de 

modicidade sparsamkeit diz respeito apenas a minimização de custo; o de 

wirtschaftlichkeit compreende o resultado e o custo.11  

Torres explica ainda, por meio de exemplos da legislação alemã, que a 

economicidade é um conceito mais amplo do que a simples minimização dos custos. 

E traz à tela a tradução da Lei Orçamentária Federal Alemã (BHO) de 1969, que diz, 

em seu artigo 7º: 

 
1. Devem ser observados na elaboração e na execução do 
orçamento os princípios da economicidade (wirtschaftlichkeit) e da 
economia (sparsamkeit).  
2. devem ser realizados exames segundo o custo-benefício das 
medidas com significação financeira relevante.12 

 

Os dois termos alemães denotam uma certa dualidade entre economia e 

economicidade. O primeiro diz respeito à obtenção de determinado resultado com o 

menor custo, mais próximo do conceito da ciência econômica. Já a economicidade, 

além da buscar o menor custo, parece também consistir em obter o melhor resultado 

com uma determinada quantidade de meios.  

A considerar o orçamento como uma peça de planejamento, em que são 

estimados os recursos e expressas as decisões políticas de onde se deve gastar, 

entrevê-se uma maior aproximação com a segunda significação, ou seja, além de 

buscar o menor custo na aquisição de bens e serviços, dado um certo montante de 

recursos públicos, o gestor deve obter a maior quantidade de benefício social 

possível. 

Dito isso, é força se propor, de plano, uma conceituação para o princípio da 

economicidade, qual seja, uma norma constitucional que estabeleça para o 

administrador público o dever de buscar, na execução orçamentária, o menor custo 

                                                 
10 TORRES, Ricardo Lobo. O Tribunal de Contas e o controle da legalidade, economicidade e 

legitimidade. Revista do TCE/RJ, Rio de Janeiro, n. 22, p. 43, jul. 1991. 
11 STERN, Klaus. Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland. Munchen: C. H. Beck, 1980. 

Apud TORRES, 1991, op. cit., p. 43. 
12 TORRES, 1991, op. cit., p. 44. 
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para a aquisição de bens e serviços, bem como obter o maior benefício social com a 

aplicação dos recursos públicos. 

Na verdade, não há consenso na doutrina nacional sobre a conceituação do 

princípio da economicidade. É possível vislumbrar duas vertentes conceituais. A 

primeira, conservadora, adota um conceito mais restrito da economicidade, que 

salienta apenas o aspecto da modicidade dos gastos, economia de recursos; a 

segunda corrente vislumbra a economicidade numa perspectiva ampla, englobando 

a modicidade das despesas públicas, mas levando em conta também o retorno 

social obtido com tal dispêndio, ou seja, a relação de custo/benefício social. O 

primeiro conceito será denominado de conceito restrito; e o segundo, de conceito 

amplo. 

É comum observar doutrinadores que optam pelo conceito restrito de 

economicidade, como sinônimo de economia. Nesse sentido, destaca Speck: “O 

termo ‘economia’ ou ‘economicidade’ remete à questão do menor custo na aquisição 

de bens e serviços pela administração pública. Entre os três conceitos, esse é o 

mais estrito.”13  

Gabardo também adota o conceito restrito de economicidade ao afirmar que o 

termo significa adquirir a maior quantidade de riqueza com o mínimo de dispêndio de 

energia, laborando de forma menos custosa.14 

Entre os constitucionalistas que adotam a segunda corrente, está José Afonso 

Silva, que considera o controle externo da economicidade uma análise do mérito 

administrativo. Para Silva, trata-se de: “verificar se o órgão procedeu, na aplicação 

da despesa pública, de modo mais econômico, atendendo, por exemplo, a uma 

adequada relação custo-benefício.”15 

Na seara do Direito Financeiro, Oliveira e Hovarth, adotado o conceito amplo, 

entendem que: 

 
A economicidade diz respeito a se saber se foi obtida a melhor 
proposta para a efetuação da despesa pública, isto é, se o caminho 

                                                 
13 SPECK, Bruno Wilheim. Inovação e rotina no Tribunal de Contas da União: o papel da instituição 

superior de controle financeiro no sistema político-administrativo do Brasil. São Paulo: Fundação 
Konrad Adenauer, 2000. p. 156. 

14 GABARDO, Emerson. Princípio constitucional da eficiência administrativa. São Paulo: Dialética, 
2002. p. 28. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm>. 
Acesso em: 25 out. 2008.  

15 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 1992. 
p. 633. 
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perseguido foi o melhor e mais amplo para chegar à despesa e se 
ela fez-se com modicidade, dentro da equação custo-benefício. 16 

 

Bugarin, optando pelo conceito amplo, chega à seguinte conclusão: 

 
Após tudo o que já foi percorrido, impõem-se afirmar a inexorável 
repercussão material do princípio da economicidade na necessária 
análise de custo e benefícios sociais que deve preceder toda e 
qualquer alocação de recursos públicos.17 

 

Algumas das razões que levam os doutrinadores a considerar o termo 

economicidade como sinônimo de economia, em sua acepção restrita, merecem ser 

comentadas e contestadas. A economicidade não nasceu no meio do debate 

jurídico, a expressão foi apropriada da ciência econômica, sendo também fruto da 

evolução da administração pública e privada. É, portanto, inevitável visitar outras 

searas para comparar as acepções e melhor defender a conceituação proposta. 

Quanto a isso, Geuka comenta: 

 

Para a ciência econômica, economizar significa maximizar lucros. 
Transportando este raciocínio para o campo da administração 
pública, esse conceito se avoluma em complexidade, pois sua 
subjetividade impõe extrema dificuldade para a sua conceituação.18  

 

É força destacar esta multiplicidade conceitual do vocábulo economicidade, 

no intuito de enriquecer o debate em torno do tema e facilitar a opção pela 

conceituação jurídica que mais se encaixa na atividade de controle externo da 

administração pública. 

Na ciência econômica, valores sociais não ocupam um lugar tão relevante 

quanto o assumido no mundo jurídico. Por isso, quando a economicidade é 

transposta para a seara jurídica, deve ser feita uma releitura, acrescendo parâmetros 

axiológicos inerentes à visão jurídica. A importação de conceitos da ciência 

econômica para a ciência jurídica deve ser realizada com certa cautela, sob pena de 

                                                 
16 OLIVEIRA, Régis Fernandes de; HOVARTH, Estevão. Manual de Direito Financeiro. 4. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 123. 
17 BUGARIN, Paulo Soares. O princípio constitucional da economicidade na jurisprudência do 

Tribunal de Contas da União. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2004. p. 138. 
18 GEUKA, Laurinda Yemiko; ARRUDA, Airton; LIVRAMENTO, Silva dos Santos. Abrangência da 

competência do Tribunal de Contas na Constituição Estadual. Revista do TCE-MS, Campo 
Grande, v. 9, n. 12, p. 75-89, dez. 1991. 



27 

 

retirar a carga axiológica e teleológica que inspira o princípio da economicidade, 

utilizado na análise dos gastos públicos. 

A visão restrita da economicidade como mera economia de recursos, redução 

de custos, sem levar em conta a finalidade, não faz jus à real dimensão da 

economicidade, que deve ser analisada em sede do controle externo. É que, como 

parâmetro balizador da análise da alocação dos recursos públicos, a economicidade, 

com fito de obter o menor custo, não deve ser vista dissociada do benefício social a 

ser alcançado. 

Parece que a antiga idéia privatista da economicidade está ultrapassada. 

Economicidade não é apenas obter o menor custo, conter gastos, fazer poupança. 

Muito menos se apresenta como um termo vazio de valores, tal qual aduz Torres, 

que se refere a ele como princípio vazio, como um enunciado formal.19 

Enquanto na esfera da iniciativa privada o planejamento de gastos visa à 

maximização do lucro, resumindo-se, grosseiramente, num encontro final entre todas 

as despesas efetuadas e das receitas auferidas, na esfera pública o foco deve estar 

voltado para a maximização do retorno social alcançado com a alocação dos 

recursos públicos, ou seja, a maximização do bem-estar social.  

É aí que mora a carga valorativa da economicidade, na busca do bem-estar 

social, na perseguição do maior retorno social na alocação da verba pública. A maior 

vantagem financeira é substituída, na órbita pública, pela maior vantagem social. 

Essa carga axiológica é que dá à economicidade um viés diferenciado de aplicação. 

O custo/benefício não deve ser visto, na gestão do patrimônio público, como simples 

operação matemático-financeira, em que o resultado positivo espelha lucro. O que 

se deseja é alcançar o maior grau de satisfação social. Esses valores são 

indissociáveis do conceito de economicidade como parâmetro de avaliação das 

despesas públicas. 

Outro ponto que carece de referência diz respeito à destinação do total 

economizado. Em se tratando de administração pública, a modicidade, a poupança, 

o menor custo só têm sentido se houver a possibilidade de reinvestimento em prol 

da coletividade. Na atividade privada, a alocação de recursos está voltada para a 

obtenção do lucro, o menor custo vai servir, então, para um incremento da receita 

líquida, ao final de determinado período; no âmbito da administração pública, a 

                                                 
19 TORRES, Ricardo Lobo. O Tribunal de Contas e o controle da legalidade, economicidade e 

legitimidade. Revista do TCE/RJ, Rio de Janeiro, n. 22, p. 379, jul. 1991. 
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diminuição de custos, modicidade dos gastos, só tem sentido se o total 

economizado, poupado, puder, no futuro, ser revertido em mais benefício social.  

Há situações, na esfera pública, que fogem completamente à lógica privatista 

de redução de custos. Um exemplo é a questão da “prescrição orçamentária” 

praticada no Brasil. A dotação orçamentária que não for utilizada até o final do 

exercício é devolvida e os recursos não utilizados prescrevem. Quem poupou, mas 

não gastou tudo, acaba sendo prejudicado.  

A conclusão, calcada na comparação entre a administração pública e a 

administração privada, é que o conceito de economicidade como simples economia 

de recursos, dissociado do bem-estar coletivo alcançado com tal economia, é 

insuficiente para o âmbito da administração pública. 

Impende destacar, ainda, a confusão conceitual que se avoluma ao se 

transmudar o objeto de estudo do locus científico do Direito para a Ciência da 

Administração. Nesse universo, analisando mais especificamente sob o prisma da 

auditoria pública, os conceitos de economia e de eficiência e eficácia são postos 

lado a lado, todos com significação própria tanto no âmbito nacional quanto 

internacional. 

A International Organization of Supreme Audit Institutions (Intosai), ao 

elaborar as diretrizes para implementação da Performance Audit (traduzidas como 

auditoria operacional), conceituou alguns dos referidos termos da seguinte forma20: 

Economia  – custo de aquisição dos recursos utilizados para realizar uma atividade, 

com a qualidade requerida; Eficiência  – aproveitar, da melhor maneira, os recursos 

disponíveis; e Eficácia – alcance dos propósitos ou objetivos estipulados. 

Em consonância com a Intosai, encontra-se o Tribunal de Contas Europeu 

que, em publicação produzida pelo Serviço de Relações Externas do Tribunal de 

Contas Europeu21, indica que os fundos da União Européia devem ser geridos com 

base nos princípios da Economia  (usando-se o mínimo de fundos para um dado 

resultado); Eficiência  (obtendo-se a melhor relação entre os fundos utilizados e os 

resultados); e a Eficácia  (alcançando-se os objetivos da política da União). 

                                                 
20 INTOSAI – International Organization of Supreme Audit Institutions - Diretrizes para Aplicação de 

Normas de Auditoria Operacional. Trad. Inaldo da Paixão S.Araújo e Cristina Maria Cunha 
Guerreiro. Bahia: Tribunal de Contas do Estado da Bahia, 2005, p. 166. (Série Traduções, 10). 

21 TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEU. Para a melhoria da gestão financeira da União Européia. 
Disponível em: <http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/407598.PDF>. Acesso em: 24 maio 
2008. 
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Ressalte-se que o inciso IV do artigo 71 da CF/88 também prevê a realização 

dessas auditorias operacionais no exercício do controle externo.22 Embora o tema 

tenha sido aprofundado em capítulo adiante, é força destacar aqui que tais 

auditorias já estão sendo realizadas no Brasil. Em geral, as auditorias de natureza 

operacional, na seara da Administração Pública nacional, têm usado terminologia 

semelhante. O problema, entretanto, está no transporte dessa terminologia, típica da 

atividade de auditoria, inserida na seara da Ciência da Administração, para o 

universo do Direito Constitucional, trazendo mais dúvidas que esclarecimentos sobre 

a definição dos contornos da economicidade como princípio constitucional aplicado 

ao controle externo. Tais termos (economia, eficiência e eficácia) são usados para 

definir parâmetros a serem analisados na avaliação de políticas públicas ou 

programas de governos, através das denominadas auditorias operacionais. E o mais 

grave, esse conflito terminológico nasce justamente dentro das instituições 

encarregadas de levar a cabo tal controle externo: os Tribunais de Contas. 

A expressão economia utilizada nas auditorias operacionais tem o objetivo de 

estabelecer um dos critérios de avaliação das políticas públicas. Portanto, economia, 

eficiência, eficácia e efetividade nada mais são do que critérios, medidas de aferição 

do resultado das políticas públicas, para avaliar a economicidade dos gastos 

públicos. 

A expressão economicidade estampada no artigo 70 da CF/88 é a 

autorização do legislador constituinte para que os TCs avaliem o custo/benefício 

social alcançado pelo gestor do patrimônio público. De fato, a CF, ao estabelecer 

que o controle externo deveria verificar, além da legalidade e legitimidade, a 

economicidade, legitimou os TCs a verificar os resultados das políticas públicas 

patrocinadas com o dinheiro do contribuinte.  

Que fique, portanto, bem clara a distinção entre os termos economia, utilizado 

para definir um dos parâmetros a serem observados nas auditorias operacionais, 

previstas no inciso IV do artigo 71 da CF/88, e economicidade, princípio 

                                                 
22 BRASIL. Constituição. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, Senado, 

1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm>. 
Acesso em: 25 out. 2008. 
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constitucional, previsto no artigo 70 da CF/8823, usado para a definição e ampliação 

dos limites de atuação dos TCs. 

É mister destacar que a auditoria operacional é a metodologia utilizada para 

verificar a economicidade da gestão pública. É possível concluir, então, que a CF 

não apenas autorizou e legitimou as entidades de controle a fiscalizarem os 

resultados das políticas públicas, mas indicou alguns dos instrumentos, dentre eles: 

a Auditoria de Natureza Operacional.  

Com isso, é possível se ter uma idéia da dimensão conceitual do termo 

economicidade. Os múltiplos significados variam de acordo com a área de 

conhecimento em que é estudado, a saber: Administração, Economia ou Direito. Eis 

por que se torna tão complexa a tarefa de conceituar o princípio constitucional da 

economicidade, razão pela qual não se pretende aqui firmar um conceito definitivo, 

preciso e imutável, pois que dificilmente se chegaria a um consenso doutrinário.  

É mister destacar as palavras de Gabardo, que, em sua dissertação de 

mestrado, enfrentou o mesmo problema para definir o princípio constitucional da 

eficiência: 

 
Incorreto, portanto, propor-se um conceito padrão imutável, sendo 
imperioso se fazer uma análise das diferentes possibilidades e 
afinidades conceituais, propondo-se, desta forma, definições-padrão, 
detentoras de caráter meramente convencional.24 

 

Reforça-se, assim, a conceituação proposta no início deste trabalho: o 

princípio constitucional da economicidade é a norma constitucional que obriga o 

administrador público a perseguir o menor custo na aquisição de insumos e serviços 

para  a administração, bem como buscar tempestividade, a maior quantidade e a 

melhor qualidade dos serviços prestados pela administração.  

Acresça-se a esse conceito a observação de que, ao atribuir aos TCs a 

competência para verificar o cumprimento do princípio da economicidade, o 

constituinte originário legitimou e obrigou esses entes a fiscalizarem a relação de 

                                                 
23 BRASIL. Constituição. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, Senado, 

1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm>. 
Acesso em 25 out. 2008. 

24 GABARDO, Emerson. Princípio constitucional da eficiência administrativa. São Paulo: Dialética, 
2002. p. 24. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm>. 
Acesso em: 25 out. 2008. 
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custo/benefício alcançada na execução orçamentária dos demais entes estatais, 

indicando como instrumento as auditorias de natureza operacional. 

Essa conceituação converge com os anseios de se implantar uma 

administração pública gerencial, focada nos resultados, necessitando de meios e 

parâmetros para aferir os benefícios sociais advindos dos gastos públicos. Também 

aponta para uma tendência nacional e internacional de fortalecimento das auditorias 

operacionais, em detrimento das simples auditorias de conformidade, visto que estas 

são insuficientes para determinar a boa governança no trato da coisa pública. 

 
 

1.2 Economicidade no contexto do neoconstitucionali smo 
 
 
A palavra neoconstitucionalismo tem sido usada para designar o novo 

momento do direito constitucional contemporâneo. O prefixo “neo” dá a idéia de 

novo, entretanto, Barcellos adverte que, embora exista a sensação geral da doutrina 

de que algo diverso se descortine diante de nossos olhos, o Constitucionalismo 

Contemporâneo é fenômeno humano, ligado de forma indissociável a sua própria 

história.25 

Segundo Barcellos, esse fenômeno ocorre com base no trinômio: 

normatividade  – no tocante ao reconhecimento de que os dispositivos 

constitucionais são normas cogentes, dotadas de imperatividade; superioridade  – 

da constituição em relação ao restante da ordem jurídica; centralidade  – 

significando que a Constituição se encontra no centro do sistema jurídico, devendo 

os demais ramos do Direito ser interpretados a partir de seus dispositivos.26 

Barroso afirma que o marco filosófico do neoconstitucionalismo é o pós-

positivismo. Segundo Barroso, essa corrente surge, após a Segunda Guerra, como 

tentativa de ir além da legalidade estrita, sem desprezá-la, procurando empreender o 

retorno dos valores aos textos constitucionais, numa releitura moral do direito. Um 

dos pontos mais marcantes do pós-positivismo é a atribuição de força normativa aos 

princípios. Durante muito tempo, dizer que um dispositivo era um princípio equivalia 

a retirar-lhe a carga normativa, passando a tratá-lo como mero conselho moral ou 

                                                 
25 BARCELLOS, Ana Paula. Neoconstitucionalismo, direitos fundamentais e controle das políticas 

públicas. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 240, p. 83-103, abr./jun., 2005. 
26 BARCELLOS, 2005, op. cit., p. 84. 
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ético. O neoconstitucionalismo defende a normatividade dos princípios, 

estabelecendo-os como diretrizes valorativas com força cogente, posicionando-os ao 

lado das regras, e não abaixo delas.27 

Assim, o reconhecimento da normatividade dos dispositivos constitucionais, 

tida como norma superior e fundante de todo o ordenamento jurídico, faz com que 

os demais ramos do Direito passem por uma filtragem interpretativa constitucional. É 

justamente essa filtragem que obriga os administradores públicos a levarem em 

conta a economicidade na atividade de gestão.28 

Os fundamentos teóricos para iniciar a investigação sobre a aplicação do 

princípio constitucional da economicidade são extraídos do momento vivido 

atualmente pelo constitucionalismo. O sustentáculo teórico-filosófico do 

neoconstitucionalismo serve também de base para analisar o princípio da 

economicidade, destacadas inicialmente sua carga valorativa e sua força normativa, 

para depois analisar como vem sendo aplicado na avaliação do resultado das 

políticas públicas.  

Nesse contexto, evidencia-se a importância da precisa conceituação da 

economicidade, visto que se pressupõe princípio constitucional, e por ser princípio é 

também norma jurídica. Toda norma jurídica precisa, primeiramente, ser 

compreendida, para, só então, ser aplicada. Assim, justifica-se a fase inicial deste 

trabalho. 

A conceituação proposta pretende habilitar juridicamente os TCs para ir além 

do simples exame da legalidade dos gastos públicos, examinando também os 

resultados sociais oriundos das despesas públicas. O simples exame da 

conformidade com a lei, como se verá adiante, não é suficiente para mensurar o 

retorno social alcançado na execução orçamentária.  

Os órgãos de controle externo têm papel de destaque na proteção de direitos 

fundamentais, tais como o direto à educação e à saúde. O grau de proteção a esses 

direitos fundamentais só pode ser aferido através do controle dos resultados das 

políticas públicas. Segundo Freitas, entre esses direitos fundamentais, também se 

                                                 
27 BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito: o triunfo tardio 

do Direito Constitucional no Brasil. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7547>. Acesso em: ago. 2006. 

28 Sobre “filtragem constitucional”, ver SCHIER, Paulo Ricardo. Filtragem constitucional: construindo 
uma nova dogmática jurídica. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1999. 
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encontra o direito fundamental à boa administração pública29. E a contrapartida é o 

dever que a administração pública tem de observar a totalidade dos princípios 

constitucionais: 

 
Ter-se-á, pois, que controlar o ato administrativo no tocante a mais 
ou menos intensa vinculação não apenas à legalidade, senão que à 
totalidade dos princípios regentes das relações jurídico-
administrativas, mormente os de vulto constitucional.30 

 

Dessa forma, demonstra-se que a abordagem proposta está em consonância 

com o neoconstitucionalismo e a sua postura pós-positivista, porquanto se preocupa 

com os valores embutidos no princípio constitucional da economicidade. Alerta-se 

que, por ser princípio constitucional, sua natureza cogente autoriza uma ação mais 

profunda no exercício do controle externo, indo além do exame da legalidade dos 

atos praticados e avaliando as políticas públicas também sob o prisma do 

custo/benefício. 

                                                 
29 Juarez Freitas atesta que existe o direito fundamental a uma administração pública eficiente e 

eficaz, proporcional cumpridora de seus deveres, com transparência, motivação, imparcialidade 
respeito à moralidade, à participação social e à plena responsabilidade por suas condutas 
omissiva. FREITAS, Juarez. Discricionariedade administrativa e o direito fundamental à boa 
administração pública. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 20. 

30 FREITAS, 2007, op. cit. p. 12. 
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2 O CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 
 

2.1 O controle externo da administração 
 
 
O termo controle é de origem francesa (contre-rôle), formado pelo prefixo 

contre (acostado) e o substantivo rôle (rol, papel). O vocábulo era utilizado na 

administração fiscal medieval para designar o ato de conferir a lista de mercadoria.31 

Meirelles define controle, na seara da administração pública, como faculdade 

de vigilância, orientação e correção que um Poder, órgão ou autoridade exerce 

sobre a atuação de outro.32 

Di Pietro entende que o controle da administração abrange a correção dos 

atos ilegais, inconvenientes e inoportunos, com a finalidade de assegurar que a 

administração atue em consonância com os princípios impostos pelo ordenamento 

jurídico. A autora afirma que esse poder de fiscalização e correção pode ser 

exercido por órgãos dos Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo.33 

Bugarin propõe uma conceituação jurídica para controle da administração 

pública que se afina com as idéias desenvolvidas neste trabalho: 

 

Controle da administração pública, em sentido amplo, tem por 
finalidade precípua a constatação da compatibilização dos múltiplos 
atos e programas de gestão estatal, tanto nos seus aspectos de 
regularidade formal como de resultado social, com amplo elenco de 
vetores normativos, em sua maioria de natureza principiológica, que 
regem a atuação legítima do poder público.34 

 

O autor salienta que, ao lado da legalidade, existem outros vetores 

principiológicos igualmente importantes, como a legitimidade e a economicidade, a 

orientar a atuação dos órgãos de controle da administração pública, a qual pode ser 

entendida como instrumento para realização dos valores sociais embutidos na 

Constituição. A atividade de controle da administração pública necessita de 

                                                 
31 SOUZA, Alfredo José de, et al. O novo Tribunal de Contas: órgão protetor dos direitos 

fundamentais. 3. ed. Belo Horizonte: 2005. p. 186. 
32 MEIRELLES, Helly Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 1990. p. 

544.  
33 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 11. ed. São Paulo: Atlas, 1999. p. 575. 
34 BUGARIN, Paulo Soares. O princípio constitucional da economicidade na jurisprudência do 

Tribunal de Contas da União. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2004. p. 28. 
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parâmetros para aferir se essa administração atinge seus fins. Um desses 

parâmetros é o princípio constitucional da economicidade.  

O controle da administração pública pode ser classificado quanto ao 

posicionamento do órgão controlador em: controle interno e controle externo. 

