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1. Apresentação

2. A função de controle

Este pequeno trabalho é fruto de algumas reflexões em torno do controle e
avaliação dos gastos públicos, problema
hodierno intimamente ligado com a ampliação das funções do Estado Moderno,
comprometido, sobremaneira, com a
transformação da realidade social, onde
assume importante papel a idéia de política pública.
Busca-se, aqui, menos o mero exercício de. diletantismo acadêmico do que a
busca da compreensão da realidade e dos
problemas a ela imanentes com vistas à
formulação de algumas sugestões para a
melhoria da função de controle em nosso
sistema jurídico.
Se houve pequena inserção no Direito
Comparado, tal se justifica pela necessidade da colheita de subsídios em outros
ordenamentos, sempre objetivando a
otimização do nosso sistema de controle.
Consideramos a análise dos minudentes
dispositivos constitucionais acerca da
função fiscalizadora e controladora como
um prius indispensável para a idealização
de propostas.
Enfim, nas palavras de Montesquieu,
"se quiserem procurar o objetivo do autor, só podem bem descobri-lo no objetivo da obra."

O surgimento do Estado Liberal em
contraposição ao Antigo Regime trouxe
como fundamento filosófico a afirmação
dos direitos individuais contra o Estado
Absolutista.
A atomização da sociedade em indivíduos singularmente considerados era indispensável aos interesses da classe burguesa -principal interessada na derrubada do Regime Absolutista e dos entraves que o Soberano opunha aos seus
negócios.
Uma vez reconhecida a necessidade de
garantia dos direitos individuais (contra
o Estado) os quais eram basicamente
representados pelas duas maiores instituições do Estado Liberal Burguês - a
propriedade e o contrato, imperativa era
a idealização de um sistema jurídicopolítico onde estes direitos fossem sagradamente respeitados.
A Filosofia Política do liberalismo
(Locke, Montesquieu) entendia que a
salvaguarda da liberdade e dos direitos
individuais somente seria alcançada com
a decomposição da soberania em uma
pluralidade de "poderes", onde a Lei
seria o instrumento apto a representar
uma garantia impessoal àqueles direitos.
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A lei, em cujo processo de formação a
burguesia guardava privilégios - na
França, p.ex., o sufrágio universal somente foi conseguido em 1848, ainda por
força das armas revolucionárias - operou a generalização dos valores sociais,
o que, na realidade, levou a burguesia a
falar em nome de toda a sociedade.
Entendiam aqueles filósofos, com pequenas variantes, que a onipotência do
rei precisava de limites que somente
seriam conseguidos através da formulação de um regime de repartição dos
poderes inerentes à soberania.
Vingava no Estado Liberal uma concepção dicotômica entre liberdade individual e poder, os quais representariam
duas realidades inteiramente distintas: a
liberdade individual diminuiria na mesma medida em que aumentasse o poder
do Estado e vice-versa. A liberdade do
homem era concebida como uma negação, uma limitação à soberania do Estado.
Para o pensamento liberal, era necessário que ao Estado fossem reservadas
tarefas limitadas à manutenção da ordem
pública interna e internacional a fim de
que fosse resguardada a liberdade individual- que, na realidade, representava o
anseio burguês de liberdade para possuir
e contratar sem qualquer ingerência ou
empecilho por parte do Estado.
Na formulação teórica do Estado Liberal, a teoria do controle do poder e a
teoria da limitação das tarefas do Estado
andam juntas, sendo que a segunda pode
ser entendida como indispensável à primeira no sentido de que o controle dos
abusos do poder é tanto mais fácil quanto
menores foram as atribuições estatais, ou
seja, o Estado mínimo (liberal) é mais
controlável que o Estado máximo (absolutista).1
l. Carl Schmitt (Teoria de la Constituición,
p. 165) entende que, para a consideração do
Estado de Direito, é interessante observar o
princípio básico da distribuição , inserido na
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O Estado ~e dir~ito concebido pelo
Estado Liberal opera não só a subordinação dos podere&.~~tatais à lei, limite que
é puramente formal, mas também a subordinação da lei ao limite material do
reconhecimento de alguns direitos fundamentais, considerados "invioláveis" .2
Norberto Bobbio acentua que no Estado liberal burguês são engendrados alguns mecanismos que impedem ou
obstacularizam o exercício abusivo do
poder: a) o controle do Poder Executivo
por parte do Poder Legislativo, ou mais
exatamente, o controle de quem administra o Estado por quem em última instância representa a "vontade geral" da Nação; b) o eventual controle do Parlamento no exercício do Poder Legislativo
ordinário por parte de uma corte jurisdicional de quem se requer a função de
averiguar a constitucionalidade das leis;
c) uma relativa autonomia do governo
local em todas as suas formas e em seus
graus com respeito ao governo central; d)
uma magistratura independente do Poder
político.
A função de controle tem, assim, suas
raízes na teoria da separação de poderes
a qual surgiu como técnica do liberalismo contra o Estado Absoluto.
O movimento revolucionário de 1789
na França representou a vitória dos ideais
liberais qut; objetivavam garantir a liberdade do homem perante o Esté..do. A
formação da vontade estatal pertenceria,
ao fim e ao cabo, à classe burguesa,
teoria dos direitos fundamentais . Significa que
a esfera de liberdade do indivíduo é ilimitada
