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RESUMO  

 

UNGARO, Gustavo Gonçalves. Controle Interno da Administração Pública sob a 

Constituição de 1988 e sua Eficiência para a Transparência e o Enfrentamento da 

Corrupção. 2019. 355 f.  

Tese (Doutorado) - Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em cotutela com a 

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, São Paulo, 2019 

 

O controle interno da Administração Pública no Brasil, com suas quatro macrofunções, de 

auditoria, ouvidoria, corregedoria e controladoria, representa evolução da organização do 

Estado Democrático de Direito, para assegurar transparência, eficiência, participação e 

integridade, como aperfeiçoamento da tripartição de Poderes e dos freios e contrapesos, a 

fim de evitar riscos à democracia e preservar a República. A pesquisa bibliográfica 

realizada identificou referências doutrinárias, nacionais e estrangeiras, sobre o tema e 

aspectos correlatos, complementada por análise da legislação aplicável, de referências 

jurisprudenciais, dados oficiais sobre a organização dos órgãos de controle interno, 

indicadores existentes e pesquisa de opinião junto a responsáveis pelas Controladorias 

brasileiras. Foram considerados aspectos teóricos e práticos sobre a conformação 

institucional mais adequada aos propósitos estipulados pela Constituição de 1988 e pela 

crescente legislação relacionada, concluindo-se pela adequação do modelo predominante 

na organização institucional brasileira deste século, de Controladoria do Poder Executivo, 

potencialmente apto a garantir o acesso à informação, viabilizar o controle externo e a 

participação social, monitorar e apurar as situações administrativas graves e implementar a 

conformidade ética na gestão, de modo a colaborar para os resultados esperados pela 

sociedade, em defesa do interesse público. 

 

 

Palavras-chave: Direito. Controle da Administração Pública. Controle Interno. 

Organização do Estado. Transparência. Prevenção da Corrupção. Integridade. Participação. 

Controle Social. Controle Externo. 

  



   

ABSTRACT 

 

UNGARO, Gustavo Gonçalves. Internal Control of Public Administration under the 

Constitution of 1988 and its Efficiency for Transparency and Coping with Corruption. 

2019. 355 f. 

Thesis (Doctorate) - University of São Paulo Law School, in cooperation with University 

of Lisbon Law School, São Paulo, 2019 

 

The internal control of the Public Administration in Brazil, with its four macrofunctions, of 

audit, ombudsman, internal affairs and comptroller, represents evolution of the 

organization of the democratic rule of law, to ensure transparency, efficiency, participation 

and integrity, as an improvement of the separation of constitutional powers and of checks 

and balances, in order to avoid risks to democracy and preserve the Republic. The 

bibliographical research carried out identified national and foreign doctrinal references on 

the subject and related aspects, complemented by an analysis of the applicable legislation, 

jurisprudential references, official data on the organization of internal control bodies, 

existing indicators and opinion research with those responsible by the Brazilian 

Comptrollers. Theoretical and practical aspects were considered regarding the institutional 

structure most suited to the purposes stipulated by the 1988 Constitution and the growing 

correlative legislation, concluding with the adaptation of the predominant model in the 

Brazilian institutional organization of this century, Comptrollership of the Government, 

potentially able to guarantee access to information, to enable external control and social 

participation, to monitor and investigate serious administrative situations, and to 

implement ethical compliance in management, so as to contribute to the expected results of 

society in defense of the public interest. 

 

 

Keywords: Law. Control of Public Administration. Internal control. Organization of the 

State. Transparency. Prevention of Corruption. Integrity. Participation. Social Control. 

External Control. 
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Controllo interno della pubblica amministrazione in Brasile, con i suoi quattro 

macrofunzioni, revisione, difensore civico, affari interni e di controllo, è l'evoluzione dello 

stato di diritto democratico, per garantire la trasparenza, l'efficienza, la partecipazione e 

l'integrità, come ad esempio il miglioramento dei poteri tripartite e di controlli e 

contrappesi, al fine di evitare rischi per la democrazia e preservare la Repubblica. 