O controle interno é aquele realizado pela entidade responsável pela 

atividade controlada, dentro de suas atribuições administrativas. Assim, o Executivo 

realiza o controle interno da atuação de seus servidores; e o Judiciário e o 

Legislativo, em sua atividade administrativa, também realizam controle interno de 

seus agentes e dos atos administrativos praticados.35 

No Brasil, o sistema de controle interno assume relevo constitucional, no 

tocante à fiscalização contábil, financeira e orçamentária. O art. 74 da Constituição 

Federal atribuiu ao sistema de controle interno dos Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário, entre outras tarefas, a de apoiar o controle externo, comprovando a 

legalidade e avaliando os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração 

federal. O controle interno, de forma integrada, deve também avaliar o cumprimento 

das metas do Plano Plurianual (PPA) e a execução dos programas de governo, 

informando qualquer irregularidade ao TCU, sob pena de responsabilização 

solidária.36 

Controle externo sobre a atividade administrativa é o controle exercido por um 

Poder, órgão ou entidade sobre a administração de outros. A rigor, é controle 

externo aquele efetuado pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos de 

outros Poderes; também é controle externo a supervisão ministerial exercida pela 

administração direta sobre as atividades da administração indireta; ou mesmo a 

fiscalização das agências reguladoras sobre as entidades públicas reguladas. 

A definição não é consensual entre os doutrinadores nacionais. Zymler, por 

exemplo, levando em conta o Poder que realizará a fiscalização, define o controle 

externo como aquele exercido por órgãos alheios ao Executivo, podendo também 

                                                 
35 MEIRELLES, Helly Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 1990. p. 

546. 
36 Na esfera do Poder Executivo Federal, o sistema de controle interno, estabelecido pela Lei n. 

10.180/01, tinha como órgão central a Secretaria Federal de Controle Interno, que coordenava 
diversos órgãos setoriais espalhados pelos Ministérios. A partir da publicação da Lei n. 10.683/03, 
foi criada a Controladoria-Geral da União, integrada à estrutura da Presidência da República, que 
passou a coordenar todas as atividades de controle interno no âmbito do Executivo Federal. 
ZYMLER. Benjamin. Direito administrativo e controle. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2005. p. 
263. 
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ser exercido pelos Poderes Judiciário e Legislativo.37 Di Pietro entende que é 

controle externo o exercido por um Poder sobre outro, mas também é controle 

externo o exercido pela administração direta sobre a indireta.38  

Não obstante a falta de consenso doutrinário, a Constituição Federal de 1988 

consagrou em seu artigo 71 o termo controle externo, abrangendo apenas o controle 

exercido pelo Poder Legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas da União: “O 

controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do 

Tribunal de Contas da União [...]”. Assim, a Carta Magna estabeleceu que a função 

de controle externo é modalidade de controle parlamentar, exercida em conjunto 

pelo Congresso Nacional e pelo Tribunal de Contas 

A atribuição constitucional da tarefa de fiscalização contábil, orçamentária e 

financeira que compete ao Poder Legislativo faz todo o sentido, uma vez que é esse 

Poder que autoriza todas as despesas públicas em primeira instância. As leis 

orçamentárias são votadas e aprovadas pelo Parlamento. É o Legislativo quem 

aprova também as leis que criam os tributos a serem arrecadados da sociedade, 

nada mais legítimo que ele próprio fiscalize a aplicação desses recursos.39 

A Constituição homenageia a representatividade inerente ao regime 

democrático, ao outorgar aos representantes do povo o controle externo da 

administração pública. A legitimidade do Poder Legislativo fundamenta o controle da 

execução orçamentária, a fim de verificar se os administradores estão cumprindo o 

que ficou determinado nas leis orçamentárias, bem como o respeito às demais 

normas que regulamentam a aplicação dos recursos públicos. 

Sem embargo, as normas constitucionais atribuíram competências 

específicas e exclusivas ao Poder Legislativo e ao Tribunal de Contas para a 

realização da função de controle externo, optando pela dualidade de órgão pra 

exercer a mesma função. Os dois órgãos trabalham em cooperação para cumprir a 

missão de controle, mas cada um detém competências distintas para desincumbir-se 

de tal mister. 

Cumpre destacar que o Tribunal de Contas é órgão de extração 

constitucional, distinto e independente do Poder Legislativo, visto que não há 

                                                 
37 ZYMLER. Benjamin. Direito administrativo e controle. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2005. p. 

263. 
38 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 11. ed. São Paulo: Atlas, 1999. p. 576. 
39 BUGARIN, Paulo Soares. O princípio constitucional da economicidade na jurisprudência do 

Tribunal de Contas da União. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2004. p. 38. 
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nenhum vinculo de subordinação entre eles. Ayres Britto defende que o TCU não é 

órgão do Poder Legislativo ou do Congresso Nacional, nem guarda nenhum vínculo 

de subordinação com o Parlamento.40 

Britto fundamenta sua tese (de que o Parlamento não se compõe do TCU) na 

própria CF/88, mais especificamente em seu artigo 44, que diz: “O Poder Legislativo 

é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe de Câmara dos Deputados e 

Senado Federal”.41  

Ainda segundo o autor, a expressão “órgão auxiliar”, usada na Constituição, 

não tem a conotação de subalternidade funcional. Para chegar a essa conclusão, 

utiliza como analogia a situação do Ministério Público perante o Poder Judiciário, 

pois, segundo afirma, não se exerce a jurisdição sem a participação e auxílio do 

Ministério Público, e nem por isso é de se falar em superioridade hierárquica: 

 

Toda esta comparação com o Ministério Público é, deveras, 
apropriada. Assim como não se exerce a jurisdição com o descarte 
do “Parquet”, também é inconcebível o exercício da função estatal de 
controle externo sem o necessário concurso dos Tribunais de 
Contas. Mas esse tipo de auxiliaridade nada tem de subalternidade 
operacional, vale a repetição do juízo.42 

 

As competências atribuídas constitucionalmente a cada órgão controlador 

corroboram esta tese. Há atividades de controle desenvolvidas, do início ao fim, com 

a participação exclusiva do Tribunal de Contas como único órgão controlador, como, 

por exemplo, registro dos atos de aposentadorias e pensão, julgamento de contas 

de administradores públicos. Impende detalhar algumas dessas competências, 

essenciais para o exercício do controle externo. 

 
 

2.2 Competências no exercício do controle externo 
 
 
As naturezas das competências do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas 

no exercício do controle externo são sensivelmente diferentes. Enquanto o 

                                                 
40 BRITTO, Carlos Ayres. O regime constitucional dos Tribunais de Contas. In: O novo Tribunal de 

Contas: órgão protetor dos direitos fundamentais. 3. ed. Belo Horizonte: 2005. p. 61. 
41 BRASIL. Constituição. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, Senado, 

1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm>. 
Acesso em 25 out. 2008. 

42 BRITTO, 2005, op. cit., p. 60. 
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Parlamento desenvolve atividades eminentemente político-institucionais, os 

Tribunais de Contas exercem competências de natureza essencialmente técnicas. A 

maior parte das competências técnicas, envolvendo fiscalização e julgamento de 

contas, prestadas por administradores públicos, é atribuída ao Tribunal de Contas, e 

não ao Parlamento.43 

De fato, as atividades técnicas relativas ao controle contábil, financeiro e 

orçamentário não devem ser atribuídas ao Poder Legislativo. A escolha dos 

Senadores, Deputados e Vereadores, todos agrupados sob siglas partidárias, é uma 

seleção política, envolvendo o voto popular. Esses agentes políticos defendem os 

interesses políticos de seus representantes; portanto, as avaliações do Poder 

Legislativo só poderiam ser essencialmente políticas, e não técnicas ou científicas.44 

Das competências relacionadas diretamente com a fiscalização e o 

julgamento de contas públicas restam apenas as dos incisos IX e X do art. 49 da 

CF/88: 

 
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 
[...] 
IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da 
República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de 
governo; 
X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas 
Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração 
indireta;45 

  

Britto não ignora que Comissões específicas do Congresso ou mesmo 

qualquer de suas Casas possam sindicar diretamente sobre unidades 

administrativas e seus agentes, mas entende que, em se tratando de apreciação 

técnica sobre a legalidade e a regularidade das contas, deve sempre recorrer ao 

Tribunal de Contas, para que realizem inspeções ou auditorias orçamentárias, 

contábeis, operacionais, financeiras e patrimoniais, conforme prevê o inciso IV do 

art. 71 da CF/88. 

                                                 
43 BUGARIN, Paulo Soares. O princípio constitucional da economicidade na jurisprudência do 

Tribunal de Contas da União. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2004. p. 41. 
44 PARDINI, Frederico. Tribunal de Contas da União: órgão de destaque constitucional. (Tese de 

Doutorado em Direito)–Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 1997, p. 93. Apud 
BUGARIN, 2004, op. cit., p. 42. 

45 BRASIL. Constituição. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, Senado, 
1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm>. 
Acesso em 25 out. 2008. 
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Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será 
exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual 
compete: 
[...] 
IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do 
Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e 
auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional 
e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II;46 

 

Além das competências já citadas, o Congresso Nacional dispõe de outros 

instrumentos para levar adiante a sua função fiscalizadora, nem sempre utilizados 

para o controle da execução orçamentária, dentre eles: 

 

a) resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais 

que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio 

nacional; 

b) sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder 

regulamentar ou dos limites de delegação legislativa; 

c) aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com 

área superior a dois mil e quinhentos hectares; 

d) convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente 

subordinados à Presidência da República para prestarem, pessoalmente, 

informações sobre assunto previamente determinado; 

e) encaminhar pedidos escritos de informações a Ministros de Estado ou 

quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da 

República; 

f) criar comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de 

investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos 

nos regimentos das respectivas Casas, para a apuração de fato 

determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, 

encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a 

responsabilidade civil ou criminal dos infratores. 

 

                                                 
46 BRITTO, Carlos Ayres. O regime constitucional dos Tribunais de Contas. In: O novo Tribunal de 

Contas: órgão protetor dos direitos fundamentais. 3. ed. Belo Horizonte: 2005. p. 64.  
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Vê-se que a CF/88 não economizou palavras ao dispor sobre os Tribunais de 

Contas. Estabeleceu, nos artigos 70 a 75, detalhes sobre sua composição, regime 

jurídico de seus agentes e suas competências. Diferentemente do que ocorre com o 

Supremo Tribunal Federal, o rol de atribuições dos Tribunais de Contas não é 

exaustivo, ou seja, a legislação infraconstitucional não está impedida de atribuir-lhe 

novas competências. No entanto, certas atribuições, como a competência para impor 

multa e imputar débito aos agentes dos três Poderes, só poderiam estar expressas 

na Carta Maior, dada a gravidade da interferência em outras esferas de Poder. 

As competências constitucionais podem ser divididas em parajudiciais47 e 

fiscalizadoras. Considera-se função parajudicial o julgamento de contas prestadas 

por administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, 

bem como a apreciação, para fins de registro, da legalidade dos atos de admissão 

de pessoal e das concessões de aposentadorias, reformas e pensões. Interessante 

enumerar as principais atribuições fiscalizadoras com assento na Seção IX da 

Constituição Federal, sob a epígrafe “Da fiscalização contábil, financeira e 

orçamentária”: 

 

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

mediante parecer prévio; 

b) julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por 

dinheiros, bens e valores públicos, e as contas daqueles que derem 

causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao 

erário público; 

c) realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado 

Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de 

natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas 

unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário; 

                                                 
47 Britto defende que os processos dos TCs têm ontologia própria, sendo denominados de 

“processos de contas”, visto que não se encaixam como processos judiciais, administrativos ou 
parlamentares. Não chegam a ser processos judiciais, pois os TCs não fazem parte desse Poder, 
agem sem necessidade de provocação e não há litigantes nesses processos. Também não são 
administrativos, visto que julgam atividades exercidas externa corporis; ademais, necessitam de 
uma atividade precedente exercida pela administração, atividade esta que será objeto de análise 
no julgamento. BRITTO, Carlos Ayres. O regime constitucional dos Tribunais de Contas. In: O 
novo Tribunal de Contas: órgão protetor dos direitos fundamentais. 3. ed. Belo Horizonte: 2005. p. 
73.  
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d) fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União 

mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a 

Estado, ao Distrito Federal ou a Município; 

e) aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou 

irregularidade de contas, as sanções previstas em lei; 

f) assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências 

necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade; 

g) sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado; 

h) apurar denúncias feitas por cidadão, partido político, associação ou 

sindicato. 

 

As competências fiscalizadoras não se esgotam no rol dos dispositivos 

constitucionais. A legislação infraconstitucional estabeleceu uma série de 

importantes competências das quais se destacam, por enquanto, as seguintes: 

 

a) A Lei 8.666/96 prevê, no §1º do art. 113, a representação para que os 

TCs apurem as irregularidades na sua aplicação; 

b) A Emenda Constitucional 53/06 instituiu o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 

– FUNDEB, regulamentado pela Lei 11.494/07, que, em seu artigo 26, 

delegou aos TCs a responsabilidade pela fiscalização do cumprimento do 

artigo 212 da CF, atinente à aplicação das receitas de impostos na 

manutenção e desenvolvimento do ensino. 

c) A Lei 8.730/93 atribui ao TCU a competência para apreciar a legitimidade 

e a legalidade da evolução patrimonial dos ocupantes de cargos e 

empregos públicos. 

 

Atenção especial deve ser dada à Lei Complementar n. 101/00, Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), que instituiu normas de planejamento e controle da 

gestão fiscal, com o intuito de favorecer o equilíbrio das contas públicas. A LRF 

estabeleceu papel importante aos Tribunais de Contas, atribuindo-lhes a fiscalização 
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das regras fixadas em seus dispositivos.48 Oportuno transcrever algumas dessas 

atribuições: 

 

a) informar aos Poderes respectivos os fatos que comprometeram os custos 

e os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão 

orçamentária (§1º do art. 59). 

b) fiscalizar os limites de endividamento, dívida consolidada e mobiliária, das 

operações de crédito e concessão de garantias, informando aos órgãos 

sempre que e ultrapassarem 90% deste limite; 

c) fiscalização dos limites de despesa com pessoal, informando sempre que 

ultrapassarem 90% deste limite, para que adotem as providências 

previstas; 

d) fiscalizar as medidas adotadas para o retorno aos limites previstos para 

gastos com pessoal e endividamento; 

e) fiscalizar o cumprimento das metas fiscais previstas na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO). 

 

Para cumprir essas atribuições, os TCs necessitam de informações. O 

levantamento desses dados para o exercício da função de controle é etapa inicial, 

que precede a análise crítica feita pela fiscalização. As informações podem ser 

fornecidas pelos próprios entes administrados, nas prestações de contas, ou podem 

ser levantadas pelas unidades técnicas dos TCs, através de auditorias e 

inspeções.49 

A CF elegeu a prestação de contas da administração pública como princípio 

constitucional sensível, passível de intervenção no ente federado quando violado 

este dever republicano (art. 34, inc. VII, “d” e art. 35, II). O dever de prestar contas 

possui correlação com a transparência procedimental na gestão da coisa (res) 

pública, vinculada também à responsabilização formal e material de qualquer 

pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, que tenha sob sua guarda bens e 

recursos públicos, conforme o teor do parágrafo único do art. 70 da CF: 

                                                 
48 ZYMLER. Benjamin. Direito administrativo e controle. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2005. p. 

271. 
49 SPECK, Bruno Wilheim. Inovação e rotina no Tribunal de Contas da União: o papel da instituição 

superior de controle financeiro no sistema político-administrativo do Brasil. São Paulo: Fundação 
Konrad Adenauer, 2000. p. 144. 
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Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional 
e patrimonial da União e das entidades da administração direta e 
indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação 
das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo 
Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de 
controle interno de cada Poder. 
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 EC 19/98) 

 

Em relação a essas contas prestadas, o processo de controle terá por base a 

documentação exigida pelos TCs e fornecida pelos entes fiscalizados, através de 

seus sistemas de controle internos. Os TCs, desenvolvendo função normativa, 

expedem instruções, resoluções e outros atos normativos de sua competência, 

estabelecendo quais documentos devem ser fornecidos, prazos de entrega e demais 

formalísticas procedimentais.50 

A outra forma de levantamento de dados é através de inspeções e auditorias. 

Nesses casos as informações são levantadas diretamente pelos próprios setores 

técnicos dos TCs. As inspeções  ou diligências  são verificações de pequena monta, 

muitas vezes in loco, de forma pontual, para esclarecer determinada situação. Já as 

auditorias  são procedimentos mais complexos e longos, demandando pessoal bem 

treinado e com qualificações específicas para cada tipo de trabalho (auditorias na 

área de saúde – formação médica; auditórias em obras públicas – engenheiros e 

arquitetos). 

Diferentemente da análise das prestações de contas, as auditorias são de 

difícil padronização, dada a sua variedade e profundidade. Não obstante, não são 

modelos mutuamente excludentes. É possível, por exemplo, haver a abertura de 

uma auditoria especial para apreciar determinada irregularidade apurada durante a 

análise da prestação de contas.51 

A análise das informações, por sua vez, podem ser feitas por diversos 

parâmetros ou critérios. As contas prestadas podem ser analisadas, por exemplo, 

sob o prisma da legalidade, da moralidade, da legitimidade ou da economicidade. Os 

                                                 
50 BUGARIN, Paulo Soares. O princípio constitucional da economicidade na jurisprudência do 

Tribunal de Contas da União. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2004. p. 103. 
51 SPECK, Bruno Wilheim. Inovação e rotina no Tribunal de Contas da União: o papel da instituição 

superior de controle financeiro no sistema político-administrativo do Brasil. São Paulo: Fundação 
Konrad Adenauer, 2000. p. 146. 
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critérios não se excluem, antes se complementam. Mas, em regra, apurou-se que 

alguns critérios preponderam sobre os outros, destacando-se o critério da 

legalidade, analise formal, em detrimento da economicidade, análise material dos 

custos e dos resultados da gestão. A maior parte dos TCs desenvolve auditorias 

tradicionais, centradas na legalidade, ou seja, na regularidade formal da gestão 

pública. Barzelay ensina que o controle tradicional entende a máquina pública 

funcionando com base em um sistema de regras e dirige sua atenção principal ao 

cumprimento dos procedimentos, sem atentar para o desempenho dessa máquina.52 

Assim, de acordo com a preponderância do critério utilizado para a análise da 

administração pública, o controle pode ser dividido em controle formal , levando-se 

em conta apenas a legalidade, e o controle material , que analisa o desempenho da 

gestão sob o prisma do custo/benefício (economicidade). A atuação dos TCs no 

controle material é ainda tímida e a responsabilização do gestor costuma ser 

imputada, levando-se em conta apenas o princípio da legalidade.53 É necessário 

pesquisar as razões dessa postura. 

 
 

2.3 O controle externo e o modelo de administração burocrática 
 
 
Investigando as razões que levam o controle externo a focar-se na legalidade, 

é natural que se inicie pelo objeto sob o qual incide esse controle: a administração 

pública. Segundo Bresser Pereira, a profissionalização da Administração Pública 

brasileira foi forjada sobre o modelo burocrático. Bresser Pereira define o termo 

burocracia do seguinte modo: 

 

Burocracia é a instituição administrativa que usa como instrumento 
para combater o nepotismo e a corrupção – dois traços inerentes à 
administração patrimonialista –, os princípios de um serviço público 

                                                 
52 BARZELAY, Michael. Instituições centrais de auditoria e auditoria de desempenho: uma análise 

comparativa das estratégias organizacionais na OCDE. In: Revista do Serviço Público, Brasília, 
ano 53, n. 2, p. 5-35, abr./jun. 2002. 

53 LIMA, Dagomar Henriques. Avaliação de programas e responsabilização dos agentes públicos 
pelo resultado da ação governamental: o papel do Tribunal de Contas da União. In: TCU. Revista 
do Tribunal de Contas da União, Brasília, p. 51, 2005. (Prêmio Serzedello Corrêa 2003: 
monografias vencedoras – 2005, p. 45-73).  
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profissional e de um sistema administrativo impessoal, formal e 
racional.54 
 

Bresser Pereira explica que um ato é racional, quando representar o meio 

mais adequado para atingir determinado objetivo. Para o autor, a dominação 

racional-legal ou burocrática é aquela cuja legitimidade repousa sobre normas legais 

racionalmente definidas. O predomino desse tipo de dominação dentro de um 

sistema social define a existência de uma burocracia.55 

 A desconfiança no livre arbítrio do servidor é a motivação para os rígidos 

controles hierárquicos. As condutas são regradas detalhadamente e os 

procedimentos administrativos tentam maximizar o controle desses agentes, 

limitando o âmbito de atuação de cada servidor e criando mecanismos que facilitem 

a supervisão pelos escalões superiores. Assim, partindo de uma ontológica 

desconfiança nos administradores públicos, o modelo racional-legal cria rígidos 

controles procedimentais, por exemplo, na admissão de pessoal e na aquisição de 

insumos e serviços.56 

Para Gabardo, a organização burocrática extrai sua legitimação dos 

procedimentos administrativos concebidos para garantir a impessoalidade e a 

autoridade legal, reduzindo-se, assim, o arbítrio dos agentes administrativos. 

Segundo o autor, o procedimento é instrumento moralizador que garante justiça e 

traz segurança jurídica na relação entre Estado e particular: 

 

A moralidade tem íntima ligação com a efetiva isonomia de 
tratamento aos administrados, que somente pode ser garantida pelo 
procedimento, notadamente um mecanismo de manutenção da 
imparcialidade e da segurança jurídica.57 

 

Justo dizer que vários princípios do modelo de administração burocrática 

contribuem sobremaneira para a eficiência estatal, mormente os atinentes à 

                                                 
54 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Gestão do setor público: estratégias e estrutura para um novo 

Estado. In: PEREIRA, Luiz Carlos Bresser; SPINK, Peter Kevin. (Orgs.). Reforma do Estado e 
administração pública gerencial. 5. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2003. p. 83/87. 

55 Id. Introdução à organização burocrática. 2. ed. São Paulo: Pioneira Thompson Learning, 2004. p. 
14. 

56 CHIAVENATO, Idalberto. Administração geral e pública. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. p. 120. 
57 GABARDO, Emerson. Princípio constitucional da eficiência administrativa. São Paulo: Dialética, 

2002. p. 38. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm>. 
Acesso em: 25 out. 2008. 
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profissionalização dos servidores públicos. É o que observa Vasconcelos ao 

discorrer sobre o tipo de “funcionário” idealizado pelo modelo racional burocrático: 

 

O tipo de funcionário é aquele de formação profissional, cujas 
condições de serviço se baseiam num contrato, com pagamento fixo, 
graduado segundo a hierarquia do cargo e não segundo o volume de 
trabalho, e com direito de ascensão conforme regras fixas. Sua 
administração é trabalho profissional em virtude do dever do cargo.58 

 

A profissionalização da Administração Pública no Brasil está fortemente ligada 

à procedimentalização da atividade administrativa e à criação de controles rígidos de 

seus atos. Daí a cultura dominante, no âmbito do controle externo, de monitorar-se, 

com grande ênfase, a regularidade de tais procedimentos. Esta é uma das razões 

que impelem o controle externo realizado no Brasil a privilegiar a verificação da 

legalidade, em detrimento da fiscalização do custo e dos resultados alcançados pela 

gestão da coisa pública. A cultura da fiscalização acompanhou o espírito da 

burocrática, centrando sua atividade na fiscalização do cumprimento das normas 

legais por parte dos administradores públicos, deixando para segundo plano a 

avaliação da economicidade. 

 
 

2.4 A crise do modelo burocrático no Brasil 
 
 
Não obstante a importância do modelo racional-burocrático na 

profissionalização da administração pública, vários fatores levaram ao seu 

desprestígio, haja vista a manifestação empírica de suas disfunções. Gabardo afirma 

que a tradição patrimonialista brasileira, manifestada pelo clientelismo, nepotismo e 

fisiologismo, fora marcante para a crise do modelo burocrático, mantendo-se um 

Estado formalmente público, mas materialmente privado. Oportuno trazer à tona a 

observação de Gabardo: 

 
A deturpação decorrente de um “estamento burocrático”, 
completamente afastado do modelo burocrático, propiciou o 
nascimento de um preconceito em relação ao próprio modelo; o 
preconceito tornou-se resistência; a resistência tornou-se crítica; a 

                                                 
58 VASCONCELOS, Flávio Carvalho. Racionalidade, autoridade e burocracia: as bases da definição 

de um tipo organizacional pós-burocrático. Revista da Administração Pública, Rio de Janeiro, p. 
205, mar./abr. 2004. 
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crítica, mera negação. Assim, ao invés de medidas tendentes a 
realinhar o regime a fim de aproximá-lo do ideal, tornou-se corrente a 
busca por desburocratização.59 

  

Outro fator decisivo para o desprestígio do sistema foi a auto-referenciação  

da administração pública, a qual perdeu o foco de sua missão principal, servir à 

sociedade, e voltou-se para si mesma na tentativa de garantir o poder estatal. O 

controle transformou-se na própria razão de ser do servidor. Em conseqüência, o 

Estado voltou-se para si mesmo, perdendo a noção de sua missão básica: servir à 

sociedade. A qualidade fundamental da administração pública burocrática é a 

efetividade no controle dos abusos; seu defeito, a auto-referência, a incapacidade de 

voltar-se para o serviço aos cidadãos vistos como clientes.60 

As disfunções da burocracia foram estudadas pelo sociólogo Robert K. 