em princípio, enquanto que as faculdades do
Estado são limitadas em princípio. O Estado
antigo não conhecia direitos de liberdade, porque parecia inconcebível uma esfera privada
com um direito independente frente à comunidade política, e se considerava absurdo, imoral
e indigno de um homem livre o pensamento de
uma liberdade do indivíduo independente da
liberdade política de seu povo e do Estado.
2. Norberto Bobbio. Liberalismo e democracia, 5." ed., Brasiliense, S. Paulo, 1994, p. 19.
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defensora de um princípio representativo
caracterizado por estorvos, embaraços e
discriminações à participação popular.
A participação total e indiscriminada
do homem na formação da vontade estatal somente vai surgir com a vitória da
democracia política na esteira do constitucionalismo do século XIX.
O constitucionalismo passa da forma à
substância, abarcando novas áreas da
realidade social esquecidas pelos
formuladores do "Estado mínimo" do
século XVIII.
A clássica teoria da separação dos
poderes formulada por teóricos do liberalismo perde considerável importância com
o surgimento do Estado do Bem Estar
Social caracterizado, sobretudo, pelo alargamento do campo de atuação do Estado.
A moderna perda de importância da
concepção clássica de separação de poderes é observada por Paulo Bonavides para
o qual "A Separação de poderes é técnica
em declínio, sujeita à gradual superação,
imposta por requisitos novos de equilíbrio
político e acomodação a esquemas constitucionais cujo pensamento já não assenta em razões preponderantes de formalismo na proteção de direitos individuais,
conforme o teor clássico de sua elaboração inicial e finalidade precípua ao tempo
do velho liberalismo." 3
Pode-se afirmar que o Estado Social
operou uma verdadeira revitalização da
teoria da separação de poderes, cujo
objetivo imediato deixa de ser o limite ao
abuso de poder do Soberano para buscar
uma maximização no desempenho das
funções de cada órgão de poder.
Do ponto de vista econômico, o Estado Social traz como principal característica a intervenção do Estado na economia, seja atuando como agente econômico, seja conformando o domínio econô3. Paulo Bonavides. Do estado liberal ao
estado social, 4.' ed. Forense, Rio de Janeiro,
1980, p. 37.
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mico através de normas diretivas ou
indutivas. 4
Ao Estado Liberal, enquanto "Estado
mínimo", caberia apenas a prestação dos
serviços indispensáveis ao fim próprio a
que serviria o Estado, qual seja a preservação da ordem pública interna e internacional.
O Estado do Bem Estar Social deixou
de ser mero responsável pela prestação
de serviços públicos básicos à comunidade, assumindo também a condição de
agente elaborador e implementador de
políticas públicas.
Já não basta um Estado que reconheça
os direitos fundamentais dos indivíduos,
a este Estado são atribuídas funções
maiores e no qual assume fundamental
importância a idéia de política pública.
A lei, no Estado Social, já não é
somente um mero documento declaratório
de direitos, transformando-se em instrumento governamental viabilizador de
políticas públicas.
Esta maior presença do Estado na sociedade demanda uma maior prestação
de contas dos dispêndios públicos e,
sobretudo, uma maior exigência da comunidade no tocante à eficiência,
economicidade, legalidade e legitimidade na aplicação dos recursos públicos,
exigências que são o reflexo do aperfeiçoamento do ideal democrático de controle do Estado pela sociedade civil.
Assume importância, neste passo, a
idéia de função no sentido de um conjunto de poderes atribuídos aos agentes
públicos para o cumprimento do dever de
satisfazer determinadas finalidades públicas. Portanto, os poderes consubstanciados na função têm nítido caráter instrumental. 5
4. Eros Roberto Grau. Elementos de direito
econômico, Ed. RT, S. Paulo, 1981, p. 65.
5. Celso Antonio Bandeira de Mello. Elementos de direito administrativo, 2." ed., Ed.
RT, S. Paulo, p. 23.
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Releva observar tal aspecto porque no
Estado do Bem Estar Social a guarda e
o controle dos bens públicos já não vão
caber tão somente ao Poder Legislativo,
órgão a quem classicamente é atribuído
o poder fiscalizatório e controlador.
As necessidades hodiernas exigem a
transmudação daquele poder fiscalizatório
em função fiscalizatória a qúal deixa de ser
monopólio do Poder Legisla ti vo para abranger também todos os agentes públicos que
passam a ter ampla responsabilidade pela
boa aplicação dos recursos públicos.
A função fiscalizatória requer, assim,
em razão da grandiosidade das atividades desenvolvidas pelo Estado Moderno,
a elaboração de novas técnicas de controle dos gastos públicos.
Por outro lado, aquela função deve ser
ampliada não somente quanto aos seus
titulares - com o aprimoramento do
controle interno de cada Poder e/ou com
a criação de órgão especializado na análise dos gastos, ao lado de outras organizações sociais fiscalizadoras- bem como
no tocante aos critérios de avaliação já não basta a mera análise da formalidade ou da legalidade imperativa a aferição
da eficiência, economicidade e legitimidade do gasto público.
No entanto, a realidade tem demonstrado a proliferação de relatórios contábeis
meramente formais aptos a atender às
exigências dos Tribunais de Contas e dos
órgãos responsáveis pelo controle interno dos dispêndios públicos. Não há uma
avaliação no tocante à compatibilidade
ou não do gasto com uma diretriz ou
política pública maior.