L'indagine della letteratura ha identificato riferimenti dottrinali, nazionali ed esteri sugli 

aspetti e della relativa, integrati da analisi della legge applicabile, i riferimenti 

giurisprudenziali, i dati ufficiali in materia di organizzazione degli organi di controllo 

interno, indicatori esistenti e polling dei responsabili dai controllori brasiliani. Sono stati 

considerati gli aspetti teorici e pratici della conformazione istituzionale più appropriato per 

i fini previsti dalla Costituzione del 1988 e la crescente relativa legislazione, concludendo 

l'adeguatezza del modello predominante nella organizzazione istituzionale brasiliana di 

questo secolo, il controller della Giunta, potenzialmente in grado di garantire l'accesso alle 

informazioni, per consentire il controllo esterno e la partecipazione sociale, monitorare e 

indagare le situazioni amministrative gravi e implementare l'etica la gestione della 

conformità al fine di contribuire ai risultati attesi dalla società, nel pubblico interesse. 

 

 

Parole chiave: Legge. Controllo della pubblica amministrazione. Controllo interno 

Organizzazione dello stato. Trasparenza. Prevenzione della corruzione. Integrità. 

Partecipazione. Controllo sociale. Controllo esterno. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O Controle da Administração, relevante tema do Direito Público 

contemporâneo, decorre da própria evolução conceitual e histórica do Estado, que passa de 

ente voltado para si mesmo e dotado de poderes ilimitados e incontrastáveis, típico do 

período monárquico absolutista, com a monstruosa feição opressora de corte hobbesiano, 

para uma instituição cuja função deve ser a preservação e afirmação dos direitos 

individuais e coletivos, submetido aos ditames da legalidade democrática, pautado pela 

responsabilidade e comprometido com a concepção republicana. 

Todo exercício de poder somente deve ocorrer conforme a previsão 

normativa, com sujeição à prestação de contas e observância a limites e controles tendentes 

a evitar desvios e abusos, buscando-se assegurar condições para o devido cumprimento de 

sua finalidade social.  

A proposta de repartição do poder, inicialmente apresentada pela clássica 

fórmula tripartite de Montesquieu, com as funções administrativas, legislativas e judiciais 

atribuídas a distintos órgãos, muito contribuiu para o propósito de limitação do arbítrio, 

desdobrando-se em diversos modelos e complementada por várias formas de freios e 

contrapesos, organizando-se o aparato estatal de modo a evitar concentração excessiva de 

capacidade decisória e submetendo toda a estrutura a controles, externos e também 

internos. 

Daí a noção de Estado Democrático de Direito contemplar, com absoluta 

centralidade, o império da legalidade, com a norma democraticamente elaborada e 

aprovada a nortear a atuação de cidadãos e autoridades, ficando o Estado permanentemente 

sujeito ao controle.   

Controlar a ação estatal é, pois, direito fundamental da sociedade, a quem se 

destina a atuação do poder público, e deve ocorrer por meio de representantes ou 

diretamente, de acordo com as modalidades constitucionalmente previstas de participação 

na gestão de políticas públicas, encaminhamento de requerimentos, denúncias e 

reclamações a ouvidorias, apresentação de propostas e projetos de lei, monitoramento de 
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gastos e de projetos governamentais, dentre outras formas de acompanhamento das 

atividades públicas. 

Quanto maior a transparência e melhor o controle da Administração, 

menores as oportunidades para a ocorrência de irregularidades e reduzido o espaço para a 

corrupção, mazela violadora das regras da convivência social e corrosiva da credibilidade 

das instituições, que drena recursos escassos em prol do enriquecimento ilícito.  

A adequada organização e estruturação dos mecanismos, procedimentos e 

órgãos incumbidos da função de zelar pela legalidade dos atos oficiais pode propiciar 

transparência e prevenção da corrupção, tanto que a modelagem do controle da 

Administração Pública merece conformação constitucionalmente estipulada. 

Assim, a presente pesquisa investiga o modelo de controle da Administração 

Pública atualmente vigente no Brasil, analisando sua adequação ao propósito de assegurar 

ao Estado condições efetivas de monitoramento de suas atividades, por meio da 

transparência, e salvaguardar a probidade e a regularidade, principalmente através da 

atuação de auditorias, ouvidorias, corregedorias e controladorias. 

 Pretende-se diagnosticar o panorama atual do controle interno 

governamental, detectando problemas, virtudes, desafios e perspectivas do modelo vigente 

na prática, alinhavando argumentos capazes de conduzir à conclusão de qual conformação 

institucional se mostra mais adequada à garantia da transparência e mais eficiente no 

enfrentamento da corrupção. 

O foco estará especialmente voltado ao controle interno da Administração 

Pública, como espécie do gênero Controle da Administração Pública, o qual comporta 

também a abordagem centrada no acompanhamento e fiscalização efetuados por outras 

instituições, no âmbito do controle externo, aqui apenas tratado na sua relação com os 

procedimentos, mecanismos e órgãos incumbidos da autotutela administrativa. 