Merton, levando-o a concluir que a devoção às normas e a radicalização61 acabaram 

por descontextualizar os objetivos do controle burocrático, o qual passou a ser um 

fim em si mesmo, levando à diminuição da eficiência e da capacidade de adaptação 

das instituições.62 Como não poderia deixar de ser, os TCs, influenciados que foram 

pelas premissas do modelo burocrático, passaram a padecer da mesma disfunção 

da burocracia: o erro de auto-referência. Focado na verificação do cumprimento dos 

procedimentos administrativos, o controle externo exercido pelos TCs por vezes 

perde a noção do porquê de se cumprir tais normas. Essa disfunção é visível, por 

exemplo, quando fiscalizam o cumprimento da norma constitucional que prevê a 

aplicação mínima de recursos na educação e saúde, mas não observa a qualidade 

do ensino e da saúde. O cumprimento desses limites constitucionais para gastos 

com saúde não representa um fim em si mesmo.63  

A devoção à lei e aos procedimentos de controle acabaram, ironicamente, 

levando os gestores a transgredirem as próprias leis e regulamentos, descumprindo, 

                                                 
59 GABARDO, Emerson. Princípio constitucional da eficiência administrativa. São Paulo: Dialética, 

2002. p. 44. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm>. 
Acesso em: 25 out. 2008. 

60 CHIAVENATO, Idalberto. Administração geral e pública. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. p. 120. 
61 Um exemplo dessa radicalização foi a previsão constitucional do mesmo regime jurídico 

dispensado às entidades da Administração Direta e da Indireta (concurso público e licitação). 
Assim, empresas estatais e sociedades de economia mista, como, por exemplo, bancos, 
aumentaram sua ineficiência, limitadas por um rígido regime jurídico, em tudo incompatível com a 
agilidade dos setores em que atuavam.  

62 MERTON, Robert K. Sociologia: teoria e estrutura. São Paulo: Mestre Jou, 1968. 
63 Igualmente importante a verificação de índices como: de mortalidade infantil, de números de 

atendimentos ambulatoriais, expectativa de vida de gestantes. 
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dia após dia, o sagrado princípio da legalidade estrita. Os TCs têm testemunhado 

que, na tentativa de se libertar de tantas amarras, ou mesmo aproveitando-se da 

confusão normativa parar tirar proveito particular, administradores passaram a seguir 

caminhos paralelos, escusos e moralmente condenáveis. É o que ocorre com 

inúmeras terceirizações irregulares, contratando-se cooperativas e criando entidades 

de apoio, na tentativa de fugir ao regime jurídico de direito público.64  

A solução urdida no Brasil dos anos 90 foi seguir o exemplo de países como o 

Reino Unido, Nova Zelândia e Austrália, que na década de 1980 implantaram uma 

bem-sucedida reforma gerencial do aparelho administrativo de seus Estados, 

conseguindo modernizá-lo. O próximo tópico aborda aspectos dessa reforma na 

administração nacional. 

 
 

2.5 O modelo de administração gerencial 
 
 
A burocracia virou sinônimo de ineficiência na gestão dos recursos públicos – 

fato notado principalmente nas áreas em que o Estado concorria com os entes 

privados. A deteriorização dos serviços públicos e os constantes déficits 

apresentados pelas empresas estatais incentivaram o surgimento de um novo 

modelo de atuação estatal: o modelo gerencial. O esfacelamento das estruturas 

estatais e a incapacidade do Estado em oferecer os serviços básicos à população 

levaram o filósofo contemporâneo Francis Fukuyama a denominar de Estados 

Fracassados aqueles que não conseguem criar uma estrutura de governo capaz de 

cumprir o escopo mínimo de tarefas demandadas.65 

A globalização levou os Estados a diminuírem as formas de intervenção na 

economia, transmudando-se de Estado-provedor para Estado-regulador. Surgiram, 

no Brasil, as privatizações, as agências reguladoras, os contratos de gestão, os 

contratos de parceria e de gestão, implementando um novo modelo de 

administração pública voltada para os resultados: a “Administração Gerencial”66. 

                                                 
64 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública: concessão, permissão, 

franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 
46. 

65 FUKUYAMA, Francis. Construção de Estados: governo e organização mundial no século XXI. 
Tradução de Nivaldo Montingelli. Rio de Janeiro: Rocco, 2005. 

66 BORGES, Alice Gonçalves. A implantação da administração pública gerencial na EC19/98. In: 
Boletim de Direito Administrativo, São Paulo, p. 87-93, fev. 1999. 
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Alvacir Correa dos Santos comenta os reflexos desta mudança de paradigma, 

mencionando a Emenda 19/98: 

 
A Reforma do Aparelho Estatal, corporificada na Emenda 
Constitucional n. 19/98, propiciou uma mudança de paradigma em 
termos de administração pública, ou seja, esta deixa de se basear 
num modelo burocrático para desembocar num modelo gerencial. É 
a chamada ‘Administração Pública de Resultados’, que, além de 
visar ao aumento da efetividade dos serviços públicos prestados à 
população, procura delinear as políticas públicas, bem como 
equacionar as finanças da máquina administrativa.67 

 

Interessante notar que a referida Emenda, uma verdadeira Reforma 

Administrativa, em nível constitucional, ocorreu três anos após a implantação do 

Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, o qual redesenhou a estrutura 

organizacional da Administração Pública brasileira. O fato levou Maria Sylvia a 

afirmar que o Direito Administrativo passou à frente do Direito Constitucional, que 

agiu as margens ou em afronta direta à Lei Maior.68 Na realidade, ao implantar o 

Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, o Poder executivo enviou proposta 

de Emenda Constitucional que se transformaria na EC 19/98. 

O então Ministro Bresser Pereira não escondia a sua inspiração69 quando 

esteve à frente do Ministério da Administração e Reforma do Estado (MARE), 

operacionalizando o referido Plano Diretor. Afirmava que a reforma é gerencial, por 

estar inspirada na administração das empresas privadas e porque visa a dar ao 

administrador público condições efetivas de gerenciar com eficiência as agências 

públicas. Os reflexos são percebidos, por exemplo, no tratamento do cidadão como 

                                                 
67 SANTOS, Alvacir Correa dos. Princípio da eficiência da administração pública. São Paulo: LTr 

Editora Ltda, 2003. p. 168. 
68 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública: concessão, permissão, 

franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 
47. 

69 A administração Gerencial foi implantada no Brasil sob a influência das escolas que se opunham 
à burocracia: O Gerencialismo, a Escola da Public Choice e Teoria do Agente-Principal. 
Entretanto, nenhuma se instalou de maneira pura, apresentando-se um modelo misto em que se 
privilegiava a adoção de instrumentos da administração privada, em especial o controle dos 
resultados. CARVALHO, Wagner. A reforma administrativa da Nova Zelândia nos anos 80-90: 
controle estratégico, eficiência gerencial e accountability. Revista do Serviço Público, n. 3. 
Brasília, ENEAP, set./dez. 1997, p. 24. Apud GABARDO, Emerson. Princípio constitucional da 
eficiência administrativa. São Paulo: Dialética, 2002. p. 44. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm>. Acesso em: 25 out. 2008. 
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cliente, no maior apelo ao controle social, na busca pela maximização dos 

resultados.70  

O foco sai da racionalidade-legal para a racionalidade-gerencial. O senso de 

pragmatismo é inerente à racionalidade-gerencial. Demonstra-se certo desprezo 

pelas formalidades71, muitas vezes desnecessárias e excessivas, centrando-se nos 

fins a serem atingidos. Sobre isto discorre Gabardo: 

 
A racionalidade gerencial, embora não prescinda dos procedimentos, 
os desprestigia, pois um ato não será legítimo se não forem 
considerados eficiente, ou seja, se o fim não for atingido.72 

 

A postura gerencial busca legitimação nos resultados aferidos, deixando de 

lado a legitimação procedimental. O controle dos meios perde espaço para o 

controle dos fins alcançados. Segundo Schier: 

 
[...] como se afirmou, procura-se eliminar o controle de meios, 
característico da organização burocrática, flexibilizando o regime 
jurídico administrativo para privilegiar uma dimensão controladora 
que se restrinja à apreciação dos resultados da atividade do poder 
público.73 

 

Observa-se que tal postura alinha-se perfeitamente com o conceito amplo de 

economicidade ora proposto. A preocupação com a aferição dos resultados das 

políticas públicas é prova de que o controle da economicidade deve ir além da 

simples verificação do custo das políticas públicas. Assim, o conceito proposto 

mostra-se moderno e afinado com as novas diretrizes da Administração Pública 

nacional. A verificação de procedimentos é insuficiente perante as novas demandas, 

porque não registra e não valora os benefícios trazidos com as despesas públicas. 

Urge fiscalizar o cumprimento do Princípio da Economicidade, em sua acepção de 

                                                 
70 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. A reforma gerencial do Estado de 1995. In: Revista da 

Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 34, n. 4, p. 7-26, jul./ago. 2000. 
71  O TCE-PE adota postura semelhante, havendo jurisprudência pacificada no sentido de não 

rejeitar as contas por simples falhas formais, ou seja, sem a comprovação de que tais falhas 
levaram prejuízo ao erário público. 

72 GABARDO, Emerson. Princípio constitucional da eficiência administrativa. São Paulo: Dialética, 
2002. p. 34. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm>. 
Acesso em: 25 out. 2008. 

73 SCHIER, Adriana da Costa Ricardo. O direito de reclamação da administração burocrática à 
gerencial. (Dissertação de Mestrado)–Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências 
Jurídicas. Curitiba, 2001. Apud GABARDO, 2002, op. cit., p. 48. 
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custo/benefício, tarefa atribuída aos atores do controle externo. As novas demandas 

exigem uma mudança de cultura e de postura das Cortes de Contas, além de 

adequada preparação técnica para enfrentar a tarefa, treinando auditores e 

inspetores de campo. 

 
 

2.6 O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estad o e o 
controle dos resultados 

 
 
No Brasil, o modelo de administração pública gerencial foi inaugurado em 

1995, seus objetivos foram estampados no documento denominado Plano Diretor da 

Reforma do Aparelho do Estado74, elaborado pelo Ministério da Administração e 

Reforma do Estado (MARE), sob o comando do então Ministro Bresser Pereira. Vale 

a pena extrair alguns trechos desse documento, tecendo comentários sobre a 

mudança de postura em relação ao controle da administração.  

Já em sua apresentação, o Presidente da Republica da época, Fernando 

Henrique Cardoso, explicava o que pretendia com a implantação do Plano: 

 
É preciso, agora, dar um salto adiante, no sentido de uma 
administração pública que chamaria de "gerencial", baseada em 
conceitos atuais de administração e eficiência, voltada para o 
controle dos resultados e descentralizada para poder chegar ao 
cidadão, que, numa sociedade democrática, é quem dá legitimidade 
às instituições e que, portanto, se torna "cliente privilegiado" dos 
serviços prestados pelo Estado. 

 

O aparelho estatal burocrático, conforme o documento, confunde o interesse 

público com o próprio interesse da administração. Assim, o aparelho administrativo 

burocrático é utilizado como instrumento da manutenção de poder do Estado sobre 

os cidadãos, permitindo, no máximo, privilégios a seus servidores: 

 
Por isso, ela mantém uma desconfiança fundamental nos políticos, 
que estariam sempre prontos a subordinar a administração pública a 
seus interesses eleitorais. Na prática, o resultado é uma 
desconfiança nos administradores públicos, aos quais não se delega 
autoridade para decidir com autonomia os problemas relacionados 
com os recursos humanos, materiais e financeiros. Explica-se daí a 

                                                 
74 BRASIL. Plano Diretor da Reforma do Estado. Brasília: Presidência da República / Câmara da 

Reforma do Estado, 1995. 
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rigidez da estabilidade e dos concursos, o formalismo do sistema de 
licitações, e o detalhismo do orçamento.75  

 

Das mudanças propostas, a mais importante para o trabalho aqui tratado é 

com relação à forma de controle da administração. Segundo o documento analisado, 

considera-se que o controle procedimental burocrático é voltado para a própria 

administração, e não enxerga o cidadão como destinatário dos serviços públicos.  

A busca pela eficiência e a efetividade na prestação de serviço passa a ser a 

tônica da administração gerencial, que deve estar voltada para o cidadão-cliente. Eis 

um dos objetivos globais do Plano: “Aumentar a governança do Estado, ou seja, sua 

capacidade administrativa de governar com efetividade e eficiência, voltando a ação 

dos serviços do Estado para o atendimento dos cidadãos”76. 

O documento propõe que o controle da administração deixe de ser formal e 

passe a ser de resultados, salientando que os meios são menos importantes que os 

fins atingidos, havendo uma clara tentativa de flexibilizar procedimentos de controle, 

outorgando maior autonomia ao administrador. 

Ocorre que o controle dos resultados, embora não deposite uma ingênua 

confiança nos administradores, parte do pressuposto de que será possível punir os 

gestores ineficientes, premissa esta que não se coaduna com a realidade brasileira, 

pródiga em exemplos de impunidade. Observe-se, na íntegra, o que reza o 

documento: 

Por outro lado, os controles a posteriori dos resultados deverão ser 
extremamente severos. A administração pública burocrática, produto 
de um estágio inferior da sociedade, muito mais autoritário e 
classista, enfatiza os processos porque sabe ou supõe que não 
poderá punir os transgressores. A administração pública gerencial 
enfatiza os resultados porque pressupõe que será capaz de punir os 
que falharem ou prevaricarem.77 

 

O documento sofreu outras críticas, principalmente com relação ao desprezo 

pelo controle procedimental. É força ponderar que o abandono dos controles 

procedimentais não se apresenta como a solução mais equilibrada, principalmente 

diante do nível de corrupção encontrado.  

                                                 
75   BRASIL. Plano Diretor da Reforma do Estado. Brasília: Presidência da República / Câmara da 

Reforma do Estado, 1995. 
76 Ibid. 
77 Ibid. 
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Numa perspectiva analítica, há de se fazer uma revisão nos sistemas de 

controle, separando aquilo que é excessivo e desnecessário, daqueles controles que 

trazem transparência e garantem a impessoalidade da administração pública. 

Nem por isso, merece crítica a tentativa de avanço em relação ao controle 

dos resultados, há muito tempo demandado pelos especialistas no assunto. No 

entanto, tal controle vem a acrescer, e não substituir os controles procedimentais. 

Impende ressaltar que esta mesma celeuma já foi enfrentada nos Estados 

Unidos em meio ao grande movimento pela desregulação nas décadas 1970 e 1980. 

A esquerda defendia a expansão da regulação, enquanto a direita lutava pela 

desregulação, inclusive defendendo a abolição completa das Agências 

Reguladoras78. A esquerda acabou prevalecendo e o movimento pela desregulação 

terminou por se traduzir numa reação pelo excesso de regulação do início dos anos 

70.  

Talvez o final do debate sobre o controle procedimental e o controle de 

resultados chegue às mesmas conclusões, acenando para uma revisão nos 

excessos de controle procedimental e para a implementação do controle de 

resultados. É que, na prática, os dois se complementam; isoladamente, são 

insuficientes. 

Um bom exemplo de aplicação conjunta dos dois mecanismos de controle se 

deu no julgamento das contas do Fundo Municipal de Saúde de Caetés, exercício 

2003, realizado em 05/06/07 pela Segunda Câmara do Tribunal de Contas do 

Estado de Pernambuco (TCE-PE)79.  

Nessa auditoria, além de se analisar o cumprimento dos procedimentos legais 

nas despesas públicas realizadas, observaram-se os indicadores de qualidade do 

atendimento à saúde da população. 

A analise operacional demonstrou que, apesar de o Município cumprir o limite 

constitucional de gastos com a saúde, acabou contratando com a rede privada 

diversos serviços disponibilizados pelo SUS, além de priorizar os gastos com 

procedimentos de alta complexidade a custos elevadíssimos, beneficiando apenas 

uma pequena parcela da população, em detrimento do atendimento básico ao maior 

número de cidadãos. 

                                                 
78 ADLER. Matthew D.; POSNER, Eric A. New Foundations of Cost-Benefit Analysis. Cambridge, 

Massachusetts and London, England: Harvard University Press, 2006. p. 2. 
79 Ver notas taquigráficas do processo TC 0490090-0 do TCE-PE. 
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Tudo isso resultou no recrudescimento do índice de mortalidade infantil, 

diminuindo as ações de prevenção do câncer de colo de útero, não atendimento das 

metas estabelecidas pelo Programa da Saúde Familiar, levando o Município de 

Caetés a ocupar o penúltimo lugar do ranking do IDH pernambucano. 

 A rejeição das contas levou em consideração que a escassez de recursos 

públicos exige dos administradores o dever de eficiência, atendendo igualitariamente 

o maior número de pessoas possível. 

O controle externo só será completo se, além da legalidade, for verificado 

também o resultado das políticas públicas, avaliando o desempenho da 

administração. Neste sentido, afirmou o Ministro do TCU Marcos Vinicios Vilaça: 

 
[...] a fiscalização da legalidade só será relevante se estiver integrada 
à avaliação do desempenho da administração pública e dos 
responsáveis pela gestão dos recursos públicos.80 

 

Na realidade, a análise da economicidade pode ser considerada uma 

fiscalização indireta da legalidade, considerando-se a normatividade do princípio 

constitucional da economicidade, ou seja, a economicidade como norma jurídica 

cogente capaz de imputar deveres aos destinatários.  

O que muda é a forma de avaliar a administração pública, focando-se também 

nos resultados alcançados pelas políticas públicas levadas a cabo na atividade 

administrativa do Estado. 

 
 

2.7 A insuficiência da análise da legalidade na aqu isição de 
insumos e serviços 

 
 
Os Tribunais de Contas não são um simples guardião da legalidade. Tem 

ficado cada vez mais evidente que fiscalizar apenas a correta aplicação da lei na 

aquisição de bens e serviços pelo setor público é realmente um campo 

extremamente diminuto em relação ao total de gastos realizados pela máquina 

pública. 

                                                 
80 VILAÇA. Marcos Vinicios. Palestra proferida no Encontro Anual de Dirigentes do Tribunal de 

Contas da União, 21. Informativo União, n. 68, 29 abr. 1999. Apud ZYMLER. Benjamin. Direito 
administrativo e controle. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2005. p. 302. 
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A palestra de abertura do 28º Congresso da Atricon, realizado em dezembro 

de 2007 na cidade de Natal (RN), proferida pelo então Presidente do TCU, Ministro 

Walton Rodrigues, teve como tema: “A Modernização dos Tribunais de Contas”. 

Em sua apresentação, o universo da pesquisa foram as despesas públicas 

federais registradas no SIAFI e liquidadas no exercício de 2006. Tais despesas 

foram divididas em duas categorias: despesas licitáveis e não-licitáveis.  

As despesas licitáveis  seriam aquelas em que fosse possível aplicar os 

procedimentos de concorrência previstos na Lei de Licitação (compreendidas nessa 

categoria as despesas que foram realmente licitadas e as não licitadas); e as 

despesas não-licitáveis  seriam os gastos que o administrador é obrigado a fazer e 

que, por sua natureza, não comportam licitação, tal como despesas com pessoal. 

Causou surpresa a afirmação de que a grande massa dos gastos do Governo 

Federal é do tipo não-licitável . Com base em dados do SIAFI, o palestrante alegou 

que menos de 5% das despesas públicas federais liquidadas no ano de 2006 eram 

do tipo licitáveis . 
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Tabela 1 – Despesas federais liquidadas em 2006  

   

Ministérios Não Licitável Licitada Não Licitada Total % acu.

Ministério da Defesa 30.181.754.829         3.186.127.606    2.144.927.749    35.512.810.184   4,9%

Ministério da Saúde 38.603.902.625         2.324.514.388    2.011.366.448    42.939.783.461   10,8%

Ministério da Educação 26.405.243.692         1.811.051.994    2.289.358.380    30.505.654.066   15,0%

Ministério dos Transportes 3.541.914.148           3.505.188.191    569.843.253       7.616.945.592     16,0%

Ministério da Fazenda 331.868.174.027        1.712.908.304    1.263.766.252    334.844.848.583  62,1%

Ministério da Agricultura 4.629.789.879           461.015.532       1.264.013.678    6.354.819.089     62,9%

Ministério da Justiça 4.710.686.244           646.269.137       361.763.045       5.718.718.426     63,7%

Ministério da Previdência Social 181.268.691.356        419.324.873       458.753.663       182.146.769.892  88,8%

Ministério da Ciência e Tecnologia 4.060.593.636           521.678.363       326.297.574       4.908.569.574     89,4%

Ministério da Integração Nacional 4.609.914.632           441.755.845       143.841.080       5.195.511.557     90,1%

Ministério do Planejamento 1.953.152.641           223.331.417       193.780.440       2.370.264.498     90,5%

Ministério das Cidades 3.437.674.507           220.131.209       176.456.195       3.834.261.912     91,0%

Ministério do Des. Social e Combate a Fome 9.507.623.755           50.387.638         288.074.314       9.846.085.707     92,4%

Ministério das Minas e Energia 12.566.637.793         202.341.433       107.288.061       12.876.267.287   94,1%

Ministério do Des. Agrário 4.118.081.218           230.844.936       50.224.959         4.399.151.112     94,7%

Presidência da República 1.854.249.065           340.654.247       120.427.436       2.315.330.748     95,0%

Ministério do Des. Indústria e Comércio 1.615.151.501           158.664.505       115.441.641       1.889.257.646     95,3%

Ministério do Meio Ambiente 1.048.554.869           195.182.659       53.970.476         1.297.708.004     95,5%

Ministério do Trabalho 27.651.575.080         141.220.001       107.540.078       27.900.335.160   99,3%

Ministério das Comunicações 900.362.553              193.869.072       21.774.682         1.116.006.307     99,5%

Ministério da Cultura 471.058.073              119.143.336       57.200.035         647.401.443       99,6%

Minstério do Esporte 615.619.666              163.963.096       10.866.123         790.448.885       99,7%

Ministério do Turismo 1.287.355.310           106.516.613       68.247.284         1.462.119.207     99,9%

Ministério das Relações Exteriores 819.275.851              94.805.784         33.926.434         948.008.069       100,0%

Total 697.727.036.950 17.470.890.179 12.239.149.280 727.437.076.408

Visão do gasto públicoVisão do gasto público
Despesa liquidada 2006 (OFSS) Despesa liquidada 2006 (OFSS) –– maiores compradoresmaiores compradores

96%

4%

96%

4%

Síntese

Despesa 
licitável

Despesa 
licitável

Despesa 
não licitável

Despesa 
não licitável

 Fonte: WALTON, slide da palestra realizada. 

 

Impende ressaltar que não se trata de despesas que poderiam ou deveriam 

ter sido licitadas e não o foram. Segundo o Ministro, mais de 95% das despesas 

liquidadas eram obrigatórias e, por sua natureza, não comportavam qualquer tipo de 

licitação, abstendo-se do rígido procedimento licitatório da Lei n. 8.666/93.  

Em conseqüência, o palestrante apontou que, ao devotar grande energia à 

verificação das aquisições de insumos e serviços, estar-se-ia trabalhando com um 

escopo reduzidíssimo das despesas públicas. Ou seja, a maior parte das ações 

fiscalizatórias estaria centrada em uma ínfima percentagem dos gastos públicos. 

O então Presidente do TCU acabou por concluir, diante da magnitude das 

despesas não-licitáveis , pela fragilidade e insuficiência dos sistemas de fiscalização 

baseados, sobretudo, no mero controle da legalidade dos procedimentos de 

aquisição de insumos e serviços. 

Afirmou, ainda, que só seria possível apontar os equívocos nas políticas 

públicas através de mudança na forma de atuação, visto que os Tribunais de Contas 

não são simples fiscais da lei, mas sim fiscais do orçamento público como um todo.  
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Assim, segundo ele, a modernização dos Tribunais de Contas passaria por 

um controle mais efetivo dos resultados das políticas públicas nacionais, dos 

objetivos sociais alcançados e da qualidade desses gastos públicos. 

 
 

2.8 O controle externo e a Reforma administrativa 
 
 
Outros ramos de estudo, como administração pública e economia, avançam a 

passos largos no suporte teórico da nova forma de gestão baseada em resultados, 

definidos por metas e objetivos precisos, produzindo modernos mecanismos de 

administração gerencial.  

Essa evolução dos outros ramos de conhecimento ajuda a construir esta 

pesquisa e alerta para a necessidade de o Direito Constitucional dar a sua cota de 

colaboração, legitimando o controle de resultados por parte das Cortes de Contas 

brasileiras. Este estudo pretende também fazer uma breve radiografia das mudanças 

nas atribuições e na postura dos Tribunais de Contas, com a implantação da 

Reforma Administrativa. 

Como o controle externo vem se posicionando com relação a essas 

mudanças na forma de gerir a coisa pública? Será que a Reforma Administrativa 

acrescentou novas atribuições às Cortes de Contas nacionais? 