3. Modelos de controle
É salutar uma breve digressão acerca
dos diversos sistemas de controle dos
gastos públicos utilizados por alguns
países, a fim de que possamos extrair
alguns subsídios na formulação de propostas de melhoria do sistema pátrio de
controle.

3.1 -
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Modelo Canadense

No Canadá, o controle é realizado
basicamente por dois órgãos principais: o
Office of the Conptroller General (Escritório de Controladoria Geral) e o Office
of the Auditor General (Auditoria Geral
do Canadá). 6
O Escritório de Controladoria Geral é
responsável, em linhas gerais, pelo desenvolvimento e manutenção de um relacionamento estreito com todos os órgãos da administração pública com o
objetivo de aconselhamento na implementação dos programas de avaliação;
- estabelecimento de políticas e diretrizes sobre avaliação de programas;
- pronunciamento a respeito da função
de avaliação de programas, de documentos e relatórios de avaliação apresentados
pelos diversos órgãos administrativos.
Importa observar, desta forma, a função relevante do órgão no tocante à
avaliação dos programas, entendido esta
como o exame e análise periódica, independente e objetiva de um programa,
para determinar, à luz das circunstâncias
do momento, a adequação de seu objetivo, seu projeto e seus resultados, tanto os
planejados, como os não planejados.
As medidas determinadas pelo Controller são meras propostas e o seu descumprimento não gera nenhuma sanção.
O sistema de avaliação de programas
é voltado para dentro dos departamentos
e órgãos administrativos objetivando a
melhoria na eficiência dos serviços prestados. A avaliação dos programas é tarefa do chefe de cada departamento, devendo elaborar relatórios periódicos de
resultados onde fique claro o preenchi6. Heloisa Tartarotti Camargo. O aprimoramento da prestação de contas do governo
através da fiscalização e avaliação: um estudo
comparativo entre Canadá, Estados Unidos e
Brasil. Rev. de Inf. Legisl., Brasília, n. 114,
1992, p. 503/48.
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mento das diretrizes traçadas para a
respectiva unidade administrativa.
A Auditoria Geral cabe a tarefa de dar
credibilidade aos balanços financeiros e
responder ao legislador nos casos em que
tenha faltado a devida consideração à
economicidade e eficiência na implementação de um gasto ou programa público.
As funções deste órgão residem basicamente na auditoria interna - exame
de todas as operações do setor, para o fim
de aconselhar a Administração quanto à
eficiência, economicidade e eficácia das
práticas e controle interno da administração.
A Auditoria Geral não realiza trabalhos por solicitação dos membros do
Parlamento, limitando-se a prestar relatório anual de suas atividades ao Parlamento canadense.
Há pouca relação entre os trabalhos
realizados pelos órgãos canadenses de
controle dos gastos e políticas públicas e
as decisões do Parlamento.