O cerne da Tese funda-se no aperfeiçoamento da organização do Estado, 

como salvaguarda para a preservação da democracia e dos postulados republicanos, por 

meio da efetividade das quatro macrofunções do controle interno da Administração 

Pública: auditoria, ouvidoria, corregedoria e controladoria. 

Parte-se do pressuposto de que o desenvolvimento histórico e a evolução do 

fenômeno estatal contemplam, fundamentalmente, o aumento da possibilidade de controle, 

pelo cidadão, do exercício do poder, como modo de salvaguardar a democracia, desde a 
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clássica lição da tripartição de poderes, passando pelo duplo controle dos atos do Estado, 

interno e externo, e chegando ao necessário arranjo institucional intragovernamental. 

O sistema de freios e contrapesos, conquanto essencial à vigente concepção 

organizacional do poder público, não tem se revelado suficiente a impedir a possibilidade 

de captura do aparato estatal por interesses escusos capazes de desvirtuar seus propósitos e 

subverter seus princípios. 

A hipótese aqui tratada considera que o controle interno da Administração 

Pública, contemplando as atividades hoje entendidas como essenciais e permanentes, 

enfeixadas na noção de quatro macrofunções típicas do controle interno na experiência 

brasileira recente, representa estratégia de blindagem institucional contra o aparelhamento 

criminoso do setor público, funcionando como proteção necessária e complementar aos 

mecanismos tradicionais da tripartição de poderes. 

No quadro das ciências do conhecimento, o tema será abordado sob a 

perspectiva jurídica, possuindo um primeiro recorte decorrente das previsões maiores 

inseridas na norma fundamental do ordenamento – donde seu enquadramento no Direito 

Constitucional – seguindo-se à análise como tópico do Direito Administrativo, no qual 

figura como capítulo tradicional do estudo sobre a organização, funcionamento e 

procedimentos da atividade pública, relacionando-se intrínseca e fortemente com a Teoria 

Geral do Estado, como conceito corolário da soberania popular, da responsabilidade estatal 

e da supremacia da legalidade, aspectos essenciais do Estado Democrático. 

A pretensão de ser verificada se a atual estruturação do sistema de controle 

interno do Poder Executivo, na moldura constitucional vigente, revela-se eficiente para fins 

de assegurar seus propósitos, levará em conta aspectos relacionados à transparência 

efetivamente propiciada e à prevenção, detecção e repressão da corrupção na gestão estatal. 

Assim, situa-se o tema na área de concentração de Direito do Estado, no 

campo da Teoria Geral do Estado, enquadrando-se na linha de pesquisa “Estado 

Democrático”, mais especificamente no projeto acadêmico “Justiça, Direitos e Qualidade 

da Democracia”, conduzido no Departamento de Direito do Estado pela Professora 

Associada Doutora Nina Beatriz Stocco Ranieri. Guarda relação, também, na área de 

Direito Administrativo, considerada a linha de pesquisa “Direito Administrativo e 

Sociedade” e seu projeto acadêmico “Discricionariedade e Controle”, liderado pelos 

Professores Titulares Doutores Fernando Menezes de Almeida e Floriano Azevedo 
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Marques, além da tradicional presença nas sendas do Direito Financeiro, muito difundido 

pelo Professor Associado Doutor José Maurício Conti, dentre outros. 

O ponto de partida e referência maior inicial, para a compreensão do 

controle interno na conformação vigente em nosso país, será a modelagem constitucional 

insculpida pela Carta Política de 1988, conforme os dois dispositivos mais diretamente 

voltados a conferir a moldura institucional para seu funcionamento (além da referência 

expressa no artigo 31, o qual estipula a existência de sistemas de controle interno em 

âmbito municipal): 

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. 

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

integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a 

execução dos programas de governo e dos orçamentos da União; 

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e 

eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da 

administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de 

direito privado; 

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem 

como dos direitos e haveres da União; 

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 

§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de 

qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da 

União, sob pena de responsabilidade solidária. 

§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte 

legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o 

Tribunal de Contas da União.
1
 

                                            
1
  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. 
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Como se vê, a Constituição definiu as funções essenciais e determinou a 

existência de um sistema de controle interno, a ser mantido de forma integrada, nos três 

Poderes, para as finalidades estabelecidas, nada definindo quanto à configuração e 

composição das unidades públicas capazes de desempenhar a tarefa assinalada, deixando 

tal organização a ser definida em cada uma das esferas da Federação. 