O controle externo exercido pelos Tribunais de Constas se prepara para este 

novo desafio, sabendo que, se não evoluir para saciar essa demanda por avaliação 

de resultados, seu papel na sociedade tende a diminuir, oferecendo risco até mesmo 

à existência das Cortes de Contas. Nesse sentido, escrevem Silva e Sampaio81: 

 
A partir da percepção de que os recursos públicos deixavam de 
beneficiar os contribuintes não só por fraudes, desvios e ações 
ilegais, mas também por desperdício e ineficiência da máquina 
governamental, as Entidades de Fiscalização Superiores (EFS) de 
todo o mundo desenvolveram ações sistemáticas de controle de 
resultados que complementam o tradicional controle de legalidade. A 
avaliação de programas passou, então, a compor o elenco de 
atribuições das EFS. 

 

                                                 
81 SILVA, Artur Adolfo Cotias; Carlos Alberto Sampaio. Avaliação de programa público no Brasil: o 

papel do Tribunal de Contas da União. In: TCU. Revista do Tribunal de Contas da União, Brasília, 
p. 14, 2005.  
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Da mesma forma, o ordenamento jurídico nacional evoluiu e, 

operacionalizando a Reforma Administrativa implantada, trouxe novas competências 

aos Tribunais de Contas. Nesse sentido, atribuiu a esses órgãos de controle externo 

a tarefa de fiscalizar os processos de desestatização, bem como as novas figuras 

jurídicas trazidas pela Reforma, a exemplo do termo de parceria e do contrato de 

gestão. 

A Lei n. 9.491/97, diploma legal que disciplinou o Programa Nacional de 

Desestatização, atribuiu especificamente ao TCU a tarefa de apreciar os processos 

de privatização e as transferências, para a iniciativa privada, da execução de 

serviços públicos explorados pela União.  

Tal fiscalização, que aborda a legalidade, legitimidade e economicidade, é 

realizada através do exame de documentos enviados pelo o BNDES, gestor do 

Fundo Nacional de Desestatização82. 

Nesse ponto, a atuação do Tribunal de Contas União foi digna de alguns 

destaques. Um exemplo é o caso da federalização e alienação do Banespa, pelo 

Banco Central. Após a análise realizada pelo TCU, o preço mínimo dessa alienação, 

em valores da época, foi elevado em cerca de R$ 1,7 bilhões. Outro caso foi o da 

outorga das bandas “C”, “D” e “E” da telefonia móvel, em que foi detectada pelo TCU 

uma subavaliação de R$ 1,6 bilhões no preço mínimo83. 

Por sua vez, a Lei n. 9.637/98, que dispõe sobre a qualificação de entidades 

como organizações sociais, estabelece que, na fiscalização dos contratos de gestão, 

devem ser comunicadas ao Tribunal de Contas as irregularidades e ilegalidades na 

utilização de recursos ou bens de origem pública por organização social, sob pena 

de responsabilidade solidária. 

Depois de qualificada como Organização Social, conforme o referido diploma 

legal, a pessoa jurídica de direito privado é considerada como entidade de interesse 

social e utilidade pública, para todos os efeitos legais, podendo receber recursos 

orçamentários, bens públicos, mediante permissão de uso e até servidores públicos 

cedidos com ônus para origem, o que, por si só, já justifica a fiscalização pelo 

Tribunal de Contas. 

                                                 
82 ZYMLER. Benjamin. Direito administrativo e controle. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2005. p. 

274. 
83 RODRIGUES. Walton Alencar. O controle da regulação no Brasil. In: Revista do TCU, Brasília, n. 

104, p. 11, abr./jun. 2005. 
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A prestação de serviço público através dessas novas entidades, com natureza 

jurídica não-estatal, não segue o rígido regime jurídico público. Essa flexibilização 

visa à implantação do modelo de administração gerencial, com o estabelecimento de 

metas específicas e comparação do resultado alcançado ao final do exercício 

financeiro. Não obstante, a própria lei que regulamenta o contrato de gestão dispõe 

que deverão ser observados os princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade, economicidade. Tudo isso leva o controle externo exercido 

pelo Tribunal de Contas a uma nova postura.  

Nas palavras do Ministro do TCU, Benjamin Zymler: 

 
A orientação do controle deve ser finalística, voltada para os 
resultados. O padrão avaliador a ser utilizado pelo controle externo 
passa a ser o conteúdo e o fiel cumprimento do contrato de gestão, 
pois nele devem ser frisados adequadamente os objetivos e as 
metas da entidade, bem como os critérios e os parâmetros de 
avaliação quantitativa e qualitativa (padrões de desempenho).84 

 

Da mesma forma, a Lei n. 9.790/99, que dispõe sobre a qualificação de 

pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como OSCIP, instituiu e 

disciplinou o Termo de Parceria, dispondo que qualquer irregularidade ou ilegalidade 

no uso de bem público pela referida organização deve ser comunicada ao Tribunal 

de Contas. 

Destaque-se que a jurisprudência das Cortes de Contas do país entende que 

todas essas novas entidades do denominado Terceiro Setor (OSCIPs, OSs, etc.) 

devem prestar contas aos parceiros estatais, e não diretamente aos Tribunais de 

Contas, visto tratar-se de entidades privadas que receberam recursos públicos por 

vínculos formais com a administração pública, semelhantes aos que ocorrem nas 

fiscalizações de convênios. 

Assim, a fiscalização dos Tribunais de Contas pode ser entendida como uma 

fiscalização de segundo grau. Sempre que essas entidades não prestarem contas 

aos entes públicos repassadores, deve ser instaurado procedimento de Tomada de 

                                                 
84 ZYMLER. Benjamin. Direito administrativo e controle. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2005. p. 

306. 
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Contas Especial, para verificar a correta utilização dos bens pertencentes ao 

patrimônio público85. 

Sobre o acompanhamento pelo TCU da execução contratual dos serviços 

concedidos, o Ministro Zymler faz a seguinte consideração: 

 
[...] deve o Tribunal atuar de forma complementar aos 
órgãos/entidades reguladoras. Em princípio a atividade de 
fiscalização das concessionárias é de responsabilidade do Poder 
Concedente. Entretanto, isso não impede a atuação cooperativa e 
suplementar do TCU, ao realizar a fiscalização sobre a prestação dos 
serviços públicos delegados.86 

 

Nesses moldes, cabe ao Tribunal de Contas, eventualmente, fiscalizar a 

execução dos termos de parcerias ou contratos de gestão, verificando se houve 

cumprimento do princípio da economicidade, visto que os diplomas legais que 

regulamentam as OSs e OSCIPs estabelecem como obrigatória a observância desse 

importante princípio.  

As mesmas observações servem para a Parceria Público Privada (PPP), 

disciplinada pela Lei n. 11.079/04, que determinou que o Tribunal de Contas faria o 

acompanhamento anual dos relatórios de desempenho dos contratos de parcerias. 

Essa lei estabelece expressamente como diretriz o dever de eficiência no 

cumprimento das missões de Estado e no emprego dos recursos da sociedade, 

prevendo que o contrato deve conter critérios objetivos de avaliação do desempenho 

do parceiro privado. 

Percebe-se, no bojo da Reforma implantada pelo Governo Fernando 

Henrique, que a diminuição da atuação direta do Estado, é realizada através da 

delegação de serviços públicos por concessões, permissões e autorizações em que 

o foco do controle é deslocado para o desempenho dos prestadores dos serviços 

delegados. 

 A fuga do regime jurídico público salienta a importância do Tribunal de 

Contas na fiscalização da execução desses serviços. Esse controle deve ter por 

                                                 
85 Tal procedimento é instaurado pelo TCU diante da inação do repassador quanto à omissão no 

dever de prestar contas, da não comprovação da aplicação dos recursos repassados pela União, 
da ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos, ou, ainda, da prática 
de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, com vistas 
apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano. 

86 ZYMLER. Benjamin. Direito administrativo e controle. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2005. p. 
313. 
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base a avaliação dos resultados, a mensuração da economicidade, analisando o 

custo/benefício de tais serviços delegados, visto que as novas entidades jurídicas 

não estão sujeitas ao princípio da estrita legalidade. 

O redimensionamento do papel da administração pública trazido pela 

Reforma visa a uma prestação de serviço mais eficiente ao usuário/cliente. Assim, 

imprescindível a análise dos resultados alcançados, em termos de metas e objetivos, 

constantes em contratos de gestão, termos de parceira, ou qualquer instrumento 

congênere de delegação de serviço público. 

Destaque-se, ainda, a fiscalização dos Tribunais de Contas sobre a atividade 

regulatória. Um dos objetivos do Programa Nacional de Desestatização é substituir a 

prestação direta do serviço público pela atividade de fiscalização e regulação a ser 

exercida sobre os delegatários de serviços públicos. 

Para cumprir esses objetivos, fiscalizando a execução dos contratos de 

concessão, foram criadas diversas agências reguladoras em todo o país. Ocorre que 

dentro das vastas atribuições dos Tribunais de Contas também cabe a de fiscalizar a 

execução dos contratos de concessão, causando uma redundância das esferas de 

controle87. 

 Destaque-se que a natureza jurídica das Agências Reguladoras é de 

entidade autárquica com regime jurídico especial. Justamente por serem autarquias, 

pessoas jurídicas de direito público, essas entidades sofrem fiscalização da Corte de 

Contas. 

É cediço que os Tribunais de Contas estão autorizados pela Constituição 

Federal a realizarem auditorias operacionais, verificando se os resultados obtidos 

pela entidade fiscalizada estão de acordo com as metas e objetivos previstos, num 

exame da economicidade. 

Dessa forma, o Tribunal de Contas não fiscaliza diretamente a entidade 

concessionária. Apenas verifica se as Agências estão cumprindo sua missão legal, 

ou seja, se estão exercendo com eficiência sua atividade reguladora. O principal 

objetivo institucional das Agências é garantir a prestação de serviço público de forma 

eficiente.  

Assim, o controle da Corte de Contas é um controle de segundo grau, centra-

se no exame da atuação das Agências Reguladoras, verificando se estão 

                                                 
87 ZYMLER. Benjamin. Direito administrativo e controle. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2005. p. 

323. 
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fiscalizando corretamente os contratos de delegação de serviço público. Segundo 

Zymler: 

 
Não deve o Tribunal substituir as agências. Deverá, apenas, zelar 
pela atuação pronta e efetiva dos entes reguladores, para assegurar 
a adequada prestação de serviços públicos à população.88 

 

O ministro destaca, ainda, que a fiscalização do TCU não limita a atuação das 

agências reguladoras, pois, no tocante a discricionariedade técnica, cabe ao 

Tribunal apenas exarar recomendações.  

Não poderia ser de outro modo, pois, se fosse possível ao Tribunal de Contas 

substituir as decisões técnicas tomadas pelas agências em sua atividade de 

regulação, anularia, com visível desvantagem para todo o sistema de controle, uma 

das principais razões da criação destas agências: a sua especialização técnica.  

Diante do cenário montado pela Reforma Administrativa, a avaliação de 

resultados assume importantíssimo papel, devendo ser implementada e 

modernizada pelas Cortes de Contas de todo o Estado brasileiro, dando efetividade 

ao princípio da economicidade em sua acepção ampla. 

A avaliação de resultados passa a ser a pedra-de-toque da Reforma 

Administrativa implantada. Nas palavras de Costa e Castanhar: 

 
De fato, a desestatização dos serviços públicos e a crescente 
autonomia conferida às agências públicas, exigindo adoção de 
formas de definição de desempenho em contrato, baseadas na 
prévia definição de indicadores e medidas de sucesso, impõem à 
administração pública a necessidade de desenvolver instrumentos e 
metodologias de avaliação, ágeis e de baixo custo, capazes de 
oferecer aos dirigentes bases mais sólidas para a tomada de 
decisões em matéria de políticas públicas e à sociedade em geral 
uma apreciação mais precisa sobre o desempenho de tais 
agências.89 

 

No mesmo sentido, prevendo uma mudança de comportamento dos órgãos 

de controle, destaca Cavalcante: 

 

                                                 
88 ZYMLER. Benjamin. Direito administrativo e controle. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2005. p. 

324. 
89 COSTA, Frederico Lustosa da; CASTANHAR, José Cezar. Avaliação de programas públicos: 

desafios conceituais e metodológicos. Rio de Janeiro, Revista da Administração Pública, 37(5), p. 
972, set./out. 2003. 
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[...] a mudança de paradigma da administração pública, de um 
modelo burocrático a um gerencial, com a deslocação da ênfase, da 
forma/meios (racionalidade instrumental) para os resultados/fins 
(racionalidade substancial). Tal mutação, iniciada a partir de 1995 
com o Plano Diretor da Reforma do aparelho do Estado, impõe uma 
mudança comportamental dos órgãos de controle, que têm de 
acompanhar os novos mecanismos de atuação.90 

 

Conclui-se que a nova Reforma da Administração Pública reservou ao 

Tribunal de Contas atribuição essencial no controle dos resultados das políticas 

públicas, implantadas com base na delegação de serviços públicos. Tal atribuição 

consiste em avaliar o cumprimento das metas e objetivos traçados, em sua melhor 

relação de custo/benefício social, e está legitimada pelo Princípio Constitucional da 

Economicidade.  

 
 

2.9 Problemas na implantação da cultura gerencial 
 
 
No Brasil, além da típica resistência a mudanças, há uma série de 

dificuldades extras para a implantação da cultura de administração por resultados. O 

primeiro obstáculo é a política orçamentária do país, que traz instabilidade, 

desestimulo e facilita a corrupção. 

É comum se adotar uma política de contingenciamento orçamentário. A 

conseqüência é uma enorme incerteza sobre o cronograma de liberação financeira 

para cada programa de governo. Isso acaba gerando instabilidade, insegurança e 

até corrupção, pois a imprevisibilidade quanto ao montante de recursos que vai ser 

liberado, por vezes, faz com que os gestores públicos se aliem a políticos de 

moralidade duvidosa para garantir que terá acesso à verba pública91. 

Diversas são as teorias para explicar o insucesso da implantação da 

administração gerencial no Brasil. Uma das mais interessantes é a que enfoca o 

“Dilema do Controle”. Segundo Resende, este tipo de Reforma utiliza dois 

mecanismos essenciais: o ajuste fiscal – que busca a austeridade nas despesas 

                                                 
90 CAVALCANTI, Francisco de Queiroz Bezerra. Da necessidade de aperfeiçoamento do controle 

judicial sobre a atuação dos Tribunais de Contas visando a assegurar a efetividade do sistema. In: 
Revista do TCU, Brasília, p. 15, jan./abr. 2007. 

91 LIMA, Dagomar Henriques. Avaliação de programas e responsabilização dos agentes públicos 
pelo resultado da ação governamental: o papel do Tribunal de Contas da União. In: TCU. Revista 
do Tribunal de Contas da União, Brasília, p. 61, 2005. (Prêmio Serzedello Corrêa 2003: 
monografias vencedoras – 2005, p. 45-73). 
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públicas; e mudanças institucionais orientadas para o incremento da performance da 

administração pública92.  

O ajuste fiscal, de acordo com Resende, demandaria um maior controle sobre 

os gastos públicos, enquanto a mudança institucional focada nos resultados exigiria 

a flexibilização desses mesmos controles, trazendo autonomia gerencial e 

descentralização. 

Conclui o autor que o órgão implementador da Reforma no Brasil (MARE), no 

período compreendido entre 1995 e 1998, não conseguiu cooperação dos atores 

estratégicos, que priorizaram o ajuste fiscal em detrimento das mudanças 

institucionais, culminando com o êxito do ajuste e o fracasso da implantação da 

Reforma gerencial. 

De fato, o controle dos limites de gasto com pessoal, do endividamento 

público e dos restos a pagar foi intensificado com a publicação da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, tendo inclusive algumas das transgressões sido tipificadas 

no Código Penal, através da Lei federal n. 10.028/00. Enquanto isso, a efetiva 

administração por resultados dotada de mecanismos de mensuração do 

desempenho ainda carece de desenvolvimento metodológico. 

Lima também cita outro “incentivo perverso” a estimular gastos ineficientes: a 

prescrição das dotações orçamentárias e a forma usada para calcular o teto de 

gastos para o exercício seguinte (a dotação orçamentária que não for utilizada até o 

final do exercício é devolvida; o teto de gastos de um exercício financeiro se baseia 

naquilo que foi efetivamente gasto no ano anterior). 

Isso leva o administrador público a uma natural preocupação com a 

sobrevivência, em detrimento da eficiência, estimulando que se gaste tudo o que 

puder até o final do exercício. Segundo o autor: 

 
Ao final do ano fiscal, todos os recursos não utilizados prescrevem. 
Dessa forma, os gestores são penalizados por não gastar e não por 
mau desempenho, como desejado. Este tipo de incentivo impele os 
gestores a sempre buscar mais recursos, mesmo que esses recursos 
não resultem em melhor desempenho.93 

                                                 
92 RESENDE, Flávio da Cunha. O dilema do controle e a falha seqüencial nas reformas gerenciais. 

Revista do Serviço Público, Brasília, ano 53, n. 3, p. 50-72, jul./set.2002. 
93 LIMA, Dagomar Henriques. Avaliação de programas e responsabilização dos agentes públicos 

pelo resultado da ação governamental: o papel do Tribunal de Contas da União. In: TCU. Revista 
do Tribunal de Contas da União, Brasília, p. 61, 2005. (Prêmio Serzedello Corrêa 2003: 
monografias vencedoras – 2005, p. 45-73). 
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A estrutura administrativa também ainda não foi ajustada adequadamente 

para permitir uma responsabilização dos gerentes dos programas de governo. Na 

prática, esses gerentes não têm praticamente nenhuma autonomia decisória com 

relação ao remanejamento dos gastos para implementar os programas. 

De acordo com Bresser Pereira, idealizador do Plano Diretor da Reforma 

Estatal, a nova administração gerencial exige uma descentralização política e 

administrativa. Nesta última haveria uma delegação de autoridade para os 

administradores públicos, transformados em “gerentes” com crescente autonomia, 

sujeitos a controles por resultados, em substituição aos rígidos controles 

procedimentais94. 

No âmbito Federal, o Governo Fernando Henrique não teve grande sucesso 

em delegar autoridade e autonomia aos “novos gerentes” de programas 

responsáveis pelo desempenho, pois estes, que supostamente teriam canal aberto e 

direto com o Presidente da República, seriam capazes de instituir os arranjos 

necessários para cumprir as metas do PPA. Lima salienta que: 

 
Na prática, boa parte dos gerentes era completamente dependente 
dos gestores, isto é, daqueles que tinham poder para decidir gastos, 
alterar ou propor alterações nos desenhos dos programas e que se 
reportavam aos Secretários Nacionais ou mesmo aos Ministros. Por 
conseguinte, estes gerentes, de regra, possuíam pouca ou nenhuma 
autonomia administrativa, sendo indicados freqüentemente em um 
ato formal e ritualístico desprovido de conseqüências95. 

 

Diante disso, é possível afirmar que, além de não haver, até o momento, um 

efetivo controle e responsabilização por resultados, a delegação de autoridade aos 

gerentes de projetos, acompanhada de autonomia e flexibilização, não conseguiu 

ser implantada no cenário da Administração Pública nacional. 

Outro aspecto a ser abordado é a questão da cultura administrativa  

existente, comparando-a com a que se deseja implantar. Conforme o Plano Diretor 

                                                 
94 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Da administração pública burocrática à gerencial. Revista do 

Serviço Público, Brasília, ano 47, n. 1, p. 11-12, 1996. 
95 LIMA, Dagomar Henriques. Avaliação de programas e responsabilização dos agentes públicos 

pelo resultado da ação governamental: o papel do Tribunal de Contas da União. In: TCU. Revista 
do Tribunal de Contas da União, Brasília, p. 61, 2005. (Prêmio Serzedello Corrêa 2003: 
monografias vencedoras – 2005, p. 45-73).  
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de Reforma do Estado, a mudança da cultura da administração é essencial para o 

sucesso da Reforma, devendo correr paralela às mudanças institucionais legais: 

 
Sem a mudança cultural da administração pública burocrática para a 
gerencial será impossível implementar as reformas institucional-
legais. E será igualmente inviável avançar na dimensão-gestão. As 
três mudanças, entretanto, não deverão ocorrer seqüencial, mas 
concomitantemente, ora com prevalência de uma dimensão, ora com 
prevalência de outra96. 

 

O perfil idealizado para o “novo gerente” seria o de um empreendedor público, 

dinâmico e motivado, a encorajar e monitorar os demais servidores a cumprir com 

eficiência as metas de desempenho, implantando, assim, os novos valores da 

administração gerencial. Esse perfil pretende se contrapor ao protótipo do 

“administrador burocrático”, visto como um gerente desmotivado, controlador, 

formalista e ineficiente. 

A “reforma cultural” proposta pelo citado Plano Diretor tem pretensões de 

transformar ou substituir os “administradores burocráticos” pelos “novos gerentes”, 

mudando o foco do controle de procedimentos para um severo controle, a posteriori, 

de resultados, caminhando da centralização para a delegação; da desconfiança 

ontológica para um ingênuo voto de confiança. 

A crítica que se faz a esse tipo de diretriz é a respeito de seu excesso de 

objetividade e suas pretensões universalizantes, ambas descoladas da realidade 

nacional. Junquilho afirma que: 

 
[...] a ação gerencial não se realiza somente por obra de 
mandamentos formais legais – campo da objetividade – mas também 
pela sua conjugação com percepções e valores acerca do mundo 
que os indivíduos carregam consigo, fruto da sociedade na qual 
estão inseridos e que proporcionam a construção e reconstrução de 
culturas administrativas no seio das organizações97. 

 

Para esse pesquisador é imprescindível levar-se em conta os fatores 

socioculturais, confrontando a dimensão objetiva com a subjetiva, pois a 

administração brasileira está enraizada em uma cultura que condiciona o 

                                                 
96 BRASIL. Plano Diretor da Reforma do Estado. Brasília: Presidência da República / Câmara da 

Reforma do Estado, 1995. 
97 JUNQUILHO, Gelson Silva. Nem “burocrata” nem “novo gerente”: o “caboclo” e os desafios do 

Plano Diretor da Reforma do Estado no Brasil do Real. Revista da Administração Pública, Rio de 
Janeiro, p. 151, jan./fev. 2004. 
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comportamento do gestor público. Ademais, a cultura brasileira não é homogênea 

nas três esferas de Governo (federal, estadual e municipal), impedindo uma 

abordagem dualista e universalizante98. 

Com intuito de ilustrar a importância do contexto sociocultural, Junquilho 

apresenta um estudo de caso nas Secretarias de um determinado Governo de 

Estado da Região Sudeste do Brasil99. O universo da pesquisa foram os ocupantes 

de chefias, estratificado em 3 (três) níveis, que exerciam essas funções gerenciais 

por no mínimo 2 (dois) anos, representando um total de 77 (setenta e sete) 

servidores públicos entrevistados.  

Os dados da pesquisa apontam para um perfil de gerente com características 

híbridas entre o estereotipo weberiano e sua antítese, o “novo gerente” 

empreendedor. O pesquisador resolveu batizar o perfil encontrado de “gerente 

caboclo”, em alusão ao hibridismo encontrado, navegando entre pólos extremos: ora 

“burocrata”, ora “empreendedor”.  

O “gerente caboclo” apresentou uma série de interessantes traços culturais 

que podem perfeitamente permear as diversas entidades da administração brasileira 

nas três esferas de governo. Foi constatado empiricamente, por exemplo: alto grau 

de centralização; aversão a instrumentos de planejamento e controle, preferindo a 

intuição, a criatividade e o imediatismo; bem como um baixo nível de cooperação, 

num ambiente de luta pela sobrevivência nos cargos. 

Embora os entrevistados considerassem o ambiente de trabalho como uma 

“segunda casa”, uma “grande família”, não o consideravam como um local propício à 

cooperação mútua. Em geral, adotava-se a política da boa vizinhança, amizades e 

proximidade social, para atingir os objetivos e fazer com que os subordinados 

cumprissem as tarefas. O uso da hierarquia só era feito para centralizar informações 

e decisões, evitava-se ao máximo o conflito direto, numa política de 

condescendência e não-enfrentamento. 

Destacou-se também a preferência por relações afetuosas para o controle 

dos subordinados. Quem aplicava as regras de controle e punição dos subordinados 

era visto como “gerente perseguidor”, até por seus próprios pares. O rigor legal, 

                                                 
98 JUNQUILHO, Gelson Silva. Nem “burocrata” nem “novo gerente”: o “caboclo” e os desafios do 

Plano Diretor da Reforma do Estado no Brasil do Real. Revista da Administração Pública, Rio de 
Janeiro, p. 147, jan./fev. 2004. 

99 O pesquisador não indicou em qual Estado a pesquisa foi realizada. 
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segundo os entrevistados, só deveria ser aplicado aos desafetos. Assim, dificilmente 

era medido o real desempenho individual e coletivo no alcance das metas e na 

qualidade do trabalho. 

Foi detectada uma aversão a instrumentos de controle e planejamento. Essa 

dificuldade de convivência com o planejamento era um contraponto ao hábito de 

resolver apenas os problemas emergenciais, “apagando incêndios”. Os 

entrevistados valorizavam a sua própria intuição e a criatividade para resolver 

problemas imediatos, buscando o reconhecimento de tais habilidades por seus 

superiores. 