3.2 -

Modelo norte-americano

Nos Estados Unidos os principais órgãos responsáveis pela fiscalização das
ações do Executivo são o General
Accounting Office (Escritório Geral de
Contabilidade) e o Office ofthe lnspector
General (Inspetoria Geral). Além destes,
em cada órgão ou departamento há uma
unidade encarregada do planejamento e
avaliação. 7
A Inspetoria Geral foi criada para verificar a eficiência das operações federais. Seus escritórios são independentes e
possuem responsabilidade dupla: tanto
perante à administração dos órgãos onde
estão sediados quanto perante o Congresso. Tal sistema de responsabilidades
objetiva assegurar a independência e
7. Heloisa Tartarotti Camargo, ob. e loc. cits.
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divulgação ao público das conclusões da
Inspetoria.
A Inspetoria não só divulga as suas
conclusões com a sua inserção no debate
político como as defendem publicamente
(advocacy approach).
As funções básicas da Inspetoria são a
auditoria, a investigação e a inspeção. A
auditoria pode ser interna ou externa; as
investigações podem ser civis, criminais
ou administrativas; e as inspeções são
direcionadas para a busca de alternativas
na implementação de programas administrativos.
As inspeções do órgão têm se mostrado como um valioso instrumento na avaliação dos gastos públicos, tendo as suas
conclusões geralmente sido adotadas
pelos formuladores de políticas públicas
tanto no Parlamento, como no Poder
Executivo.
Ao Escritório Geral de Contabilidade
(GAO) são reservadas as funções de
avaliação e de auditoria dos programas
federais. Age geralmente quando solicitado pelo Congresso Nacional, seja pela
instituição, seja por membros individuais.
Não obstante tal solicitação, o GAO elabora ainda alguns estudos a seu próprio
critério.
O Congresso pode, através do GAO,
examinar todas as atividades do governo,
tanto nacional, como internacionalmente, uma vez que o órgão possui escritórios em vários países do mundo.
O Escritório Geral de Contabilidade
opera um controle amplo, abrangendo os
critérios da legalidade, economicidade e
eficiência, a fim de possibilitar as melhores sugestões ao Congresso Nacional. É
este estreito relacionamento com o Congresso e a independência do Executivo
que caracterizam o GAO.
Os estudos do GAO assumem fundamental importância porquanto atendem
com independência às necessidades do
Congresso Nacional, usando padrões técnicos de avaliação e, sobretudo, pelo seu
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amplo espectro (de política nuclear até
novas técnicas agrícolas).
Em suma, o Escritório Geral de Contabilidade tem a fundamental tarefa de
prestar informações técnicas referentes às
questões políticas e econômicas sujeitas
ao poder decisório do Legislativo e do
Executivo.

cas, o assunto é submetido a uma Comissão especial formada por Deputados que
julgará, em última instância, como se
fosse uma Corte de Contas.

3.3 -

O Tribunal de Contas no Brasil foi
criado por iniciativa de Rui Barbosa, no
Governo Provisório do qual era Ministro
da Fazenda, por meio do Decreto 966-A,
de 7 de novembro de 1890.
A Constituição de 1891, estabelecia,
verbis:
"Art. 89. É instituído um Tribunal de
Contas para liquidar as contas da receita
e despesa e verificar a sua legalidade,
antes de serem prestadas ao Congresso.
Os membros deste Tribunal serão nomeados pelo Presidente da República,
com aprovação do Senado, e somente
perderão os seus lugares por sentença."
Observe-se que a Constituição de 1891
não inseriu o Tribunal de Contas em
nenhum dos capítulos atinentes à organização e funcionamento dos poderes, tendo a citada disposição sido albergada no
Título V da Carta Constitucional (Disposições Gerais), o que denota a preocupação com o surgimento de eventuais crises
entre os Poderes do ainda incipiente
Estado Republicano que uma fiscalização efetiva poderia gerar.
Na Constituição Federal de 1934 o
Tribunal de Contas veio inserido no capítulo "Dos Órgãos de Cooperação nas
Entidades Governamentais", fora, portanto, do tradicional esquema da separação de poderes. O art. 99 dispunha o
seguinte:
"É mantido o Tribunal de Contas que,
diretamente ou por delegações organizadas de acordo com a lei, acompanhará a
execução orçamentária e julgará as contas dos responsáveis por dinheiros ou
bens públicos."

Modelo belga

Os membros da Corte de Contas da
Bélgica são nomeados pela Câmara dos
Deputados dentre técnicos da mesma
Corte, para um mandato de seis anos,
renovável ad eternum, o que pode significar um vitaliciamento.
A Corte de Contas exerce funções
administrativas e jurisdicionais.
A principal função administrativa é o
controle prévio mediante o visto que a
Corte de Contas apõe à ordem de pagamento do ordenador de despesas. A Corte
de Contas pode recusar fundamentadamente este prévio registro à despesas;
neste caso, o processo retoma à autoridade de origem com os motivos da Corte;
o Conselho de Ministros pode desconsiderar a recusa e ordenar a realização da
despesa, sob sua inteira responsabilidade; então, a Corte de Contas aponta o
fato ao Parlamento. 8
Os ordenadores de despesas são obrigados ainda à posterior prestação de
contas junto à referida Corte a qual pode
impor multas e provocar medidas disciplinares, caso constate alguma irregularidade.9
As decisões da Corte de Contas submetem-se ao crivo da Corte de Cassação; se esta as anula, por razões jurídi8. Vitor Rolf Laubé. Sistemas constitucionais estrangeiros e órgãos de controle financeiro e orçamentário. Rev. de lnf. Legisl., Brasília, n. 101, p. 172.
9. Odete Medauar. Controle da administração pública pelo Tribunal de Contas. Rev. de
lnf. Legisl., Brasília, n. 108, p. 109.

4. O controle de contas no Brasil
4.1 -

Antecedentes históricos
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A forma de investidura foi mantida
como na Constituição anterior, todavia
os membros do Tribunal de Contas ganharam as garantias de Ministro da Corte
Suprema (art. 100, caput).
A Constituição de 1937 basicamente
repetiu a disciplina da Carta Constitucional anterior (art. 114).
A Constituição de 1946 previu o Tribunal de Contas no art. 22 e disciplinou
a matéria nos arts. 76 e 77. Inovação
importante foi a expressa competência
deferida às Constituições estaduais para
disciplinar a forma de fiscalização das
contas dos Estados e Municípios (art.
22).
Na Constituição de 1967 e na Emenda
1/69 o controle de contas veio inserido
no capítulo destinado ao Poder Legislativo e na seção referente à Fiscalização
Financeira e Orçamentária, mencionando ambos os textos constitucionais competir ao Congresso Nacional o controle
externo das contas da União, como auxílio do Tribunal de Contas da União. O
controle interno seria exercido pelos sistemas de controle do Poder Executivo,
na forma da lei (art. 71).
A Constituição de 1988 manteve em
linhas gerais o esquema da Carta constitucional que a precedeu, modificando
o critério de escolha dos membros do
Tribunal de Contas e reforçando consi. deravelmente as funções desta Corte de
Contas.

4.2 - Disciplina do controle na Carta
Constitucional de 1988
O constitumte de 1988 demonstrou
considerável preocupação com a questão
do controle e fiscalização dos gastos
públicos a qual é tratada na Seção IX, do
Capítulo I, do Título IV sob o título "Da
Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária" (arts. 70 a 75).
O sistema de controle foi dividido em
interno e externo.
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O controle interno -justificado pelo
pressuposto de que a todos os agentes
públicos incumbe a tarefa de zelar pela
boa aplicação dos recursos públicos- é
exercido dentro das unidades administrativas de cada "poder"; portanto, também
ao Legislativo e ao Judiciário cabe a
função fiscalizadora.
O art. 74 determina quais as finalidades a serem perseguidas pelo controle
interno.
Cria ainda a Lei Maior o dever dos
agentes públicos de cientificarem o Tribunal de Contas respectivo de qualquer
irregularidade ou ilegalidade que tiverem
conhecimento no exercício do controle
interno, sob pena de responsabilidade
solidária (art. 74, § 2. 0 ).
O controle externo é reservado ao Poder
Legislativo, sendo de competência do
Congresso Nacional a nível federal; das
Assembléias Legislativas nos Estados,
da Câmara Legislativa no Distrito Federal; e das Câmaras Municipais nos Municípios com o auxílio técnico das respectivas Cortes de Contas.
Representa emanação do princípio democrático da representatividade, ou seja,
os cidadãos, em última análise, os reais
titulares do patrimônio público, através
dos seus representantes, fiscalizam a
correta aplicação daqueles recursos.
O art. 71 traça os objetivos do controle
externo, entre os quais pode-se destacar
a apreciação das contas do chefe do
Poder Executivo, a realização de auditorias financeira e orçamentária, a apreciação da legalidade dos atos de admissão
de pessoal e o julgamento das contas dos
administradores e demais responsáveis
por bens e valores públicos.
Não obstante o caput do art. 71 se
refira ao controle externo no âmbito federal, pode-se aplicar, no que couber, a
nível estadual e municipal os objetivos
ali traçados, a téor do disposto no art. 75.
Importante função de controle externo
é atribuída pelo texto constitucional tam-
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bém à Comissão parlamentar mista prevista no art. 166, § 1.", a qual uma vez
constatando qualquer indício de despesa
não autorizada, solicitará esclarecimentos à autoridade executiva responsável.
Não prestados os esclarecimentos devidos, a Corrtissão solicitará parecer da
Corte de Contas que, julgando irregular
a despesa, poderá levar a Comissão a
propor ao Congresso Nacional a sua
sustação.
At Last but not at Least, democraticamente, a Carta Magna, no art. 74, § 2. 0 ,
atribuiu legitimidade a qualquer cidadão,
partido político, associação ou sindicato
para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.
O art. 73 da Carta de 1988 trata exaustivamente da composição, investidura e
prerrogativas dos membros do Tribunal
de Contas da União.
Inovação importante da sistemática de
controle externo foi a atribuição constitucional (art. 72, § 3. 0 ) da natureza jurídico-processual de título executivo às
decisões da Corte de Contas de que
resulte imputação de débito ou multa.
O Tribunal de Contas, embora dotado
de autonomia funcional, deve apresentar
trimestral e anualmente relatório de suas
atividades ao Congresso Nacional (art.
71, § 4. 0 ).