O pesquisador, destacando que não pretende incorrer no mesmo erro de 

generalização do perfil encontrado na pesquisa, conclui que a generalização de 

modelos extremados pode trazer prejuízos à implantação das mudanças propostas: 

 
O que se quer registrar é que a possível generalização do 
“administrador burocrático” como nefasto ao serviço público pode ser 
prejudicial para o próprio repensar de novas práticas gerenciais, à 
medida que já se colocam, a priori, propostas de novos perfis que 
podem não fazer sentido para os atores organizacionais envolvidos, 
pois o ideal do “novo gerente” pode apresentar-se como descolado 
do mundo real e subjetivo dos atores100. 

 

Este estudo de caso, embora realizado por outro pesquisador, serve como 

amostra do tipo de dificuldade a ser enfrentada na implantação da cultura de 

administração por resultados, projetando, assim, uma forte tendência de resistência 

à mudança, mormente em relação ao perfil de gestor proposto pela administração 

pública gerencial. A dificuldade de lidar com planejamento, aliada à resistência a 

controlar e medir desempenhos, é uma ameaça concreta à administração por 

resultados e à medição do desempenho da administração.  

Numa análise empírica, constata-se que as diretrizes da Reforma 

Administrativa, estampadas no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado 

ainda não lograram êxito na implantação de uma cultura gerencial de administração 

por resultados. Os auditores dos Tribunais de Contas encontrarão um ambiente de 

fiscalização bem diverso do ideal preconizado pela Reforma Administrativa. 

                                                 
100 JUNQUILHO, Gelson Silva. Nem “burocrata” nem “novo gerente”: o “caboclo” e os desafios do 

Plano Diretor da Reforma do Estado no Brasil do Real. Revista da Administração Pública, Rio de 
Janeiro, p. 154, jan./fev. 2004. 
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3 A AVALIAÇÃO DE RESULTADOS E A AUDITORIA DE NATURE ZA 
OPERACIONAL 

 
 
Na primeira etapa, concluiu-se que o princípio constitucional da 

economicidade legitima os TCs a analisarem o custo/benefício das políticas públicas 

levadas a cabo pela administração. Verificou-se também que para realizar essa 

análise, não é suficiente fiscalizar a aquisição de insumos e serviços, mas os 

resultados das ações do governo. Ademais, o novo modelo de administração pública 

gerencial, implantado no Brasil em 1995, demanda uma mudança de postura dos 

TCs, a fim de prepará-los para fiscalizar os resultados obtidos com os programas de 

governo, no que diz respeito à economia, eficiência, eficácia e efetividade da 

administração pública. 

Como está sendo feita hoje essa avaliação de resultados pelas Cortes de 

Contas do país? Quais a peculiaridades de uma auditoria que avalia resultados? De 

que maneira o gestor ineficiente, que descumpre o princípio da economicidade, é 

responsabilizado? Para tentar responder essas questões, foram analisados 

predominantemente dados extraídos de dois Tribunais: o Tribunal de Contas da 

União e o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. O primeiro, pelo 

pioneirismo e experiência nessa área; o segundo por estar estruturando um setor 

especializado nesse tipo de auditoria, qual seja, o Núcleo de Auditoria de Natureza 

Operacional. 

Para realizar a tarefa de aferir o resultado das ações governamentais, 

desenvolveu-se uma nova modalidade de auditoria capaz de controlar o 

desempenho da administração pública. Há diversas nomenclaturas para denominar 

esse tipo de auditoria: auditoria operacional, auditoria de resultados, auditoria de 

gestão, auditoria de desempenho (performance audit), auditoria de valor pelo 

dinheiro (value-for-money audit).  

A Constituição Federal de 1988, no inciso IV do artigo 71, adotou o termo 

Auditoria de Natureza Operacional. O Manual de Auditoria de Natureza Operacional, 

aprovado pelo TCU em 2000, utiliza a mesma nomenclatura. Depreende-se disso, 

portanto, que não existe consenso quanto à conceituação desse tipo de auditoria. 

Por isso, optou-se pela mesma terminologia, utilizando-se a sigla ANOP para 

designar a Auditoria de Natureza Operacional, que abrange todos os termos 

similares. 
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Segundo o Manual do TCU, a ANOP divide-se em duas modalidades: a 

Auditoria de Desempenho Operacional, que objetiva examinar a ação governamental 

quanto aos aspectos da economia, da eficiência e da eficácia; e a Avaliação de 

Programa, que busca examinar a efetividade dos programas e projetos 

governamentais. Entretanto, não é objeto desta dissertação tecer maiores detalhes 

sobre essas modalidades, as quais serão tratadas apenas como metodologias da 

Auditoria de Natureza Operacional. 

 
 

3.1 Auditoria Tradicional x Auditoria de Natureza O peracional 
 
 
O modelo de Administração Pública nacional passa por um processo de 

evolução, da administração burocrática para a gerencial. Da mesma forma, os TCs, 

os quais estão modificando sua maneira de fiscalizar, as formas e os métodos de 

auditoria. Importante salientar as diferenças entre a Auditoria de Natureza 

Operacional e a auditoria tradicional, também denominada auditoria de 

conformidade ou auditoria de legalidade. 

Essa análise das diferenças justifica-se, sobremaneira, quando salientados os 

reflexos na responsabilização dos gestores, a isonomia de tratamento dos entes 

fiscalizados, bem como a forma de avaliar os relatórios produzidos pelos diferentes 

tipos de auditoria. O relacionamento entre os TCs e os entes fiscalizados nem 

sempre é de submissão. Há também uma relação de cooperação, que tem por 

objetivo a efetivação do princípio da eficiência e da economicidade. 

A auditoria tradicional é centrada no cumprimento dos procedimentos 

administrativos, materializado em normas cogentes que padronizam tarefas, 

estabelecendo competências hierarquizadas para cada agente público, num rígido 

controle, característico do modelo burocrático. O objetivo é detectar desvios das 

normas e responsabilizar o gestor que provocar dano ao erário ou que não agir em 

conformidade com o princípio da estrita legalidade, daí a nomenclatura auditoria de 

conformidade. Nesse tipo de fiscalização, ligada intimamente ao modelo burocrático, 

a preocupação é com o cumprimento das normas, pouco importando o resultado 

alcançado. A responsabilização, em geral, é centrada no ordenador de despesas, 

que nada mais é do que o agente público que tem a competência para assinar a 
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ordem de pagamento, encerrando a última fase da realização da despesa pública 

(empenho, liquidação e pagamento). 

Dependendo da gravidade da irregularidade encontrada, esse tipo de 

auditoria realizada pelos TCs tem como resultado a rejeição das contas, imputação 

de débitos, aplicação de multa ou simples recomendações aos gestores. É o que se 

denomina de accountability101 de regularidade, limitada a detectar se o administrador 

agiu em conformidade com as normas legais, aplicando-lhe reprimendas 

proporcionais às falhas encontradas. 

Esses controles continuam importantes para o combate à corrupção e ao 

clientelismo na administração pública; no entanto, são insuficientes para verificar a 

eficiência da administração, pois não conseguem detectar se foram atingidos os 

objetivos e as metas planejadas. É preciso verificar os impactos das políticas 

públicas, bem como o atendimento razoável de padrões de economia, eficácia e 

efetividade.  

A ANOP é a maneira através da qual os TCs fiscalizam a boa aplicação dos 

recursos públicos, analisando o desempenho da administração pública, mensurando 

e comparando os resultados alcançados com os resultados planejados nos 

programas de governo.  

Diferentemente das auditorias tradicionais, o foco não se restringe à 

legalidade, investigam-se também critérios de economia, eficiência, eficácia, 

efetividade e eqüidade. O objetivo da ANOP é contribuir para a melhoria da 

transparência e do desempenho da ação governamental, propondo recomendações 

e mudanças na maneira de gerir o patrimônio público, e não punir o gestor incapaz. 

Juliana Matos afirma que as auditorias de natureza operacional deveriam ser 

apartadas das auditorias de conformidade, pois a colaboração do gestor e a 

disponibilização das informações sobre as deficiências da gestão só ocorrerão se o 

posicionamento do Tribunal se der no sentido de contribuir, e não de punir as 

deficiências da gestão102. Ocorre que, na auditoria operacional, o gestor e os demais 

                                                 
101 Accountability – não existe na língua portuguesa uma palavra que reflita o sentido pleno dessa 

expressão. Mas pode ser entendida como a responsabilização por uma competência outorgada. 
Pressupõe a existência de uma pessoa que delega responsabilidade e outra que a aceita, com o 
compromisso de prestar contas da forma como conduziu essa responsabilidade que tomou para 
si. 

102 MATOS, Juliana Montenegro de Oliveira. Auditoria operacional no Tribunal de Contas do Estado 
de Pernambuco: caminhos para sua institucionalização. (Dissertação Mestrado)–Universidade 
Federal de Pernambuco. CCSA. Gestão Pública, Recife, 2006. p. 62. 



72 

 

atores envolvidos na administração do programa de governo (fornecedores, ONGs, 

beneficiários, etc.) participam do procedimento de auditoria, fornecendo informações, 

sugestões, ou mesmo aplicando as recomendações exaradas ao final de 

determinada etapa dos trabalhos. Os TCs agem de forma pedagógica, em 

colaboração com os administradores, deixando seu poder de sanção em segundo 

plano. 

Outra diferença importante é quanto aos procedimentos e rotinas. Nas 

auditorias tradicionais, eles são perfeitamente definidos em programas de 

auditorias103 padronizados; já nas ANOPs, o planejamento é dinâmico e flexível, 

modificando-se no decorrer do trabalho. O objeto de controle, os critérios de 

investigação e as ferramentas de coleta e análise de dados são parâmetros 

relativamente abertos, a serem determinados pelos próprios auditores a cada novo 

trabalho104. 

Diante dessa diferença de padronização, é de se refletir sobre o objetivo de 

cada tipo de auditoria. Caso o intuito das auditorias operacionais fosse o mesmo das 

auditorias tradicionais, qual seja, sancionar os gestores, a flexibilidade de 

planejamento e os diferentes critérios de investigação poderiam ser considerados 

como uma quebra na isonomia de tratamento entre os gestores fiscalizados.  

A padronização dos programas de auditoria de conformidade garante um 

tratamento isonômico a todas as entidades fiscalizadas, pois estão submetidas aos 

mesmos critérios e metodologia. O mesmo não ocorre com a metodologia utilizada 

pelas auditorias operacionais, que sofrem adaptações a cada trabalho. 

Outro aspecto interessante é o tipo de documento analisado. As auditorias 

tradicionais baseiam-se em demonstrativos financeiros, balancetes e demais 

documentos contábeis padronizados e de confecção obrigatória; por sua vez, as 

auditorias operacionais abrangem pontos que podem ainda nem ter sido registrados, 

como, por exemplo, índices de desempenho ainda não estabelecidos. 

A falta de padronização da documentação a ser analisada em cada tipo de 

fiscalização é mais um ponto a justificar uma atuação didática dos TCs, no 

cumprimento dessa função pedagógica. Do contrário, o subjetivismo envolvido na 

                                                 
103 Os programas de auditorias são roteiros de fiscalizações, que contêm itens de fiscalização 

obrigatória a serem seguidos pelos auditores de campo. 
104 ALBUQUERQUE, Frederico de Freitas Tenório de. A auditoria operacional e seus desafios: um 

estudo a partir da experiência do Tribunal de Contas da União. Dissertação (Mestrado)–
Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2006. p. 56. 



73 

 

escolha dos pontos a serem analisados se refletiria na apreciação e julgamento das 

ANOPs, trazendo riscos ao tratamento isonômico dos fiscalizados. 

Outra distinção relevante é quanto aos relatórios produzidos em cada 

auditoria. Albuquerque salienta que nas auditorias de conformidade os relatórios 

produzidos são pouco mutáveis e com perfil previamente estabelecido, reportando-

se apenas às desconformidades encontradas. Já os relatórios das auditorias 

operacionais são mais construtivos e trazem informações úteis para o processo 

gerencial105. Esses relatórios servem de base para os julgamentos realizados pelos 

TCs. 

Quando está julgando as auditorias de conformidade, o TC aplica 

reprimendas ou tece recomendações para que sejam cumpridas a partir da data do 

julgamento e apreciadas apenas nos próximos julgamentos. Nas auditorias 

operacionais, há uma preocupação com a implementação das recomendações, que 

são obrigatoriamente monitoradas após os julgamentos.  

Nesse sentido, cresce a importância da aliança entre os gestores e o TC 

numa relação de cooperação, e não de submissão. No processo de monitoramento 

da implementação das recomendações, é estabelecido um acordo de compromisso 

entre o gestor e o TC, consubstanciado em um instrumento denominado plano de 

ação, prevendo um cronograma de ações a serem implantadas. 

Segundo Barzelay, enquanto o principal objetivo da auditoria tradicional é 

impedir ou retificar procedimentos que representem desvios das normas legais no 

controle financeiro ou na administração de ativos; nas auditorias operacionais o 

objetivo é responsabilizar as organizações pelos resultados de sua atuação, mais do 

que pela sua forma de funcionamento, o que pode ser expresso como accountability 

de desempenho106.  

Albuquerque apresenta uma síntese de diferenças encontradas entre os dois 

tipos de auditorias107: 

                                                 
105 ALBUQUERQUE, Frederico de Freitas Tenório de. A auditoria operacional e seus desafios: um 

estudo a partir da experiência do Tribunal de Contas da União. Dissertação (Mestrado)–
Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2006. p. 60. 

106 BARZELAY, Michael. Instituições centrais de auditoria e auditoria de desempenho: uma análise 
comparativa das estratégias organizacionais na OCDE. In: Revista do Serviço Público, Brasília, 
ano 53, n. 2, p. 5-35, abr./jun. 2002. 

107 A auditoria tradicional é denominada pelo autor de auditoria de regularidade. 
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Quadro 1 – Auditoria de regularidade x Auditoria Op eracional 

 
Fonte: ALBUQUERQUE, 2006, op. cit., p. 62. 

 
 

3.2 A metodologia da Auditoria de Natureza Operacio nal 
 
 
É importante conhecer a metodologia da Auditoria de Natureza Operacional 

(ANOP) para que se possa ter uma idéia do seu potencial de avaliação e das 

dificuldades envolvidas no processo. Para tanto, foi de grande valia a dissertação de 

mestrado de Juliana Matos sobre Auditoria Operacional no Tribunal de Contas do 

Estado de Pernambuco, defendida na UFPE em 2006, bem como o Manual de 

Auditoria de Natureza Operacional do TCU108. 

Segundo o Manual, a ANOP é o meio de coleta e de análise sistemática de 

informações sobre características, processos e resultados de um programa, 

atividade ou organização, com base em critérios fundamentados, com o objetivo de 

                                                 
108 TCU. Manual de Auditoria de Natureza Operacional. Brasília: TCU, Coordenação de Fiscalização 

e Controle, 2000. 



75 

 

subsidiar os mecanismos de responsabilização por desempenho e contribuir para 

aperfeiçoar a gestão pública. 

Esse tipo de auditoria compreende duas modalidades: 

 

a) Auditoria de Desempenho Operacional (ADO);  

b) Avaliação de Programa (AVPR). 

 

A Auditoria de Desempenho Operacional busca examinar em que medida as 

organizações governamentais estão operando de forma econômica, eficiente e 

eficaz e trata dos seguintes aspectos: 

 

a) causas das práticas antieconômicas e ineficientes; 

b) o cumprimento de metas previstas; 

c) a aquisição, proteção e utilização dos recursos públicos. 

 

O foco dessa modalidade de auditoria é o processo de gestão interna da 

entidade fiscalizada. São analisados: o planejamento, a organização, os 

procedimentos operacionais, o acompanhamento gerencial e as metas 

alcançadas109. 

A Avaliação de Programa, por sua vez, tem por objetivo avaliar a efetividade 

de programas e projetos governamentais e sua implantação. Procura aferir os 

resultados práticos da intervenção governamental, examinando a relação entre os 

impactos observados e os impactos esperados110. Entre os aspectos analisados, 

estão:  

 

a) a adequação e relevância dos objetivos; 

b) consistência entre os objetivos e as necessidades previamente 

identificadas; 

c) consistência entre as ações desenvolvidas e os objetivos estabelecidos; 

d) as conseqüências globais para a sociedade; 

                                                 
109 MATOS, Juliana Montenegro de Oliveira. Auditoria operacional no Tribunal de Contas do Estado 

de Pernambuco: caminhos para sua institucionalização. (Dissertação Mestrado)–Universidade 
Federal de Pernambuco. CCSA. Gestão Pública, Recife, 2006. p. 60. 

110 MORAES, Antônio Carlos Flores. Legalidade, eficiência e controle da administração pública. Belo 
Horizonte: Editora Fórum, 2007. p. 230. 
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e) a relação de causalidade entre efeitos observados e política proposta. 

 

O Manual de Auditoria de Natureza Operacional do TCU destaca que as duas 

modalidades se complementam, pois, embora possam ser realizadas de maneira 

independente, as informações produzidas em cada uma delas proporcionam uma 

análise completa da atuação governamental, tanto em relação aos aspectos 

operacionais, quanto em relação ao impacto das ações implementadas111.  

A ANOP pode ser visualizada como um ciclo, dividido em diversas etapas: 

seleção, estudo de viabilidade, planejamento, execução, análise, comentários do 

gestor, apreciação e julgamento, divulgação e monitoramento. O ciclo completo das 

Auditorias de Natureza Operacional é, portanto, mais longo que as auditorias 

tradicionais, como mostra a figura a seguir: 

 

P  
Esquema 1 – Ciclo da Auditoria de Natureza Operacional (ANOP) 
Fonte: MATOS, 2006, op. cit., p. 64 
 

                                                 
111 MATOS, Juliana Montenegro de Oliveira. Auditoria operacional no Tribunal de Contas do Estado 

de Pernambuco: caminhos para sua institucionalização. (Dissertação Mestrado)–Universidade 
Federal de Pernambuco. CCSA. Gestão Pública, Recife, 2006. p. 61. 
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Inicialmente, ocorre a seleção  dentro do universo de entidades passíveis de 

serem auditadas. As entidades ou programas são escolhidos de acordo com alguns 

critérios (matriz de risco): 

 

a) materialidade e relevância social; 

b) potencialidade para a diminuição das desigualdades sociais. 

 

O segundo passo é a realização de um estudo de viabilidade , que tem dois 

objetivos: informar se a realização da auditoria é possível no momento e quais os 

prováveis pontos a serem focados. 

Selecionado o programa ou a entidade, dá-se início à fase de planejamento , 

quando se define o escopo da auditoria e a elaboração dos procedimentos a serem 

utilizados para coleta de dados. Procura-se examinar os fatores que comprometem o 

desempenho do programa/entidade, com base nas na averiguação dos resultado 

das ações implementadas. 

Na fase de execução , a equipe de auditoria realiza os trabalhos de campo e 

as pesquisas necessárias à coleta de dados, por meio de entrevistas, aplicação de 

questionários, observação direta, grupos focais, consultas a documentos e bases de 

dados. Após os trabalhos de campo, é elaborada a matriz de achados112, bem como 

um Relatório Preliminar de Auditoria, com a síntese dos resultados obtidos. 

Esse relatório preliminar é submetido ao gestor público, o qual é chamado a 

pronunciar-se sobre os achados e as recomendações do relatório, e esse 

documento passa a integrar o corpo do relatório, sob o título comentários do 

gestor . 

Não havendo necessidade de diligências, posto que o jurisdicionado já se 

manifestou, o processo é considerado maduro o suficiente para formação de juízo 

por parte do TC que fará sua apreciação  de forma colegiada.  

Dá-se, então, ampla publicidade, a fim de promover o controle social das 

ações governamentais. A etapa de divulgação  do relatório tem a finalidade de 

ampliar o conhecimento da sociedade sobre os resultados das ações estatais 

                                                 
112 Juliana Matos explica que a matriz de achados elenca os principais achados, suas evidências, 

possíveis causas, conseqüências e recomendações da equipe. No caso das AVPRs, essa matriz 
também é submetida a um Painel de Referência com o objetivo de discutir os achados com os 
stakeholders, promovendo possíveis ajustes, esclarecimentos e retificações. 
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avaliadas, contribuindo para aumentar a efetividade do controle, por meio da 

mobilização da comunidade no acompanhamento e na apreciação dos objetivos, da 

implementação e dos resultados das políticas públicas. 

Para assegurar que as recomendações formuladas pelo Tribunal sejam 

implementadas, procede-se ao monitoramento  das recomendações. É aberto 

prazo, em geral noventa dias após o julgamento, para que o gestor elabore um 

plano de ação , no qual detalha a estratégia e o prazo adotados para o cumprimento 

das recomendações. Pode ser determinada a criação de um grupo de contato, 

formado por servidores do TC e dos órgãos ou programas auditados. 

 Segundo Moraes113, o Plano de Ação é o principal instrumento utilizado no 

monitoramento e que induz o gestor a planejar as medidas e definir prazo para o 

cumprimento das determinações. A metodologia incentiva a participação dos 

auditores de contas na elaboração do plano de ação. Nesse documento é 

estabelecido um cronograma, definindo a responsabilidade de cada gerente e 

detalhando atividades específicas a serem implementadas.  

Para que seja possível mensurar o cumprimento das recomendações é 

imprescindível que o plano inclua indicadores de desempenho, com metas realistas 

e considerando devidamente os obstáculos, enfim, um planejamento exeqüível. 

Deverão ser incluídos, também, os benefícios esperados com a implementação das 

recomendações. 

Caberá, ainda, aos gestores, enviar relatórios periódicos aos TCU, indicando 

o estágio em que se encontra a implementação dos resultados, que será monitorado 

através dos denominados grupos de contato. 

Entre 6 (seis) meses e 1 (um) ano após o plano de ação, há um primeiro 

monitoramento. Se necessário, é executado, após o mesmo período, um segundo 

monitoramento. Ao final de todo o ciclo, é feito um Relatório de Impacto de 

Auditoria , relatando os resultados alcançados com a implementação das 

recomendações. 

Com o delineamento dos principais aspectos das etapas de realização das 

ANOPs, buscou-se fornecer subsídios para entender algumas das dificuldades, 

discutidas mais adiante, relativas à implementação dessa metodologia no âmbito dos 

TCs. 

                                                 
113 MORAES, Antônio Carlos Flores. Legalidade, eficiência e controle da administração pública. Belo 

Horizonte: Editora Fórum, 2007. p. 232. 
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3.3 Controle-sanção x Controle-consenso 

 
 
A metodologia da ANOP já demonstra uma mudança de postura do controle 

exercido pelos TCs, pois que o objetivo não é punir com multa a administração 

deficiente, mas sim contribuir para a melhoria da transparência e do desempenho da 

ação governamental, propondo recomendações e monitorando posteriormente sua 

implantação. 

A intensa participação de representantes dos entes fiscalizados no ciclo da 

auditoria representa, também, um avanço em relação à metodologia tradicional de 

fiscalização. Nas ANOPs, o jurisdicionado é visto como um colaborador essencial 

para o sucesso da auditoria. Nas palavras de Matos: 

 
O relacionamento que é estabelecido com o gestor também é bem 
diferente das auditorias de conformidade, pois na ANOP o gestor e 
todos os demais atores envolvidos diretamente com o gerenciamento 
da entidade, órgão ou programa, são imprescindíveis fontes de 
informação sobre o objeto de estudo, além de serem os futuros 
implementadores das recomendações.114 

 

Alguns dos achados das ANOPs são descobertos graças ao trabalho conjunto 

com os gestores, os quais representam, como foi dito, importante fonte de 

informações e sugestões para a conclusão do relatório. Para tanto, uma relação de 

cooperação é estabelecida entre os auditores e os gestores. 

Na metodologia, há espaço e documento próprio para que o gestor apresente 

sugestões (comentários do gestor), as quais são levadas em conta nas 

recomendações exaradas ao final do processo de auditoria. A motivação desses 

gestores é importante, porque isso pode vir a contribuir para a eficácia na 

implementação das recomendações e o sucesso final da auditoria operacional. 

São os gestores também quem estabelecem o cronograma de atividades para 

implantação das recomendações exaradas pelo TC. Esse planejamento, 

consubstanciado no documento denominado plano de ação, é peça-chave no 

monitoramento realizado posteriormente pelos auditores.  