4.3 -

Crítica

É indubitável o sensível aumento nas
competências constitucionais das Cortes
de Contas no direito brasileiro após a
Carta Constitucional de 1988, tendo a
mesma sido, inclusive, exaustiva em alguns dispositivos. De todo modo, a Constituição veio, de certa forma, expressar as
exigências sociais de controle e fiscalização dos dispêndios públicos.
Por outro lado, a Constituição poderia
- e deveria - ter sido mais genérica na
estipulação das competências das Cortes
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de Contas, permitindo ao legislador ordinário uma melhor discriminação das
atribuições daquela Corte. Bastaria no tocante ao universo sob o qual se
exerce o controle - a previsão do parágrafo único do art. 70.
Tal medida seria importante em razão
do dinamismo da vida social a qual exige
uma constante adequação das instituições - e das funções por ela exercidas
- à realidade emergente. Estamos convencidos de que a discriminação de competências das Cortes de Contas, agregada
à rigidez do nosso sistema constitucional, sob o aspecto formal, dificulta a
adaptação da função fiscalizadora e
controladora às novas necessidades da
ordem sócio-econômica.
Da mesma forma, desnecessário o art.
73 que trata da composição, investidura,
garantias e prerrogativas dos membros
do Tribunal de Contas da União.
Tais matérias, a nosso ver, deveriam
ser reservadas à lei infraconstitucional.
Uma disciplina exaustiva acaba por conceder "rigidez constitucional" a algumas
matérias extremamente ligadas à evolução da realidade social; p. ex., quem
pode garantir se o número de nove ministros (art. 73) é suficiente para dar cabo
ao grandioso e importantíssimo rol de
atribuições previstas constitucionalmente para o Tribunal de Contas da União?
E mais: será que o desenvolvimento das
relações sociais não vai exigir um incremento neste número? Em todo caso,
imperativa será a mudança por emenda
constitucional, o que, acreditamos, a dificultará sobremaneira.
A composição do Tribunal por membros escolhidos um terço pelo Presidente
da República, com aprovação pelo Senado Federal, e dois terços pelo Congresso
Nacional acaba por "politizar" um órgão
que deve ter natureza essencialmente
técnica. A realidade brasileira tem demonstrado que as Cortes de Contas, em
razão do critério político de nomeação,
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têm se transformado em abrigo vitalício
para políticos sem mandato.
O privilégio ao controle externo posterior à execução do dispêndio foi demasiado. A nosso ver, em muitos casos, a
atividade do Tribunal de Contas torna-se
inócua em relação a eventuais irregularidades que podem ser evitadas se o controle da atividade for realizado preventivamente. Talvez fosse o caso de se adotar modelo semelhante ao belga, conferindo-se à Corte de contas, no exercício
do controle prévio a competência para
recusar registro ao gasto, caso constate
qualquer ilegalidade. Contudo, é necessário que este controle prévio seja específico somente em relação a alguns dispêndios sob pena de se manietar em
demasia a atividade administrativa dos
Poderes Públicos À lei caberia a tarefa de
estabelecer quando este controle dar-seia previamente.
O Tribunal de Contas da União tem,
pelo texto constitucional, competência
para sustar a execução de ato ilegal,
comunicando a decisão à Câmara dos
Deputados e ao Senado Federal (art. 71,
X); todavia, se o ato impugnado revestir
a natureza de contrato, somente ao Congresso Nacional caberá o ato de sustação
(art. 71, § 1. 0 ).
Não se tem notícia, salvo melhor juízo,
que o Congresso Nacional esteja exercendo efetivamente esta competência
constitucional, mesmo diante dos recentes acontecimentos envolvendo o relacionamento espúrio de membros da
administração pública federal com empresas privadas no tocante a compras
superfaturadas, concorrências públicas
dirigidas, etc.
A nosso ver, o registro e análise
prévios dos contratos administrativos
pelo Tribunal de Contas da União ajuda
no controle da legalidade destes ajustes,
subordinando-se a sua execução a um
parecer positivo daquela Corte de Contas. Por outro lado, é fundamental que
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o controle também seja exercido durante a execução do contrato a fim de
verificar se o objeto contratado está
obedecendo os critérios da eficiência,
economicidade e operacionalidade que
se exige.
Por fim faz-se necessário conferir ao
Tribunal de Contas, no exercício deste
controle concomitante, a competência
para determinar a imediata sustação da
execução do contrato, caso verificada
alguma irregularidade, justificando, fundamentadamente, ao Congresso Nacional a adoção da medida, o qual decidirá
a respeito. O importante é que o dinheiro
público não seja malversado em privilégio de trâmites burocráticos.
A Carta Magana de 1988 prevê que a
fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial da União e das
entidades da Administração direta e indireta seja feita tendo em vista os critérios
da legalidade, legitimidade e economicidade (art. 70).
Observa-se, portanto, que o controle
do gasto público já não é tão-somente
formal, contábil. Exige-se, agora, o controle do mérito do dispêndio ou atividade
pública. É necessário que o agente
controlador verifique a relação custobenefício. Este, de fato, foi um grande
avanço na disciplina do controle.
Qualquer órgão dotado de função está
jungido ao princípio da finalidade, ou
seja, em última análise deve, mediante a
"otimização" das suas atividades, buscar
a plena satisfação do interesse público.
Este é o fim último de qualquer órgão no
Estado Democrático de Direito. A função (conjunto de poderes) é mero instrumento na persecução de um fim de interesse público.
Assim, qualquer que seja a atividade
exercida pelos órgãos (detentores de funções) deve ser voltada para a busca da
eficiência máxima. É esta uma exigência
dos princípios democráticos do controle
do poder.
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O controle da legalidade diz respeito
ao aspecto formal de previsão orçamentária da despesa e à observância dos
trâmites legais estabelecidos para sua
realização. O processo formal a ser seguido por qualquer dispêndio público
está previsto na Lei 4.320/64.
O controle da legitimidade envolve a
análise do mérito do ato ou atividade
pública. Neste aspecto, cabe verificar se
o dispêndio público está sendo realizado
em campo prioritário, conforme a disciplina do plano plurianual. É lógico que
diante da ordem de prioridades nacionais, e da escassez de recursos, impõe-se
analisar a questão segundo o princípio da
finalidade da ação estatal, em outras
palavras, o maior ou menor interesse
público - que só pode ser avaliado
segundo as necessidades sociais- é que
vai constituir o critério determinante.
O controle da economicidade, da mesma forma, também requerer a verificação
do mérito do ato consubstanciador da
despesas. Neste aspecto cumpre perquirir
se há observância da relação custo-benefício; se os mesmos benefícios sociais
não poderiam ser conseguidos com a
adoção de outros instrumento menos