                                                 
114 MATOS, Juliana Montenegro de Oliveira. Auditoria operacional no Tribunal de Contas do Estado 

de Pernambuco: caminhos para sua institucionalização. (Dissertação Mestrado)–Universidade 
Federal de Pernambuco. CCSA. Gestão Pública, Recife, 2006. p. 62. 
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Albuquerque, estudando entidades fiscalizadoras de outros países, afirmou 

que o plano de ação é um compromisso do gestor para com a entidade controladora: 

 
A implementação das recomendações depende de alianças com os 
gestores. Aliás, algumas Entidades de Fiscalização Superior se 
valem de um instrumento denominado “plano de ação”, que consiste 
em um compromisso acordado com os gestores responsáveis pelo 
órgão ou programa auditado, envolvendo, basicamente, um 
cronograma em que são definidos responsáveis, atividades e prazos 
para a implementação das recomendações formuladas pela 
auditoria.115 

 

Assim sendo, as melhorias a serem implementadas e a maneira de 

implementá-las decorrem de um consenso entre o órgão fiscalizador e o ente 

fiscalizado. Essa forma de controle se aproxima do que Ferraz denomina de 

controle-consensual, contrapondo-se ao controle-sanção. Esta última forma de 

controle coercitivo seria uma herança do positivismo: 

 
Com efeito, a concepção da atividade de controle exclusivamente 
como “controle-sanção” pertence ao tempo em que tanto a atividade 
de administração pública, quanto o ordenamento jurídico buscavam 
sua essência no positivismo: a administração seria eficiente e 
otimizada se cumprisse fidedignamente os procedimentos traçados 
pelos regulamentos organizacionais (Escola da Administração 
Científica), e o Direito restaria respeitado à medida que o 
Administrador cumprisse à risca os artigos de Lei (abstrata e 
genérica) predispostos pelo Legislador (princípio da legalidade 
estrita).116  

 

Ferraz vai buscar no Preâmbulo da Constituição da República de 1988 a 

justificativa para a aplicação de um controle consensual. O preâmbulo, que 

representa uma espécie de carta de intenções, exalta as “soluções pacíficas dos 

conflitos”. Aliás, a mesma diretriz está estampada no inciso VII do artigo 4º da citada 

Constituição, servindo também de princípio para reger as relações internacionais da 

República brasileira.117 

                                                 
115 ALBUQUERQUE, Frederico de Freitas Tenório de. A auditoria operacional e seus desafios: um 

estudo a partir da experiência do Tribunal de Contas da União. Dissertação (Mestrado)–
Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2006. p. 61. 

116 FERRAZ, Luciano. Controle consensual da administração pública e suspensão do processo 
administrativo disciplinar (SUSPAD): a experiência do Município de Belo Horizonte. In: Revista 
Interesse Público, Belo Horizonte, n. 44, jul./ago. 2007. 

117 BRASIL. Constituição. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, Senado, 
1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm>. 
Acesso em 25 out. 2008. 
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Ainda segundo o autor, a alteração lógica dos mecanismos de controle deixa 

de lado a vertente estritamente sancionatória, visão típica do Direito concebido como 

ordem de coerção, para se afirmar como meio de pacificação negociada das 

controvérsias: 

 
É que na lógica do controle-sanção não há meio termo: ou a conduta 
do controlado é conforme as regras e procedimentos ou não é: neste 
último caso, deve-se penalizar o sujeito, independentemente das 
circunstâncias práticas por ele vivenciadas na ocasião e das 
conseqüências futuras, às vezes negativas para o próprio 
funcionamento da máquina administrativa.118 

 

Foi com essa postura que foi proposto e implantado, no âmbito da 

Controladoria-Geral do Município de Belo Horizonte, o Termo de Compromisso de 

Gestão (TCG), instituído pelo Decreto n. 12.634/2007.  

O TCG é um instrumento de controle consensual, representa uma espécie de 

contrato lato sensu que a Controladoria-Geral do Município firma com as autoridades 

de primeiro escalão da administração direta e indireta sempre que, nos processos de 

auditoria, forem detectadas faltas de caráter não intencional, sem prejuízo 

deliberado ao erário, que possam ser corrigidas. 

Ferraz pôde acompanhar a implantação do TCG, visto que ocupou o cargo de 

controlador-geral do Município de Belo Horizonte durante os anos de 2006 e 2007. 

Na ocasião, testemunhou a economia de tempo e trabalho decorrente da utilização 

de técnicas de controle consensual, pelo fato de contar sempre com a colaboração e 

aquiescência da autoridade máxima da entidade controlada. Ferraz alerta, no 

entanto, que o controle consensual não é a cura para todos os males: 

 
Se a falha é intencional e lesiva, o controle será tradicional, ou seja, 
punitivo, determinando a provocação do Tribunal de Contas do 
Estado, mediante procedimentos de Tomada de Contas Especial 
(TCE). Se, ao contrário, a falha é irrelevante para os objetivos 
maiores da administração ou deriva do desconhecimento ou da 
desinformação dos gestores, sem maiores conseqüências, o controle 
é consensual, abre-se a possibilidade de correção antes de a 
prefeitura ser provocada pelo tribunal.119 

                                                 
118 FERRAZ, Luciano. Controle consensual da administração pública e suspensão do processo 

administrativo disciplinar (SUSPAD): a experiência do Município de Belo Horizonte. In: Revista 
Interesse Público, Belo Horizonte, n. 44, p. 2, jul./ago. 2007. 

119 FERRAZ, Luciano. Separando o joio do trigo. Correio Braziliense, Brasília, 19 mar. 2007. 
(Caderno Direito & Justiça). 
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É de se concluir que a metodologia utilizada pela ANOP tem reflexos diretos 

na responsabilização do gestor, porquanto não tem como objetivo a punição de um 

infrator. O gestor é tratado como um colaborador, numa relação de coordenação 

entre auditores e auditados, que visam a contribuir para a melhoria do desempenho 

da ação governamental. A idéia não é auditar para sancionar, mas sim auditar para 

colaborar. 
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4 DESENVOLVIMENTO DAS ANOPS NO BRASIL 
 
 

4.1 Histórico das auditorias de natureza operaciona is no Brasil 
 

 
As primeiras experiências com Auditoria de Natureza Operacional foram 

realizadas pelo TCU no biênio 1990/1991, sem, contudo, resultar na sistematização 

e uniformização de procedimentos. Nessa época, foram realizados 44 trabalhos 

desta natureza, destacando-se a auditoria que avaliou o Programa Nacional do 

Álcool (Pró-Álcool), apontando os problemas que levariam, nos anos seguintes, ao 

insucesso do programa. 

O esforço para capacitar os técnicos e uniformizar os procedimentos ganhou 

novo impulso em 1996. Embalado pelo Plano de Metas de 1995 – “Brasil em Ação”, 

o TCU lançou o “Projeto de Capacitação em Avaliação de Programas Públicos”, 

desenvolvido com o apoio da FGV e em parceria com a Virginia Polytechnic Institute 

and State University e a National Academy of Public Administration (NAPA). Foram 

treinados 26 técnicos em Washington, D.C. e realizadas nove avaliações-piloto, no 

ano seguinte, 1997120. 

Em 1998, o TCU firmou um Acordo de Cooperação Técnica com o 

Department for International Development (DFID), órgão do Reino Unido, dando 

origem ao Projeto de Desenvolvimento de Técnicas de Auditoria de Natureza 

Operacional, nas áreas de educação, saúde e meio ambiente. O convênio, que em 

sua fase inicial duraria até 2001, influenciou o TCU a criar, dentro de sua estrutura 

administrativa, um departamento especializado em avaliação de programas: a 

Secretaria de Programas de Governo (Seprog).  

O acordo de cooperação permitiu o aperfeiçoamento de métodos e técnicas 

de auditoria operacional, bem como a produção de vários documentos técnicos, 

destacando-se o Manual de Auditoria de Desempenho (1998), que seria revisado e 

atualizado, dando origem ao ainda vigente Manual de Auditoria Operacional (2000).  

Houve progresso significativo na institucionalização da Auditoria de Natureza 

Operacional no TCU, que acabou conquistando um forte apoio da alta direção desse 

                                                 
120 SILVA. Artur Adolfo Cotias; Carlos Alberto Sampaio. Avaliação de programa público no Brasil: o 

papel do Tribunal de Contas da União. In: TCU. Revista do Tribunal de Contas da União, Brasília, 
p. 25, 2005. 
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Tribunal. As instituições auditadas também se sensibilizaram em relação à 

importância dessa prática para a instituição auditada. 

O sucesso do acordo permitiu que se passasse à segunda fase. O novo 

convênio com o Reino Unido foi denominado de Projeto de Aperfeiçoamento do 

Controle Externo com Foco na Redução da Desigualdade Social (CERDS), iniciado 

em 2001 e concluído em março de 2006. 

O Projeto CERDS, com foco na redução das desigualdades sociais no Brasil, 

teve como objetivos consolidar os avanços alcançados e disseminar a metodologia 

da ANOP para os Tribunais de Contas Estaduais. A Região Nordeste, por ser a mais 

pobre e desigual do país, foi escolhida pelo DFID para disseminação da 

metodologia, visto que era a que mais se relacionava com o foco do projeto. 

Conforme relatório do DFID121, produzido em 2005, após uma avaliação 

institucional dos TCs nordestinos, foram escolhidos o Tribunal de Contas do Estado 

de Pernambuco (TCE-PE) e o Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA). O 

DFID considerou que esses tribunais reuniam as melhores condições para 

apreensão e disseminação da metodologia, ambos considerados instituições 

dinâmicas, passando por processos de modernização, com equipes profissionais e 

relativa autonomia em relação à influência política. 

O TCE-BA, que desde 1987 já realizava ANOPs nos contratos de empréstimo 

externos financiado pelo BIRD, passou a integrar o Projeto CERDS, depois da 

edição da Resolução n.º 49, de agosto de 2002, que aprovou os Termos Gerais do 

Acordo de Cooperação Técnica TCU/Reino Unido. 

O TCE-PE, que até então não havia desenvolvido nenhuma atividade de 

ANOP, ingressou no Projeto CERDS em 2004, quando foi criado um Grupo de 

Trabalho para a Implantação e o Desenvolvimento da Auditoria de Natureza 

Operacional no TCE-PE (Grupo ANOP), com o objetivo de cumprir as metas do 

Planejamento Estratégico desse Tribunal previstas para os anos de 2004-2008.  

Paralelo ao projeto CERDS, foi criado em 2005 o Programa de Modernização 

do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios 

Brasileiros (Promoex). Para tanto, o Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID) co-financia 60% do valor total desse Programa, que é de US$ 121,4 milhões. 

                                                 
121 RUA, Maria das Graças; ANDRADE, Carla. Relatório do estudo de lições aprendidas do Projeto 

Aperfeiçoamento do Controle Externo para Redução da Desigualdade Social – (CERDS). DFID, 
2005. p. 10. 
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O mutuário do contrato de empréstimo com o BID é a União e os recursos de 

contrapartida são providos pelos dois Estados, sendo o Programa executado em 

duas fases de três anos cada. Na sua primeira fase, prevê recursos no valor de US$ 

64,4 milhões, que beneficiarão 32 Tribunais de Contas (estaduais, municipais e do 

Distrito Federal).122 

O Programa é gerido pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 

com a participação da Associação dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), o 

Instituto Rui Barbosa (IRB), e tem como objetivo central o fortalecimento do sistema 

de controle externo, através da integração nacional e da modernização dos 

Tribunais, contribuindo para a melhoria dos níveis de economicidade, eficiência, 

eficácia e efetividade das ações de fiscalização e controle. 

A realização de ANOPs é uma das ações prioritárias para a primeira fase do 

Promoex, que prevê como meta nacional a implantação de auditorias operacionais 

em pelo menos 75% dos TCs até o exercício de 2009. 

 
 
4.2 A experiência dos Tribunais de Contas com as AN OPs 

 
 
Em 24 de agosto de 2005, foi constituído, no âmbito do Promoex, um Grupo 

Temático de Auditoria Operacional. Esse grupo realizou uma pesquisa, através de 

um questionário123 enviado para os 33 TCs, com o objetivo de conhecer a 

experiência de cada Tribunal com relação à ANOP. Os dados dessa pesquisa se 

referiram, entre outros, às seguintes questões:  

 

a) experiência de cada Tribunal de Contas com as ANOPs; 

b) freqüência com que cada Tribunal de Contas realiza ANOPs; 

c) quantidade de servidores por Tribunal de Contas envolvidos com ANOPs; 

d) se o Tribunal teria realizado pelo menos uma Auditoria de Natureza 

Operacional durante sua existência. 

 

                                                 
122 TCE-BA. Prestação de Contas e Relatório de Atividades – Exercício de 2007. Disponível em: 

<http://www.tce.ba.gov.br/arquivos/relatorios/relat_atividade_tce_2007.pdf>. Acesso em: 25 out. 
2008.  

123 Ofício Circular nº 23/2005-GD Promoex. 
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Compilados os dados coletados, constatou-se que, dos 33 (trinta e três) 

Tribunais pesquisados, 19 (dezenove) Tribunais (57,6%) nunca realizaram trabalhos 

dessa natureza.  

Dos 14 (quatorze) Tribunais com experiência em ANOPs, apenas 9 (nove) 

afirmaram que realizam ANOPs regularmente; os outros 5 (cinco) disseram que só 

excepcionalmente realizam auditorias operacionais em seus jurisdicionados.  

 

 Tabela 2 – Freqüência de realização de ANOPs 
 

FREQÜÊNCIA 
 

TOTAL PERCENTAGEM 

 
NUNCA REALIZA 
 

19 57,6% 

 
REALIZA REGULARMENTE 
 

9 27,3% 

 
REALIZA EXCEPCIONALMENTE 
 

5 15,2% 

Fonte: palestra apresentada no III Fórum do Promoex (Florianópolis/SC, 2006) 

 

Segundo a pesquisa, o quantitativo de servidores envolvidos com auditorias 

operacionais, separando-se por faixa, era o seguinte: 

 

Tabela 3 – Quantidade de servidores envolvidos com ANOPs 
FAIXA TOTAL TCE/TCM (Nº DE SERV.) 

ES, PA, PB, AM, MA, MS, RN, SP, MT, CE, 
AL, PI. 

Nenhum Servidor 

19 
AC, AP, SE, TCM-CE, TCM-BA, TCM-PA, 
TCM-GO. 

De 1 a 9 3 RR (9), PE (7), DF (3). 
De 10 a 19 3 PR (15), RS (10), TO (12). 
De 20 a 29  2 TCM-SP (20), MG (20). 
De 30 a 49  2 SC (39), RO (30). 
Mais de 50 4 BA (121), GO (141), RJ (100), TCM-RJ (59). 

Fonte: palestra apresentada no III Fórum do Promoex (Florianópolis/SC, 2006) 

 

O Promoex criou um programa de trabalho para tentar reverter esse quadro: o 

Programa Nacional de Capacitação em Auditoria Operacional. Esse Programa visa à 

capacitação de auditores de todos os TCs do país, para a realização de auditorias 



87 

 

operacionais, prevendo, para o final de 2008, a realização de pelo menos uma 

auditoria-piloto em cada Tribunal participante. 

 
 
4.3 Arranjo institucional adotado pelos Tribunais d e Contas 

 
 
O pioneiro projeto CERDS, ao disseminar a metodologia da ANOP nos 

Tribunais de Contas, entre os anos de 2001-2006, não previu, nem sugeriu, nenhum 

modelo de arranjo institucional-administrativo a ser implantado nos Tribunais 

participantes. Isso gerou estruturas administrativas diferentes criadas de acordo com 

as peculiaridades de cada Corte de Contas, não existindo consenso sobre o melhor 

padrão a ser adotado.124 

O arranjo institucional-administrativo para lidar com ANOPs pode ser dividido 

em dois tipos: 

Centralizado  (aglutinados em um núcleo, secretaria ou coordenação 

especializada); 

Disperso  (sem estrutura administrativa específica e especializada em 

ANOPs). 

A estrutura administrativa adotada para a institucionalização das ANOPs 

depende muito do ambiente encontrado nos TCs. A cultura de organização é fator 

de grande relevância, influenciando a reação a qualquer iniciativa para criação de 

uma nova modalidade de auditoria. Segundo o Relatório de Avaliação do CERDS: 

 
No que se refere ao ambiente intra-institucional, é preciso considerar 
que realmente existe uma cultura organizacional, expressa, entre 
várias outras coisas, pelo entendimento mais ou menos 
compartilhado do que é a competência da organização, suas 
atribuições e responsabilidades; dos seus limites em relação a outras 
organizações e regras institucionais; pelos valores que orientam e 
sustentam esse entendimento e definem uma imagem 
organizacional; pelas rotinas de procedimentos mediante as quais se 
padronizam as atividades destinadas ao cumprimento das atribuições 
da organização, e, naturalmente, pelas hierarquias e padrões de 

                                                 
124 MATOS, Juliana Montenegro de Oliveira. Auditoria operacional no Tribunal de Contas do Estado 

de Pernambuco: caminhos para sua institucionalização. (Dissertação Mestrado)–Universidade 
Federal de Pernambuco. CCSA. Gestão Pública, Recife, 2006. p. 90. 
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sociabilidade mediante os quais se organizam as suas relações 
internas.125 

 

Como se observa, o ambiente organizacional e as relações intra-institucionais 

influenciam decisivamente sobre o arranjo institucional-administrativo a ser adotado, 

sendo decisivos não só na sua implantação, mas também no desenvolvimento e 

sustentabilidade de cada arranjo. 

No Brasil, temos como exemplo de arranjo institucional centralizado, o 

Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. 

Entre os que adotaram um modelo institucional-administrativo disperso, e se 

destacaram na implantação do modelo, está o Tribunal de Contas do Estado da 

Bahia; razão pela qual foi inserido neste estudo, além do fato de ter produzido 

informações consistentes sobre a experiência, e da facilidade em se obter dados 

sobre a estrutura implantada.  

O Tribunal de Contas da União dispõe de secretaria especializada em 

avaliação de programas. Trata-se da Secretaria de Fiscalização e Avaliação de 

Programas de Governo (Seprog), que executa auditorias de programas, elabora 

documentos técnicos, padroniza os trabalhos, planeja e executa ações de 

capacitação de outras secretarias do TCU, além de realizar o controle de qualidade 

de todos os trabalhos dessa natureza. 

 Essa centralização adotada pelo TCU, além de garantir a uniformidade dos 

procedimentos, dissemina a metodologia para outras Secretarias especializadas, 

para que realizem ANOPs dentro de sua competência temática.126 

O Tribunal de Contas de Pernambuco criou, em 2004, um Grupo de Trabalho 

para a Implantação e o Desenvolvimento da Auditoria de Natureza Operacional no 

TCE-PE (Grupo ANOP). Esse Grupo de Trabalho, apesar de ser composto por 

servidores que trabalham exclusivamente com ANOP127, até outubro de 2008 não 

havia conseguido uma estrutura permanente no organograma da Instituição. Não 

                                                 
125 RUA, Maria das Graças; ANDRADE, Carla. Relatório do estudo de lições aprendidas do Projeto 

Aperfeiçoamento do Controle Externo para Redução da Desigualdade Social – (CERDS). DFID, 
2005. p. 12. 

126 MATOS, Juliana Montenegro de Oliveira. Auditoria operacional no Tribunal de Contas do Estado 
de Pernambuco: caminhos para sua institucionalização. (Dissertação Mestrado)–Universidade 
Federal de Pernambuco. CCSA. Gestão Pública, Recife, 2006. p. 88. 

127 Entre os anos de 2002-2008, esses servidores realizaram 11 (onze) ANOPs e 13 (treze) 
monitoramentos. 
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obstante, o Grupo continua ocupando um espaço físico determinado, com boa infra-

estrutura e seus componentes recebem gratificação especial. 

Entrevistas realizadas pela pesquisadora Juliana Matos indicaram que, na 

percepção dos entrevistados, o arranjo institucional adotado pelo TCE-PE evitou a 

dispersão, permitindo o aprofundamento das técnicas e a padronização dos 

trabalhos, adaptando-os à realidade do TCE-PE.128 

Diferentemente, o TCE-BA não criou estrutura administrativa específica para 

lidar com as auditorias de natureza operacional. Não dispõe de pessoal exclusivo 

para a realização de ANOPs e os servidores intercalam esse tipo de auditoria, em 

geral realizada no segundo semestre do ano, com outras atividades.  

A verificação de desempenho da administração vem sendo realizada através 

de auditorias mistas, denominadas de auditorias integradas. Esse método de 

auditoria, oriundo do Canadá, é adotado desde 1985 no TCE-BA, e consiste numa 

verificação abrangente, abordando desde a tradicional análise da legalidade, através 

da contabilidade, até os aspectos de economia, eficiência e efetividade. 

Matos constatou que os servidores do TCE-BA aprovam o arranjo institucional 

adotado. Os servidores indicaram como vantagem a disseminação da metodologia 

para toda a instituição, pois se capacitam auditores das mais variadas áreas, 

aproveita-se o conhecimento prévio adquirido com outros trabalhos, e racionaliza-se 

o tempo.129 

Conforme Maria das Graças Rua, um dos grandes problemas do arranjo 

adotado pelo TCE-BA é que durante o primeiro semestre de cada ano todos 

cumprem as atividades tradicionais do controle externo, ficando a realização das 

ANOP restrita ao segundo semestre. Com isso, a qualidade das auditorias 

operacionais fica ameaçada pela falta de tempo, não permitindo o aprofundamento 

das questões. Esse sistema acaba se tornando um entrave à consolidação de uma 

identidade de grupo, freqüentemente desestimulando os auditores a 

prosseguirem.130  

                                                 
128 MATOS, Juliana Montenegro de Oliveira. Auditoria operacional no Tribunal de Contas do Estado 

de Pernambuco: caminhos para sua institucionalização. (Dissertação Mestrado)–Universidade 
Federal de Pernambuco. CCSA. Gestão Pública, Recife, 2006. p. 101. 

129 Ibid., p. 98. 
130 RUA, Maria das Graças; ANDRADE, Carla. Relatório do estudo de lições aprendidas do Projeto 

Aperfeiçoamento do Controle Externo para Redução da Desigualdade Social – (CERDS). DFID, 
2005. p. 12. 
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4.4 As ANOPs realizadas 
 
 
Uma questão emblemática diz respeito ao número de auditorias operacionais 

concluídas anualmente. Se comparada com as demais áreas de fiscalização, a 

avaliação dos programas de governo realizada pelo TCU, por exemplo, ocupa, em 

média, menos de 4% desse universo. 

Importante frisar que, conforme a metodologia adotada no Brasil, só alguns 

poucos programas de governo, cuidadosamente escolhidos, vão sofrer 

esporadicamente auditorias de natureza operacional, para avaliar especificamente 

aspectos relacionados com o princípio constitucional da eficiência e economicidade. 

As auditorias tradicionais, que se limitam a verificar a conformidade com a lei, 

representam a maioria. 

A tabela a seguir demonstra bem essa realidade. A maior parte do trabalho 

dos TCs, quando julga prestações de contas, concentra-se no exame da legalidade. 

Em relação às demais áreas fiscalizadas pelo TCU, a análise dos programas de 

governo, objeto de auditorias de natureza operacional, representou 3,9% em 2006 e 

3,2% em 2007. 
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Tabela 4 – Áreas fiscalizadas pelo TCU no biênio 20 06–2007 

Fonte: Relatório de Gestão do TCU 2008131  

 

Há vários fatores a considerar. O primeiro é o fato de a Constituição de 1988 

ter ampliado significativamente o rol de pessoas obrigadas a prestar contas às 

Cortes de Contas. Eis o que diz o parágrafo único do artigo 70: 

 
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.132 

  

Ocorre que o rol de atribuições das Cortes de Contas pode ser ampliado por 

Lei ordinária. E foi assim que a LRF incorporou, ao rol de tarefas constitucionalmente 

previstas, novas atribuições. Estabeleceu, por exemplo, a obrigatoriedade de os 

Tribunais de Contas emitirem anualmente parecer prévio sobre as contas prestadas 

pelos chefes dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério público: 

 

                                                 
131 TCU. Relatório de Gestão do TCU. Disponível em: 

<http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/publicacoes_institucionais/relatorios/relatorios_ge
stao/RELAT%C3%93RIO_DE_GEST%C3%83O_2008.pdf>. Acesso em: 30 ago. 2008. 

132 BRASIL. Constituição. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, Senado, 
1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm>. 
Acesso em 25 out. 2008. 
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Art. 56. As contas prestadas pelos Chefes do Poder Executivo 
incluirão, além das suas próprias, as dos Presidentes dos órgãos dos 
Poderes Legislativo e Judiciário e do Chefe do Ministério Público, 
referidos no art. 20, as quais receberão parecer prévio, 
separadamente, do respectivo Tribunal de Contas. 
[...]  
 Art. 57. Os Tribunais de Contas emitirão parecer prévio conclusivo 
sobre as contas no prazo de sessenta dias do recebimento, se outro 
não estiver estabelecido nas constituições estaduais ou nas leis 
orgânicas municipais.133 

 

Levando-se em conta a existência de mais de 5 (cinco) mil Municípios, 

somado às diversas entidades que compõem a administração da União e dos 

Estados, dá para se ter uma idéia do volume de processos que tramita anualmente 

nos TCs, todos pendentes de obrigatória apreciação técnica, julgamento e emissão 

de parecer prévio. Isso sem mencionar os demais processos de denúncia, consulta, 

registro de atos de pessoal. 