gravosos ao patrimônio público; enfim,
ao fim e ao cabo, envolve também a
análise do grau de eficiência da atividade
pública.
Cumpre observar que dentro do peculiar momento histórico vivido pelo Estado Social, já não se pode considerar
como objeto do controle - financeiro,
contábil, orçamentário, operacional e
patrimonial - apenas atos administrativos singularizados de gestão do dinheiro
público. Impõe-se a consideração dos
mesmos critérios de controle também
em relação às políticas públicas estatais.
É sob este prisma que deve ser entendida a função de controle no Estado
Social, como condição fundamental para
uma efetiva realização do interesse público pelos agentes estatais.
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5. Sugestões
a) Prima facie, gostaríamos de deixar
assentado que comungamos da opinião
de que as novas exigências do Estado
Social - com o seu vastíssimo campo de
atuação- requerem a idealização de um
órgão de planejamento incumbido de,
primeiramente, conhecer a realidade social e as necessidades aí existentes e a
partir daí, formular políticas públicas,
isto é, o conjunto ordenado de ações
estatais sobre esta realidade, com vistas
à sua racional transformação segundo as
exigências sociais previamente conhecidas.
Este órgão planejador seria responsável pelo acompanhamento da implementação das políticas e, conseqüentemente,
verificaria se as ações estatais - ou
privadas no caso de contração de obras
e serviços- estariam conformes às novas
exigências constitucionais de controle do
dispêndio público.
Tomando, como pressuposto, a inexistência de um órgão planejador e
fiscalizador de políticas públicas, imperativo se faz conceder aos Tribunais de
Contas, antes de mais nada, maior independência a fim de que possam cumprir
algumas das funções que caberiam àquele órgão, como p.ex. o acompanhamento
junto aos poderes públicos do efetivo
atendimento das prioridades fixadas no
"plano governamental" (conjunto de políticas públicas), sem prejuízo das suas
atribuições já constitucionalmente fixadas.
b) Para a efetiva realização do
desiderato constitucional, é inelutável uma
Reestruturação dos Tribunais de Contas,
sobretudo a nível federal. A Seguir, arrolamos algumas medidas, cujo rol é
meramente ilustrativo, que reputamos
como indispensáveis senão ao perfeito
funcionamento das Cortes de Contas pelo
menos a sua maior habilitação ao cumprimento das funções que lhes foram
constitucionalmente atribuídas.
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i) Apresentação de sugestões sponte
propria junto ao Congresso no sentido
do aperfeiçoamento da "máquina pública". Importante subsídio para o incremento desta função pode ser colhido na
experiência do direito norte-americano,
onde o Escritório Geral de Contabilidade, dentro da sua função de controle de
avaliação e fiscalização de políticas públicas elabora alguns estudos técnicos e
os submete à discussão do Congresso
Nacional.
Neste caso, as Cortes de Contas deixam de possuir apenas um papel passivo
na melhoria do sistema de~ontrole. Se
são os órgãos de controle que verificam
as irregularidades, nada mais óbvio que
proponham as medidas a serem tomadas
para a solução dos problemas.
ii) Dentro da perspectiva retro, é de
crucial importância também o exemplo
norte-americano do advocacy approach.
Em outras palavras, não basta que seja
permitido à Corte de Contas a apresentação de estudos e soluções; é necessário
que a mesma - dentro do pressuposto
da independência do órgão controlador e
fiscalizador- seja deferida a prerrogativa de defender publicamente as suas
conclusões, como condição fundamental
para o aprofundamento das discussões
de matérias de interesse público no regime democrático.
Tal sistema (advocacy approach)
aproximaria sobremaneira a sociedade
civil das questões atinentes ao controle
da gestão do patrimônio público. A
realidade tem demonstrado que a burocracia estatal mantém este controle intra
muros, ou seja, o establishment caracteriza a matéria como de difícil compreensão pelo cidadão comum, permanecendo acessível somente pela chamada "equipe técnica". Sob esta falsa
argumentação, a sociedade é mantida
desinformada acerca dos critérios levados em conta na aplicação e no controle
do dinheiro público.
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Se é certo que a matéria envolve certo
conteúdo técnico, menos certo não é o
fato de que ao Poder Público incumbe o
dever de trazer à baila tais discussões a
fim de que a própria sociedade possa
familiarizar-se com tal objeto de análise
até como caminho para o pleno exercício
da cidadania.
De todo modo, fica notório o fato de
que somente se pode conceber o sistema
do advocacy approach em um sistema
jurídico onde os órgãos de contas sejam
independentes.
Esta técnica modificaria, sobretudo, o
atual estágio do controle interno, previsto constitucional e legalmente mas que
na realidade tem resultados práticos discutíveis.
iii) O substancial incremento da função de controle operada pela Carta constitucional de 1988 passou a exigir dos
agentes públicos uma formação que os
torne aptos não somente à análise
contábil-formal de relatórios, mas também no tocante à eficiência, economicidade e legitimidade da aplicação dos
recursos públicos.
i v) Outro problema sério é a composição das Corte de Contas.
Somos de opinião de que os Tribunais
de Contas devem ser democratizados e a
melhor maneira de operacionalizar esta
democratização, resguardado a independência dos seus membros, é através do
concurso público.
A nosso ver, o ingresso nas Cortes de
Contas através de concurso público, com
as garantias da Magistratura - as quais
os mesmos já possuem (art. 73, § 3. 0 ) asseguraria a independência das decisões
dos órgãos contra a ingerência do "fator
político".
Por outro lado, contribuiria inclusive
para trazer transparência ao critério de
escolha dos membros que realizam tão
importante função no Estado contemporâneo.
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v) É premente a necessidade de infraestrutura física para o desempenho
satisfatório da função de controle.
É materialmente impossível um controle eficaz da execução de políticas
públicas sem, por exemplo, um atualizado banco de dados que permita o conhecimento global de todos os programas
desenvolvidos pelo governo federal.
c) Por outro lado, é indispensável a
descentralização da atividade de controle, através da cooperação e da delegação
de atribuições entre os órgãos de contas
dos níveis federal, estadual e municipal,
quando houver.
É impraticável o controle por parte
do Tribunal de Contas da União no
tocante à execução de um contrato cuja
obra contratada seja realizada no interior da Amazônia, por exemplo. Este
distanciamento entre os órgãos de controle e a efetiva realização de uma obra
ou prestação de um serviço público
específico torna comum a ocorrência
de irregularidades porque acaba passando a idéia de que inexiste qualquer
controle.
A delegação de atribuições e a cooperação - extremamente facilitada com a
informatização do sistema - aproximaria o controle externo, realizado nos gabinetes, da realidade social.

6. Conclusões
A crescente preocupação com o controle a gestão dos gastos públicos é uma
decorrência necessária do processo de
modificação nas funções do Estado o
qual passa a assumir um "caráter ativo"
na transformação da realidade social atravé·s da moderna concepção de políticas
públicas.
Assim, quanto maiores são as funções
do Estado, maior deve ser o controle
democrático sobre a aplicação do dinheiro público.
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Dentro desta perspectiva, o texto constitucional de 1988 inovou , aumentando
sobremaneira o rol de atribuições das
Cortes de Contas, inclusive com a introdução do controle do mérito do gasto
público o qual traz ínsito a idéia de
eficiência e relação custo-benefício.
Todavia, o sistema de controle merece
reparos ainda em alguns aspectos, sobretudo no que tange à independência,
reestruturação administrativa e descentralização dos Tribunais de Contas.
De todo modo, o ordenamento constitucional inaugurado em 1988 representou considerável avanço na tradição pátria de controle dos gastos públicos.
Qualquer sistema de prestação de contas , antes de sua instituição, deve possuir
aceitabilidade política a fim de que as
suas conclusões possam ser levadas a
sério no sentido de promover o aprimoramento do controle e da avaliação do
implemento das políticas públicas.
Enfim, a maior ou menor eficiência de
um sistema de prestação de contas está
intimamente ligada com a importância
que a sociedade confere a este tipo de
atividade e que vai influenciar a quantidade de tempo e de recursos destinada a
tais órgãos controladores.
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