Todos esses processos sofrem análises dos auditores das Cortes de Contas 

e estão sujeitos a contraditório e a ampla defesa, antes do julgamento definitivo. 

Essa análise varia em profundidade podendo limitar-se à mera apreciação da 

documentação apresentada, pequenas diligências, ou exigir uma auditoria no local 

para melhor instruir o processo de julgamento. Em alguns casos, abre-se processo 

de auditoria especial, em que determinadas irregularidades são analisadas mais 

profundamente. 

A quantidade de processos a demandar anualmente julgamento e emissão de 

parecer prévio, aliada à carência de pessoal, não permite uma análise completa e 

aprofundada de critérios de eficiência e economicidade. Como foi visto 

anteriormente, tal análise exige uma metodologia própria e complexa, além de 

requerer um tempo maior para ser concluída, assim como pessoal capacitado para 

realizar essas auditorias de natureza operacional.  

Na maioria dos processos autuados nos TCs, é realizada apenas uma análise 

da legalidade dos procedimentos adotados pelos gestores públicos, a fim de verificar 

se estão em conformidade com a lei. Em geral, só é investigada a economicidade 

das despesas públicas na análise dos procedimentos licitatórios. Mesmo assim, só é 

analisado se a administração pública adquiriu um bem ou contratou um serviço pelo 

                                                 
133 BRASIL. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/lcp101.htm>. Acesso em: 25 out. 
2008.  
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menor preço possível. Ou seja, economicidade é verificada em seu sentido estrito, 

como economia de gastos.  

Matos afirma que, por se tratar de modalidade nova de auditoria, existe a 

necessidade de capacitação do corpo técnico para sua realização. Segundo a 

pesquisadora, as auditorias operacionais realizadas em Pernambuco limitam-se a 

um grupo de trabalho criado para desenvolvê-la. A falta de uma estrutura 

permanente e a inexistência de trabalhos semelhantes em outras unidades do TCE-

PE ameaçam a continuidade desse tipo de auditoria134.  

A conseqüência do aumento no rol de atribuições dos TCs é a escassez de 

pessoal e de tempo. Seria preciso remanejar o quadro de pessoal e a estrutura 

administrativa para cuidar dessa nova forma de auditoria. Como o tempo gasto com 

as ANOPs é, em geral, maior do que o gasto com as auditorias tradicionais, há 

ameaças à implantação da metodologia das ANOPs, por temor de que não 

consigam cumprir, a tempo, suas atribuições habituais. 

 
 

4.5 A falta de indicadores de desempenho 
 

 
Mesmo que os TCs fossem dotados de uma estrutura ideal, ainda assim 

existiriam problemas a serem equacionados. Há uma série de dificuldades na 

execução das auditorias de natureza operacional, e muitas delas derivam da 

constatação de que pontos essenciais da Reforma administrativa, iniciada no Brasil 

desde 1995, ainda não saíram do papel.  

Os entes da Federação, com raras exceções, não se preocuparam em criar 

indicadores de desempenho, nem instrumento de planejamento com metas e 

objetivos operacionais claros e mensuráveis, a fim de viabilizar a implantação da 

administração gerencial por resultados. Essa é uma das conclusões resultantes da 

pesquisa realizada por Albuquerque, ao analisar o Programa Avança Brasil (2000-

2003): 

 
As reformas dos anos 90 e a implantação de novos mecanismos de 
planejamento governamental, a exemplo do Plano Plurianual 2000-
2003, denominado Avança Brasil, resultaram em poucos progressos 

                                                 
134 MATOS, Juliana Montenegro de Oliveira. Auditoria operacional no Tribunal de Contas do Estado 

de Pernambuco: caminhos para sua institucionalização. (Dissertação Mestrado)–Universidade 
Federal de Pernambuco. CCSA. Gestão Pública, Recife, 2006. p. 16. 
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quanto à introdução de meios e ferramentas essenciais para a 
viabilidade do modelo de gerenciamento por resultados, como o 
desenvolvimento de indicadores de desempenho e a disseminação 
de sistemas de gestão por objetivos e metas.135 

 

O Plano Diretor da Reforma do Estado estabelece como essencial para 

viabilizar a reforma gerencial a criação de indicadores de desempenho , que 

podem ser conceituados como um número, uma percentagem ou uma razão que 

mede um aspecto do desempenho, com o objetivo de comparar essa medida com as 

metas preestabelecidas, de acordo com as variáveis de custo, tempo, qualidade ou 

quantidade. 

Segundo o Manual de Auditoria de Natureza Operacional do TCU, esses 

indicadores de desempenho representam uma alternativa a ser utilizada quando não 

é possível efetuar mensurações de forma direta, dando uma boa visão do que se 

pretende medir136. Ressalte-se que tais indicadores têm natureza essencialmente 

comparativa, ou seja, só têm sentido se comparados com: 

 

a) metas preestabelecidas (controle da eficácia); 

b) desempenho anteriormente aferido pela entidade auditada (perspectiva 

histórica); 

c) desempenho apresentado por outra entidade (benchmarking ou boas 

práticas). 

 

Nesse aspecto, assumem grande importância os já citados indicadores de 

desempenho que devem ser coerentes com os objetivos e as metas do programa. 

Só é possível medir os benefícios sociais alcançados, utilizando-se desses 

indicadores. Confiabilidade, objetividade e tempestividade são algumas das 

características desejáveis para tais indicadores. 

A falta de indicadores de desempenho  com essas características é um 

entrave à medição dos resultados. A modernização da administração por resultados, 

portanto, passa necessariamente pela criação e pelo monitoramento desses 

                                                 
135 ALBUQUERQUE, Frederico de Freitas Tenório de. A auditoria operacional e seus desafios: um 

estudo a partir da experiência do Tribunal de Contas da União. Dissertação (Mestrado)–
Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2006. p. 128. 

136 Exemplo: a utilização do índice de repetência na 1ª série do 1º grau, como um dos fatores a 
serem considerados na formação de um indicador de desempenho para medir a efetividade do 
ensino de 1º grau. 
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indicadores. Eles são essenciais para o planejamento, o controle e a revisão das 

políticas públicas, garantindo também um diálogo claro e objetivo com os atores 

envolvidos no programa, bem como a responsabilização dos gestores pela 

ineficiência da administração. 

Dados do TCU demonstram que a cultura de administração por resultados 

proposta pelo PPA 2000–2003, referente ao segundo mandato do Governo 

Fernando Henrique, na prática, não foi absorvida pelas esferas da administração 

federal, havendo enorme diferença entre o que foi proposto no Plano Diretor e o que 

foi realmente implantado.137 

Um bom exemplo está na análise feita por Albuquerque: 24 das 25 auditorias 

operacionais realizadas pelo TCU apresentavam em seus relatórios finais a 

proposição de indicadores de desempenho, desenhados tanto pelos auditores 

quanto pelos entes auditados, a serem adotados pela administração para o 

monitoramento e a supervisão dos programas de governo, em razão da sua 

ausência, insuficiência ou inadequação138. 

São constantes as críticas dos auditores do TCU e do TCE-PE envolvidos 

com ANOPs no tocante à ausência ou inadequação de indicadores de desempenhos 

construídos pela própria administração pública. Em geral, tais indicadores só são 

elaborados durante a ANOP. 

Matos também observa que nas ANOPs realizadas em programas do 

Governo do Estado de Pernambuco há uma fragilidade dos indicadores de 

desempenho, dificultando a aferição do impacto das políticas públicas implantadas. 

Segundo dados do IBGE de 2002, vários Municípios do Estado de Pernambuco 

sequer editaram as leis orçamentárias obrigatórias (PPA, LDO, LOA).139 

Para se ter uma idéia do perfil dos Municípios pernambucanos, é força citar a 

pesquisa realizada por Lucienne Fernandes sobre a estrutura do controle interno  

                                                 
137 Albuquerque constatou, com base em Relatórios do TCU, que, em 2000, cerca de 47% das metas 

físicas não constavam no Sistema de Informações Gerenciais. Em 2003, último ano do PPA 
Avança Brasil, deixou de ser apurado o índice de realização em 429 dos 663 indicadores de 
desempenho dos programas estabelecidos, representando cerca de 65% do total. Dos 4.998 
produtos definidos para as ações constantes do PPA, 955, representando 19% do total, não foram 
sequer quantificados na fase de planejamento. ALBUQUERQUE, 2006, op. cit., p. 46. 

138 ALBUQUERQUE, Frederico de Freitas Tenório de. A auditoria operacional e seus desafios: um 
estudo a partir da experiência do Tribunal de Contas da União. Dissertação (Mestrado)–
Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2006. p. 130. 

139 MATOS, Juliana Montenegro de Oliveira. Auditoria operacional no Tribunal de Contas do Estado 
de Pernambuco: caminhos para sua institucionalização. (Dissertação Mestrado)–Universidade 
Federal de Pernambuco. CCSA. Gestão Pública, Recife, 2006. p. 76. 
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das Prefeituras do Agreste Meridional pernambucano: apenas 7% (sete por cento) 

têm sistemas de controle interno instituídos; só 10% (dez por cento) têm a estrutura 

administrativa bem definida; apenas 36% (trinta e seis por cento) têm o setor contábil 

estruturado formado por servidores efetivos e realizando atividades específicas140. 

Matos realizou pesquisa analítica em 2005, com base em questionários, sobre 

as dificuldades na realização das ANOPs, respondidos por 85% dos gerentes de 

Divisão e chefes de Inspetorias Regionais do TCE-PE, bem como por 11% dos 

auditores de Contas Públicas e técnicos de Contas Públicas do mesmo Tribunal.  

Os gerentes e chefes consideram que a ausência de normas definindo 

competências; quadros sem vínculo permanente e sem preparação; a inexistência 

de sistema de controle interno ou a baixa adoção desses controles; além da 

elaboração de peças orçamentárias por empresas terceirizadas, impossibilitam a 

coleta de informações confiáveis para as ANOPs. Já no entendimento dos auditores 

e técnicos, as deficiências no planejamento e nos controles internos dos auditados 

foi apontada como a segunda maior dificuldade141. 

Pesquisa realizada por Albuquerque, ao entrevistar auditores do TCU, colheu 

o seguinte depoimento, que resume a situação encontrada nas ANOPs com relação 

às informações fornecidas pelos entes auditados: 

 
Se tiverem dados, nós temos condições. Se não tiverem dados, o 
nosso papel é recomendar que ele faça a coleta desses dados, isso 
nós fazemos com freqüência. Geralmente temos uma questão que 
fala sobre isso, sobre avaliação, monitoramento, supervisão e 
descreve que o gestor está no escuro. Ele não sabe se o programa 
está tendo efeito ou não, não sabe qual parcela da população está se 
apropriando dos bens e serviços; ele precisa saber.142 

 

No mesmo sentido, conclui Matos, ao resumir a percepção dos auditores do 

TCE-PE com relação às deficiências no sistema de informações e no controle 

interno das entidades auditadas no Estado de Pernambuco: 

                                                 
140 FERNANDES, Maria Lucienne Cartaxo. Estrutura de controle interno de prefeituras do Agreste 

Meridional do Estado de Pernambuco. In: TCE – Revista do Tribunal de Contas de Pernambuco, 
Recife, p. 105-129, 2005. 

141 MATOS, Juliana Montenegro de Oliveira. Auditoria operacional no Tribunal de Contas do Estado 
de Pernambuco: caminhos para sua institucionalização. (Dissertação Mestrado)–Universidade 
Federal de Pernambuco. CCSA. Gestão Pública, Recife, 2006. p.. 79-80. 

142 ALBUQUERQUE, Frederico de Freitas Tenório de. A auditoria operacional e seus desafios: um 
estudo a partir da experiência do Tribunal de Contas da União. Dissertação (Mestrado)–
Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2006. p. 124. 
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[...] sistemas precários e inadequados geram informações distorcidas 
e prejudicam o foco dos trabalhos. Os programas e metas inscritos 
nos atuais orçamentos públicos não são realísticos, nem há a cultura 
por parte dos gestores no sentido de efetuar comparações entre 
projeções e realizações.143 

 

Verifica-se hoje que as falta de indicadores de desempenho persiste na esfera 

federal, conforme detectado pelo TCU em recente análise feita no Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC). O TCU, por exemplo, concluiu que as metas 

estipuladas para as cinco áreas do Programa eram demasiadamente amplas, razão 

pela qual se faz necessário definir indicadores mensuráveis, que reflitam o grau de 

cumprimento de cada uma das metas traçadas.  

Em 2007, o TCU determinou a criação de um grupo de estudo, composto por 

suas unidades técnicas, para desenvolver estratégias de monitoramento do PAC e 

fixou prazo para que o Comitê Gestor do PAC informasse ao Tribunal as metas 

gerais, por bloco e por empreendimento incluído, em termos qualitativo e quantitativo 

e fornecesse os indicadores utilizados para medir cada meta fixada.144 

 
 

4.6 O problema da mensuração do custo/benefício 
 
 
No primeiro capítulo, verificou-se que o princípio constitucional da 

economicidade legitima os TCs a fiscalizarem o custo/benefício das políticas 

públicas. Essa visão utilitarista é meramente teórica e foi aqui adotada ao final das 

reflexões com base no conceito da economicidade no âmbito do controle externo 

exercido pelos TCs brasileiros. O intuito foi levar em conta o ambiente em que essas 

fiscalizações se desenvolviam. 

A pesquisa verifica agora também a forma como se medem os custos e os 

benefícios sociais alcançados com as políticas públicas, e como essas medidas se 

relacionam entre si, realçando as dificuldades enfrentadas pelos auditores durante o 

processo.  

                                                 
143 MATOS, Juliana Montenegro de Oliveira. Auditoria operacional no Tribunal de Contas do Estado 

de Pernambuco: caminhos para sua institucionalização. (Dissertação Mestrado)–Universidade 
Federal de Pernambuco. CCSA. Gestão Pública, Recife, 2006. p. 80. 

144 TCU. Relatório de Gestão do exercício 2007. Brasília: TCU, Secretaria-Geral da Presidência 
República, Secretaria de Planejamento e Gestão, 2008, p. 44. 
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As questões que orientam essa etapa são atinentes às dificuldades para: 

 

a) medir o custo de cada programa de governo; 

b) medir os benefícios sociais obtidos com cada programa de governo; 

c) comparar as duas medições. 

 

Para entender o ambiente e as limitações da atuação do TC ao mensurar 

custos e benefícios das políticas públicas, é preciso, inicialmente, ter uma idéia de 

como se organiza a ação governamental. 

O orçamento público – classicamente definido como uma lei formal que 

autoriza despesas e prevê receitas – ganhou contornos de modernidade com a 

Constituição de 1988, reforçado pelos dispositivos da LRF. Deixou de ser uma mera 

peça contábil, para se transformar no mais importante instrumento de planejamento 

das políticas públicas. As principais leis orçamentárias são citadas no artigo 165 da 

Constituição Federal: Plano Plurianual (PPA); Lei de diretrizes Orçamentárias (LDO) 

e Lei Orçamentária Anual (LOA). 

O PPA define o planejamento de médio prazo do governo, durante 4 (quatro) 

anos, e contém diretrizes, metas e objetivos para a administração pública. É a 

tentativa de implantação do moderno orçamento-programa145. 

A LDO contém as metas e as prioridades para o ano orçamentário, e destina-

se a orientar na elaboração do orçamento anual. A LRF teve a intenção de 

transformar a LDO em uma peça de planejamento mais realista, com dados 

consistentes, objetivos e confiáveis. Vale ressaltar a tentativa de se estabelecer uma 

cultura gerencial, com a edição de normas relativas ao controle de custos e 

avaliação de resultados. Conforme o art. 4º da LRF: 

 
Art. 4º A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2º 
do art. 165 da Constituição e: 
I - disporá também sobre: 
[...] 
e) normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos 
resultados dos programas financiados com recursos dos 
orçamentos;146 

                                                 
145 Orçamento-programa é um moderno instrumento de planejamento que estabelece objetivos e 

metas, prevendo custos e os resultados esperados em cada programa, projeto ou atividade 
desenvolvida pelo governo. 
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Por fim, a Lei Orçamentária Anual – também denominada “Lei de Meios” – 

com a previsão das receitas e a discriminação das despesas autorizadas para 

viabilizar as políticas públicas do governo. 

Lima ressalta a necessidade de elemento que sirva de elo entre as leis 

orçamentárias e as atividades a serem desenvolvidas pela administração pública. 

Segundo o autor, este elo, que representa uma evolução do planejamento 

orçamentário, seria o “programa”: 

 
A concepção do programa como o instrumento de organização da 
ação governamental, visando à concretização dos objetivos 
pretendidos, é fruto de sucessivos aperfeiçoamentos no processo de 
planejamento.147 

 

O Manual de Técnico de Orçamento (MTO/2008) conceitua programa  como 

instrumento de organização da atuação governamental. Esse programa articula um 

conjunto de ações que, por sua vez, concorrem para a concretização de um objetivo 

comum preestabelecido, mensurado por indicadores instituídos no plano. Tudo isso 

visando à solução de um problema, qual seja, o atendimento de determinada 

necessidade ou demanda da sociedade148. 

O Programa funciona como um módulo integrador entre o PPA e a LOA, ou 

seja, o PPA termina no Programa e a LOA começa nele. A Lei Orçamentária é 

concebida com o intuito de viabilizar o planejamento já detalhado no Programa. Essa 

concepção gerencial foi implantada a partir do PPA de 2000–2003 (Avança Brasil), 

continuando no PPA de 2004–2007 (Um Brasil para todos). 

De acordo com o Manual, a organização das ações do governo sob a forma 

de programas visa a proporcionar maior racionalidade e eficiência na administração 

pública e ampliar a visibilidade dos resultados e benefícios gerados para a 

sociedade, bem como elevar a transparência na aplicação dos recursos públicos. 

                                                                                                                                                         
146 BRASIL. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/lcp101.htm>. Acesso em: 25 out. 
2008. 

147 LIMA, Dagomar Henriques. Avaliação de programas e responsabilização dos agentes públicos 
pelo resultado da ação governamental: o papel do Tribunal de Contas da União. In: TCU. Revista 
do Tribunal de Contas da União, Brasília, p. 54, 2005. (Prêmio Serzedello Corrêa 2003: 
monografias vencedoras – 2005, p. 45-73).  

148 BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Orçamento Federal. 
Manual técnico de orçamento MTO. Versão 2008. Brasília, 2007, p. 28. Disponível em 
<www.portalsof.planejamento.gov.br>. Acesso em: 11 set. 2008. 
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Por sua vez, os programas de governo devem ser executados pelas diversas 

entidades e órgãos que compõem a administração pública e que receberão recursos 

orçamentários para implementação das ações do governo. No Direito Financeiro, 

essas entidades e órgãos são classificados como “Órgãos” ou “Unidades 

Orçamentárias”.149  

Na realidade essas divisões representam uma das formas de classificação da 

despesa orçamentária – classificação institucional  – distribuindo os recursos por 

instituições e departamentos, consignando-se dotação própria para agrupamento de 

serviços escalonados em: 

 

a) Órgão (ex.: Governo do Estado) 

b) Unidades Orçamentárias (ex.: Secretaria de Educação) 

c) Unidades Administrativas (ex.: Recursos Humanos da Secretaria de 

Educação) 

 

A classificação institucional – também chamada de departamental – tem como 

finalidade evidenciar as unidades administrativas responsáveis pela execução das 

despesas públicas. É o critério mais antigo e o mais importante para a atividade de 

controle dos TCs. Serve de base para as prestações de contas, bem como para as 

auditorias tradicionais, sendo indispensável para a responsabilização por eventuais 

irregularidades encontradas.150 

Não obstante, a classificação das despesas públicas que mais interessa para 

este trabalho é a classificação  programática , pois ela detalha as despesas 

previstas no orçamento público por programas que, por conseguinte, articulam todas 

as ações do governo, visando atingir uma meta mensurável e preestabelecida. Para 

que se realize a mensuração do custo/benefício de cada programa, é essencial que 

as despesas sejam detalhadas dessa forma. 

O orçamento moderno, que atende às demandas do modelo de administração 

gerencial, tem que alterar seu foco: dos insumos para os produtos. Ou seja, é 

necessário mudar a elaboração orçamentária baseada nas entradas, para o 

orçamento baseado nas saídas. Tal processo de elaboração orçamentária é uma 

                                                 
149 As Unidades Orçamentárias não correspondem necessariamente a uma estrutura administrativa, 

exemplo: “Reserva de Contingência”, “Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal”. 
150 GIACOMONI, James. Orçamento público. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 90. 
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realidade nos EUA, desde o final da década de 1940, permitindo relacionar os 

resultados ao custo dos serviços públicos.151 

É justamente nesse ponto – apropriação de custos – que se iniciam os 

problemas de mensuração de custo/benefício dos programas nacionais. Grande 

parte dos orçamentos públicos não apresenta esse nível de detalhamento, sendo 

impossível apropriar adequadamente os custos por programas ou por produtos 

ofertados. Albuquerque, analisando o PPA 2000–2003 (Avança Brasil), alerta: 

 
Os orçamentos, que em tese deveriam caracterizar-se pelo foco nos 
produtos, resultados e impactos da ação governamental, não 
vinculam as dotações ao processo produtivo ou ao desempenho dos 
programas. Sequer é possível identificar o custo efetivo de cada 
programa de governo, uma vez que algumas despesas significativas, 
como “pessoal” e “custeio”, são centralizadas por órgão ou 
entidade.152 

 

Lima acena no mesmo sentido, quando afirma que as despesas devem estar 

ligadas aos produtos, com identificação precisa de todo o processo produtivo. 

Segundo o autor, a despesa de pessoal seria um exemplo típico dessa deficiência 

no detalhamento orçamentário, pois em vez de estar associada aos programas, é 

apropriada por órgão ou unidade orçamentária.153 

Há conseqüências nefastas, tanto para a transparência da gestão, como para 

o controle social dos programas desenvolvidos pelo governo. As despesas com 

pessoal, assim como as demais despesas correntes, são geralmente vultosas, 

havendo enorme dificuldade em medir, com um mínimo de precisão, quanto custa 

exatamente cada programa desenvolvido. 

É força trazer à tona a conclusão de Albuquerque sobre as conseqüências da 

falta de detalhamento orçamentário e do deficiente sistema de apropriação de custos 

para o exame da economicidade: 

 

                                                 
151 CATELLI, Armando; SANTOS, Edilene. Mensurando a criação de valor na gestão pública. Rio de 

Janeiro, Revista da Administração Pública, mar./abr. 2004. p. 431. 
152 ALBUQUERQUE, Frederico de Freitas Tenório de. A auditoria operacional e seus desafios: um 

estudo a partir da experiência do Tribunal de Contas da União. Dissertação (Mestrado)–
Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2006. p. 46. 

153 LIMA, Dagomar Henriques. Avaliação de programas e responsabilização dos agentes públicos 
pelo resultado da ação governamental: o papel do Tribunal de Contas da União. In: TCU. Revista 
do Tribunal de Contas da União, Brasília, p. 60, 2005. (Prêmio Serzedello Corrêa 2003: 
monografias vencedoras – 2005, p. 45-73). 
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[...] a falta de sistemas de custos na Administração Pública federal, 
assim como a ausência de vínculos entre as dotações orçamentárias 
e os processos desenvolvidos no âmbito do aparelho estatal, têm 
influenciado o planejamento das ANOPs, que diante desse quadro 
deixam de incorporar aos seus objetivos questões relacionadas à 
economicidade , como também aquelas atinentes à chamada 
eficiência operacional, voltadas para custos em sentido estrito e 
medidas através da relação direta entre insumos e produtos.154 (grifo 
nosso). 

 

Percebe-se que os auditores dos TCs enfrentam um quadro caótico na 

avaliação do desempenho da administração pública. Não há condições de medir os 

reais custos das políticas públicas porque falta detalhamento das despesas públicas 

por programa; também não existem indicadores de desempenho confiáveis para 

medir os produtos gerados em cada programa.  

Entretanto, mesmo que houvesse indicadores de desempenhos adequados 

para medir o resultado dos diversos problemas, restaria ainda a necessidade de 

comparar grandezas diversas com o custo (medido em valores monetários) e os 

benefícios (medidos em valores não monetários). É raro encontrar no Brasil 

trabalhos contemplando a abordagem econômica dos benefícios. 

Essa dificuldade de comparar grandezas diversas foi objeto de estudo de 

Catelli e Santos, os quais concluem que a mensuração de desempenho da gestão 

costuma ser expressa em indicadores físicos e qualitativos, não traduzidos em 

valores monetários: 

 
Quase toda a literatura voltada à mensuração de desempenho e 
resultados da gestão pública utiliza indicadores físicos ou qualitativos 
para identificar os benefícios que constituem os objetivos e metas 
das políticas avaliadas. Praticamente não há abordagem econômica 
dos benefícios. Apenas os custos são expressos em termos 
monetários e com eles são comparados os benefícios físicos ou 
qualitativos para fins de avaliação.155 

 

Segundo as Diretrizes e Normas para a Aplicação de Normas de Auditoria 

Operacional da Intosai, os dados quantitativos referem-se a relações mensuráveis 

ou numéricas e podem ser utilizados para ilustrar ou apoiar uma afirmação (ex.: 

                                                 
154 ALBUQUERQUE, Frederico de Freitas Tenório de. A auditoria operacional e seus desafios: um 

estudo a partir da experiência do Tribunal de Contas da União. Dissertação (Mestrado)–
Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2006. p. 128. 

155 CATELLI, Armando; SANTOS, Edilene. Mensurando a criação de valor na gestão pública. Rio de 
Janeiro, Revista da Administração Pública, mar./abr. 2004. p. 431. 
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número de crianças alfabetizadas, número de prisões efetuadas). As informações e 

os dados qualitativos podem se referir, por exemplo, a opiniões e atitudes ou 

observações gerais, mas também a conhecimentos mais profundos (ex.: diminuição 

do índice de analfabetismo ou no índice de criminalidade).156  

Catelli e Santos, ao proporem um modelo de mensuração monetária dos 

benefícios resultante das políticas públicas, afirmam que a diferença entre a 

natureza das escalas representa um entrave intransponível para uma mensuração 

clara do desempenho da administração: 

 
Com efeito, por mais intensa que seja a elaboração das técnicas de 
mensuração por índices físicos e qualitativos, permanece a 
impossibilidade de se utilizar escalas de natureza diversa para 
comparar benefícios e custos.157 

 

Não obstante, salienta-se que qualquer valoração econômico-monetária dos 

resultados se baseia necessariamente numa mensuração prévia de indicadores 

físicos e qualitativos. Sendo assim, o problema da comparação seria uma 

preocupação posterior e metodológica, que, de maneira nenhuma, invalida o esforço 

para estabelecer e monitorar os indicadores de desempenho. 

Uma das soluções para resolver o problema da natureza diversa das escalas 

de medição é a utilização de uma ferramenta metodológica denominada Análise de 

Custo/Benefício (ACB). Diz Nuno Garoupa que essa ferramenta pode ser definida 

como um método de avaliação de uma ação governamental, em comparação com 

propostas alternativas, utilizando-se uma escala métrica comum, expressa em 

valores monetários.158 Em termos simples, ACB é uma maneira de converter perdas 

e ganhos de um programa de governo em valores monetários, para embasar as 

decisões a serem tomadas159. 

Em uma abordagem básica, a ACB utiliza a mesma escala monetária para 

medir tanto o custo quanto os benefícios gerados das políticas públicas de governo. 

                                                 
156 TCE-BA. Diretrizes e Normas para a Aplicação de Normas de Auditoria Operacional da Intosai. 

Tradução de Inaldo Araújo e Cristina Guerreiro. Salvador: Tribunal de Contas da Bahia, 2005. p. 
112. (Série Traduções n. 10). 

157 CATELLI, Armando; SANTOS, Edilene. Mensurando a criação de valor na gestão pública. Rio de 
Janeiro, Revista da Administração Pública, mar./abr. 2004. p. 433. 

158 GAROUPA, Nuno. Limites ideológicos e morais à avaliação econômica da legislação. In: ACTAS 
DA CONFERÊNCIA SOBRE AVALIAÇÃO LEGISLATIVA, 42-43. Lisboa: Ina, 2006. p. 88. 

159 POSNER, Eric A.; ADLER, Mathew D. New Fundation of Cost-benefit Analysis. Massachusetts: 
Harvard University Press, 2006. p. 6. 
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O produto final da ACB, quando se busca maximizar os benefícios e 

minimizar os custos, é apresentado como uma ordenação das várias propostas 

possíveis para determinadas ações de governo, escalonadas em ordem crescente 

de valores monetários. Assim, esse método parte do conceito amplo de 

economicidade, salientando o custo de oportunidade das diversas ações do 

governo, a fim de embasar uma decisão racional e objetiva. 

Essa ferramenta foi desenvolvida por economistas, sendo a maior parte da 

literatura a respeito escrita por eles. Entretanto, nada impede que se faça uma 

abordagem jurídica utilizando-se os trabalhos econômicos até então desenvolvidos. 

Esse tipo de análise é realizado na Suíça por autores como Luzius Mader160, que 

utiliza a ACB para estudar a elaboração das leis. 

Apesar de haver, no meio jurídico brasileiro, uma certa aversão à 

interdisciplinaridade, lentamente tem sido desenvolvida literatura nacional de 

qualidade no âmbito do Direto Econômico, especificamente na área de Law and 

Economics. Na realidade, o uso de instrumentos da ciência econômica não é uma 

questão de opção ideológica ou política, mas uma necessidade prática diante da 

escassez de recursos públicos e da necessidade de fiscalizar sua aplicação. 

Talvez por isso a ACB tenha se tornado o principal suporte das análises 

políticas dos departamentos norte-americanos, estando amplamente focada em 

trabalhos acadêmicos. Representa uma ferramenta crucial para a racionalização das 

escolhas políticas governamentais nos EUA e faz parte da cultura administrativa e 

política daquele país.161 

A principal crítica que se faz diz respeito à dificuldade em se atribuir valores 

monetários a certos custos ditos incomensuráveis (saúde, segurança, meio 

ambiente). Argumenta-se que seria impossível, difícil ou moralmente errado 

determinar em valores monetários, por exemplo, quanto vale a vida, a integridade 

física, etc. 

Os defensores da ACB contra-argumentam dizendo que a escala monetária, 

apesar de não ser perfeita, é a melhor escala disponível no momento, pois como 

todo mundo utiliza dinheiro na vida cotidiana, é perfeitamente possível atribuir 

                                                 
160 MADER, Luzius. Avaliação prospectiva e análise do impacto legislativo tornam as leis melhores. 

In: ACTAS DA CONFERÊNCIA SOBRE AVALIAÇÃO LEGISLATIVA, 42-43. Lisboa: Ina, 2006. p. 
178-191. 

161 POSNER, Eric A.; ADLER, Mathew D. New Fundation of Cost-benefit Analysis. Massachusetts: 
Harvard University Press, 2006. p. 67. 
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valores monetários a qualquer ativo. Na visão de Posner e Adler, a ACB é uma 

ferramenta de decisão praticável para identificar a melhor escolha pública e 

maximizar o bem-estar coletivo.162 

Garoupa explica que a noção de medir é fundamentalmente estatística e que 

a incapacidade de se considerar individualmente o valor monetário de um bem não-

mercantil não significa a impossibilidade de se estabelecer um valor. Não se 

pretende estabelecer um valor individual para cada bem não-mercantil, mas sim um 

valor estatístico, abstrato, para fins de comparação.163 

Essa cultura de mensuração, por meio de instrumentos como a ACB, foi 

implantada nos EUA e desenvolvida nos anos de atuação das Agências 

Reguladoras. Infelizmente a cultura da ACB não chegou a influenciar o Brasil. Tanto 

que o autor, durante a coleta de dados, se viu diante de inúmeras dificuldades para 

encontrar exemplos de aplicação de técnicas de ACB nas Auditorias de Natureza 

Operacional realizadas pelos Tribunais de Contas. 

 

 

                                                 
162 POSNER, Eric A.; ADLER, Mathew D. New Fundation of Cost-benefit Analysis. Massachusetts: 

Harvard University Press, 2006. p. 70. 
163 GAROUPA, Nuno. Limites ideológicos e morais à avaliação econômica da legislação. In: ACTAS 

DA CONFERÊNCIA SOBRE AVALIAÇÃO LEGISLATIVA, 42-43. Lisboa: Ina, 2006. p. 98. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

O princípio da economicidade – norma constitucional que obriga o 

administrador público a perseguir o menor custo na aquisição de insumos e serviços 

para a administração, tempestividade, maior quantidade e melhor qualidade dos 

serviços – foi examinado desde a etimologia do vocábulo até a sua aplicação pelos 

Tribunais de Contas. 

Com marco teórico no pós-positivismo, que prega a força imperativa e a 

eficácia dos princípios constitucionais, foi possível pesquisar a maneira pela qual os 

Tribunais de Contas se estruturam, a fim de avaliar a economicidade da gestão 

pública. 

Na busca pela conceituação do vocábulo economicidade, no contexto da 

atividade de controle externo desenvolvida pelos Tribunais de Contas, contatou-se a 

escassez de material específico para abordagem do tema.  

Ao se pesquisar obras das mais diversas áreas de especialização, numa 

abordagem multidisciplinar, foi possível sintetizar as conceituações em dois tipos: o 

conceito restrito, que salienta apenas o aspecto da modicidade dos gastos, 

resumindo-se a simples economia de recursos; e o conceito amplo, que, além de 

englobar a modicidade das despesas públicas, leva em conta o retorno social obtido 

com tal dispêndio, ou seja, a relação de custo/benefício social. 

Após uma reflexão crítica, considerou-se o conceito amplo como o mais 

adequado, diante das premissas do pós-positivismo, tendo sido feitas ponderações 

sobre sua carga valorativa, as quais não poderiam ser deixadas de lado. Assim, 

salientando seu viés utilitarista, concluiu-se que o princípio da economicidade 

legitima os Tribunais de Contas a avaliar a relação custo/benefício alcançada na 

execução dos orçamentos públicos, aferindo o desempenho da administração 

pública. 

Sobre sua conceituação, considerou-se tal princípio inteiramente afinado com 

o neoconstitucionalismo e com sua busca pela efetividade das normas 

constitucionais. A natureza cogente do princípio da economicidade autoriza uma 

ação mais profunda e pró-ativa no exercício do controle externo, indo além do 

exame da legalidade dos atos praticados, avaliando também o resultado das 

políticas públicas e dos programas de governo. 
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Ao investigar o ambiente em que seria exercida a fiscalização das Cortes de 

Contas, percebeu-se uma administração pública em pleno processo de transição. O 

modelo burocrático de Weber, que serviu de base para a estruturação da 

Administração Pública brasileira, a partir de 1995, cedeu espaço para um novo 

modelo de administração gerencial, centrada nos resultados das ações de governo. 

O termo “burocracia”, que costuma ter uma conotação negativa, aparece 

quase sempre associado a lentidão, excesso de formalismo e autoritarismo. No 

entanto, o modelo legal-burocrático proposto por Max Weber apresenta diversos 

aspectos positivos na criação de uma administração pública profissional.  

O modelo parte de uma desconfiança ontológica nos administradores públicos 

e tem como foco o combate à corrupção, ao clientelismo e às mazelas da 

administração pública patrimonialista. Para combater essa “cultura”, o modelo 

racional-legal criou rígidos controles procedimentais, baseados na hierarquia e na 

centralização das decisões. Na busca pela impessoalidade, preconiza-se a clara 

definição das atribuições de cada agente da administração, instituídas através 

normas, e prevendo sempre um controle hierárquico. 

A organização burocrática extrai sua legitimação dos procedimentos 

administrativos, concebidos para garantir a impessoalidade e a autoridade da lei. A 

influência desse modelo na formação e profissionalização da Administração Pública 

no Brasil foi iniciada ainda no Governo Vargas e se estendeu para os Tribunais de 

Contas, instituições de controle centenárias no Brasil. Detectou-se também uma 

correlação muito forte entre o modelo burocrático weberiano e a maneira como os 

Tribunais de Contas exercem o controle externo. O foco da fiscalização desenvolvida 

pelos Tribunais são os processos e procedimentos administrativos, pois é assim que 

está estruturada a Administração Pública nacional.  

O excesso de controles procedimentais e a abundância de normas 

regulamentares foram aos poucos engessando a administração pública e a 

organização burocrática perdeu prestígio, transparecendo suas disfunções. Como 

não podia deixar de ser, os Tribunais de Contas apresentaram algumas dessas 

disfunções, destacando-se o erro de auto-referência. 

A fiscalização dos Tribunais de Contas, centrada basicamente na verificação 

da legalidade, tem por foco o cumprimento dos procedimentos administrativos, 

perdendo de vista o porquê do cumprimento de tais normas. As auditorias analisam 



108 

 

se a administração cumpriu o limite mínimo de gastos, mas ignoram-se quais os 

resultados alcançados com essas despesas. 

Quanto às Cortes de Contas, ficou evidenciado que elas se limitam, no mais 

das vezes, a fiscalizar a correta aplicação da lei na aquisição de bens e serviços 

pelo setor público, campo extremamente diminuto em relação ao total de gastos 

realizados pela máquina pública. Dados indicam, por exemplo, que mais de 95% das 

despesas federais liquidadas no ano de 2006, não comportavam qualquer tipo de 

procedimento licitatório, fugindo, assim a esse tradicional controle procedimental. 

A partir de 1995, o Brasil, seguindo exemplo da Nova Zelândia e do Reino 

Unido, iniciou uma Reforma Administrativa, preconizando um modelo de 

administração pública gerencial. Esse modelo, delineado no Plano Diretor da 

Reforma do Aparelho do Estado, exalta os instrumentos da administração privada, 

com controle focado nos resultados. 

A legitimação processual do modelo burocrático é substituída pela legitimação 

por resultados, abrandando-se os controles formais e centrando-se no desempenho 

obtido nos programas de governo. Destaca-se ainda a tentativa de flexibilizar 

procedimentos tradicionais de controle, outorgando maior autonomia ao 

administrador, na busca de eficiência, eficácia e efetividade das ações de governo. 

A Reforma não ficou só nas intenções, foi trazida para o mundo jurídico por 

uma série de leis promulgadas no Governo Fernando Henrique, destacando-se a 

constitucionalização da Reforma Administrativa através da EC 19/98. 

Da análise desses dispositivos legais, foi possível delinear o importante papel 

reservado aos Tribunais de Contas no controle dos resultados das políticas públicas. 

Todo o arcabouço jurídico criado para estruturar a Reforma Administrativa favorece 

a implementação do controle de desempenho da administração pública pelos 

Tribunais de Contas. Na verdade, essa avaliação de resultado é a pedra-de-toque 

da reforma gerencial, não obstante a administração pública gerencial ainda estar 

longe de se tornar uma realidade no Brasil. 

Entrevistas e estudos de caso indicaram que a doutrina gerencial, focada nos 

resultados, não encontra um ambiente cultural favorável para sua implantação. Há 

uma forte resistência às mudanças propostas, especialmente em relação ao novo 

perfil traçados para os gestores. A dificuldade de lidar com planejamento, aliada à 

resistência em controlar e medir desempenhos, são descritas como ameaças 
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concretas à administração por resultados e à medição do desempenho da 

administração.  

Depoimentos de auditores apontaram como principal dificuldade, encontrada 

na fiscalização, a falta de indicadores de desempenho. Os entes da Federação, com 

raras exceções, não se preocuparam em criar indicadores de desempenho, nem 

instrumentos de planejamento com metas e objetivos operacionais claros e 

mensuráveis, a fim de viabilizar a implantação da administração gerencial por 

resultados. 

Outro óbice é a falta de detalhamento dos orçamentos públicos. Para aferir o 

custo de um programa de governo é preciso que as despesas estejam detalhadas 

por programa. Ocorre que a maior parte dos orçamentos não possui esse nível de 

detalhamento, sendo impossível apropriar adequadamente os custos por programas, 

ou mesmo por produtos ofertados. 

Na prática, os auditores dos Tribunais de Contas encontram um ambiente de 

fiscalização bem diverso do ideal preconizado pela Reforma Administrativa, 

demonstrando que os principais artífices da reforma gerencial ainda não lograram 

êxito na implantação de uma cultura de administração por resultados. 

Uma das explicações para esse insucesso, ou atraso, na implantação da 

cultura gerencial é o chamado “Dilema do Controle”, ou seja, a necessidade de se 

optar entre ajuste fiscal, que busca a austeridade nas despesas públicas, e as 

imprescindíveis mudanças institucionais, orientadas para o incremento da 

performance da administração pública. O ajuste fiscal demanda um maior controle 

sobre os gastos públicos, enquanto a mudança institucional focada nos resultados 

exige a flexibilização desses mesmos controles, trazendo autonomia gerencial e 

descentralização. 

Observou-se que o órgão implementador da reforma no Brasil (MARE), no 

período entre 1995 e 1998, não conseguiu cooperação dos atores estratégicos, que 

priorizaram o ajuste fiscal em detrimento das mudanças institucionais, culminando 

com o êxito do ajuste e o fracasso da implantação da reforma gerencial. 

Mesmo se contasse com um ambiente perfeito, os Tribunais de Contas 

poderiam se deparar com problemas de ordem operacional que afetam os países 

mais desenvolvidos. Um desses problemas está na aferição da relação 

custo/benefício. Na dificuldade em se comparar grandezas diversas com o custo 

(medido em valores monetários) e os benefícios (medidos em valores não 



110 

 

monetários). No entanto, já existe uma ferramenta metodológica, denominada 

Análise de Custo/Benefício (ACB), que foi desenvolvida para solucionar esse 

problema. 

Para medir o desempenho da administração pública, desenvolveu-se uma 

nova modalidade de auditoria denominada Auditoria de Natureza Operacional 

(ANOP), prevista constitucionalmente como atribuição dos Tribunais de Contas. 

Esse novo tipo de auditoria é muito diferente das auditorias tradicionalmente 

desenvolvidas pelas Cortes de Contas. 

A auditoria tradicional, também denominada de auditoria de conformidade ou 

de legalidade, é centrada no cumprimento das normas, destacando os desvios e 

danos causados ao erário e responsabilizando o ordenador de despesa que 

autorizou o pagamento. O resultado final pode ser a rejeição das contas, a 

imputação de débitos, a aplicação de multa, ou simples recomendações aos 

gestores para que corrijam as falhas formais. 

Na ANOP, o foco não se restringe à legalidade, investigam-se critérios de 

economia, eficiência, eficácia, efetividade e eqüidade. O objetivo é a melhoria do 

desempenho da administração pública e da transparência da gestão. A intenção não 

é punir o gestor, mas auxiliá-lo na gestão, buscando eficiência na administração 

focada nos resultados. 

Na ANOP, o controle exercido sobre a administração pública é denominado 

de controle-consensual, contrapondo-se ao controle-sanção, típico das auditorias 

tradicionais. O gestor é tratado como um colaborador essencial ao sucesso da 

auditoria. Esse foi um dos principais achados em relação à responsabilização dos 

gestores ineficientes. 

A finalidade da ANOP não é sancionar o gestor que cometeu irregularidades, 

mas orientá-lo para que a administração pública se torne mais eficiente. Os TCs 

agem de forma pedagógica, em colaboração com os administradores, deixando seu 

poder de sanção em segundo plano e buscando soluções pacíficas. 

Outro ponto importante foi com relação à duração da auditoria operacional, 

em geral, bem mais longa do que as tradicionais. Nessas auditorias, há uma 

preocupação com a implementação das recomendações, que são obrigatoriamente 

monitoradas após os julgamentos.  

Ao final da fiscalização, há uma espécie de “termo de compromisso” ajustado 

entre a entidade fiscalizadora e a fiscalizada, consolidando-se num cronograma em 
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que são definidos os responsáveis, as ações e os prazos para a implementação das 

recomendações formuladas.  

Importante dizer que os controles tradicionais continuam sendo necessários 

para o combate à corrupção e ao clientelismo na administração pública, no entanto, 

são insuficientes para verificar a eficiência da administração, pois não conseguem 

detectar se foram atingidos os objetivos e as metas planejadas.  

A nova metodologia exige grande esforço na capacitação de pessoal, pois 

difere sensivelmente dos trabalhos normalmente realizados pelos auditores. Ocorre 

que as atribuições das Cortes de Contas tiveram um grande aumento, o que levou à 

escassez de pessoal. Isso acabou por se refletir na quantidade de ANOPs realizadas 

por ano. 

A quantidade normal de processos, que demandam anualmente julgamento e 

emissão de parecer prévio, aliada à carência de pessoal, não permite uma análise 

completa e aprofundada de critérios de eficiência e economicidade. Com 

metodologia própria e complexa, necessidade de maior tempo para ser concluída e 

exigência de pessoal capacitado, as ANOPs chegam a representar apenas 4% do 

total de fiscalizações, nos Tribunais que as realizam freqüentemente. 

Ao se analisar como estão estruturados os TCs para lidar com a avaliação de 

desempenho, concluiu-se que a implantação da nova metodologia, no Brasil, 

encontra-se num incipiente processo de desenvolvimento. Constatou-se ainda que, 

dos 33 (trinta e três) Tribunais de Contas existentes, 19 (dezenove) Tribunais 

(57,6%) nunca realizaram Auditoria de Natureza Operacional.  

Dos 14 (quatorze) Tribunais de Contas com experiência em ANOPs, apenas 9 

(nove) afirmaram que realizam ANOPs regularmente; os outros 5 (cinco) Tribunais 

disseram que só excepcionalmente realizam auditorias operacionais em seus 

jurisdicionados.  

O TCU tem se destacado no cenário nacional como referência na realização 

de ANOPs, produzindo vasto material sobre técnicas e métodos utilizados nessas 

auditorias. As experiências de campo são largamente divulgadas, favorecendo a 

transparência da administração pública. 

As experiências iniciais com Auditoria de Natureza Operacional foram 

realizadas pelo Tribunal de Conta da União no biênio 1990–1991. Desde então, esse 

Tribunal tem sistematização e uniformização de procedimentos operacionais, 
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apoiados em diversos convênios com a Fundação Getúlio Vargas, o Department for 

International Development (DFID - Reino Unido) e o Banco Mundial.  

Os projetos mais importantes para a difusão da ANOP no Brasil são o Projeto 

de Aperfeiçoamento do Controle Externo com Foco na Redução da Desigualdade 

Social (CERDS), iniciado em 2001; e o Programa de Modernização do Sistema de 

Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros (Promoex). 

O Projeto CERDS, com foco na redução das desigualdades sociais no Brasil, 

teve como objetivo consolidar os avanços alcançados e disseminar a metodologia da 

ANOP para os Tribunais de Contas Estaduais. A Região Nordeste, por ser a mais 

pobre e desigual do país, foi escolhida para disseminação da metodologia, visto que 

era a que mais se relacionava com o foco do projeto. 

O Promoex é gerido pelo Ministério de Planejamento e Gestão e está orçado 

em US$ 121,4 milhões, sendo 60% desse valor co-financiado pelo BID. O objetivo 

central é o fortalecimento do sistema de controle externo, através da integração 

nacional e da modernização dos Tribunais, contribuindo para a melhoria dos níveis 

de economicidade, eficiência, eficácia e efetividade das ações de fiscalização e 

controle. 

A realização de ANOPs é uma das ações prioritárias para a primeira fase do 

Promoex, que prevê como meta nacional a implantação de auditorias operacionais 

em pelo menos 75% dos Tribunais de Contas até o exercício de 2009. 

No tocante aos arranjos institucionais adotados, observou-se que não existe 

padronização no âmbito nacional. Há estruturas administrativas diferentes, criadas 

de acordo com as peculiaridades de cada Corte de Contas, não existindo consenso 

sobre o melhor padrão a ser adotado. 

O Trabalho dividiu os arranjos institucional-administrativos para lidar com 

ANOPs em dois tipos: 

 

a) centralizado (aglutinados em um núcleo, secretaria ou coordenação 

especializada); 

b) disperso (sem estrutura administrativa específica e especializada em 

ANOPs) 

  

O sucesso da implantação de cada modelo depende fundamentalmente do 

apoio da alta direção de cada Tribunal e da cultura da organização. Detectou-se que 
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ambiente organizacional e as relações intra-institucionais influenciam decisivamente 

sobre o arranjo institucional-administrativo a ser adotado, sendo essencial não só na 

sua implantação, mas também no desenvolvimento e sustentabilidade de cada 

arranjo. 

Foram colhidos dados dos arranjos institucionais adotados pelo TCU e TCE-

PE (modelo centralizado); e do TCE-BA (modelo disperso). O processo de 

institucionalização desses Tribunais tem despertado a atenção de outros 

pesquisadores, o que proporcionou a coleta de informações relevantes e confiáveis. 

Como vantagem do modelo centralizado, destacam-se a possibilidade de 

aprofundamento nas técnicas, bem como a padronização dos procedimentos. O fator 

negativo é o isolamento, que é combatido com disseminação da metodologia para 

outras secretarias especializadas, para que estas realizem ANOPs dentro de sua 

competência temática. 

Já o modelo disperso costuma mesclar técnicas de auditoria tradicionais com 

a metodologia da ANOP, através de auditorias mistas, denominadas de auditorias 

integradas. Sua vantagem é a disseminação da metodologia para toda a instituição, 

capacitando auditores das mais variadas áreas e aproveitando o conhecimento 

prévio de cada um. A desvantagem é a falta de aprofundamento e ausência de 

identidade de grupo, freqüentemente desestimulando os auditores. 

Por fim, depois do panorama descortinado, ficou clara a necessidade de 

implantação da cultura gerencial em toda a administração pública, bem como a 

disseminação da metodologia das Auditorias de Natureza Operacional para todos os 

Tribunais de Conta. Só assim, poderá ser precisamente aferido o desempenho da 

administração pública, buscando dar efetividade ao princípio constitucional da 

economicidade. 
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