Daí a necessidade de ser realizada perquirição sobre a real estruturação do 

sistema de controle interno, verificando-se seu funcionamento no âmbito do Poder 

Executivo Federal, Estadual e Municipal, comparando os modelos organizacionais entre si 

e cotejando algumas experiências internacionais, tudo à luz do estudo doutrinário e 

legislativo, com o auxílio de pesquisa junto aos responsáveis por tais unidades públicas. 

Comporta abordagem multidisciplinar, por estar muito presente em diversas 

ciências humanas além do Direito, como na Administração, Gestão Pública, Contabilidade 

e Economia. 

De uma perspectiva jurídica, o tema atinente ao controle da ação 

administrativa do Estado é objeto de atenção relevante principalmente no campo do Direito 

Administrativo, costumando merecer capítulo específico nos manuais de doutrina e 

contando com disciplinas a ele dedicadas, tanto na graduação como na pós-graduação em 

Direito, tratando-se de assunto também tradicionalmente abordado nas lições de Teoria 

Geral do Estado, de Direito Constitucional e de Direito Financeiro, donde sua importância 

acadêmica. 

Apesar de muito estudado e difundido, contudo, insuficiente parece ser a 

abordagem do assunto desde a perspectiva do controle interno, ainda não completamente 

esquadrinhado pela investigação científica, como revela o levantamento bibliográfico 

preliminar efetuado. Há expressiva produção centrada no controle externo, mas pouca, 

comparativamente, focada no controle interno, como demonstram as referências 

bibliográficas encontradas e registradas ao final deste trabalho, após pesquisa realizada 

junto às bibliotecas das Faculdades de Direito da Universidade de São Paulo e da 

Universidade de Lisboa, nas quais não foi localizada nenhuma Tese especificamente 

centrada no controle interno da Administração Pública, apenas artigos científicos, capítulos 

de livros, livros e outras publicações relevantes para o estudo da matéria, mas insuficientes 

para esquadrinhar todos os aspectos atuais suscitados pelo desenvolvimento normativo e 

prático do necessário controle da atuação estatal. 
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Talvez pela genérica previsão constitucional e ausência de um único órgão a 

enfeixar suas atribuições, ao contrário do que ocorre com o controle externo, mais 

detidamente tratado no texto normativo máximo e com órgãos especialmente instituídos 

para exercitá-lo – os Tribunais de Contas, dotados de competências bem definidas e fortes 

prerrogativas – encontram-se as unidades públicas responsáveis pelo controle interno como 

detentoras de atribuições difusamente presentes nos entes estatais, organizando-se sem 

prévio e superior delineamento constitucional, a critério de normas infraconstitucionais ou 

mesmo infralegais, pois há órgãos de controle interno com estruturação e funcionamento 

estipulados apenas por Decretos.  

Desse modo, cada ente federativo disciplina seu sistema de controle interno 

sem uma padronização nacional, havendo Controladorias Gerais, Secretarias de Controle e 

Transparência, Auditorias Gerais, Ouvidorias Gerais, Corregedorias Gerais e outras formas 

de organização, com maior ou menor grau de centralização e concentração das tarefas 

próprias do autocontrole administrativo. 

Apesar dessa fragilidade organizacional, o controle interno tem tido 

crescente relevância – nos 30 anos de democracia da atual quadra histórica brasileira, 

gradativamente passou a motivar mais pesquisas e estudos, contar com um órgão 

específico no plano federal, a Controladoria Geral da União, com patamar ministerial, e 

também vem se fortalecendo nos Estados e Municípios, havendo um Conselho Nacional de 

Controle Interno, o CONACI, a reunir seus dirigentes para o intercâmbio de boas práticas e 

o equacionamento conjunto de demandas comuns. 

No plano legislativo, recentes e importantes normas têm acometido novas 

tarefas ao controle interno; para mencionar apenas três dos últimos anos, a Lei da 

Transparência (Lei Complementar nº 131/2009) obrigou a publicação de informações 

sobre receitas e despesas públicas em portais eletrônicos de transparência, acessíveis pela 

internet, sendo que a Lei de Acesso a Informação (Lei nº 12.527/2011) estabeleceu 

procedimentos de garantia da publicidade da documentação pública, criando Serviços de 

Informações ao Cidadão – SIC e mecanismos recursais, tudo a reforçar funções da 

Administração Pública, assim como a Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013), que permite 

a instauração de processo administrativo de responsabilização de pessoa jurídica por ato de 

corrupção e incentiva as empresas a fortalecerem suas práticas de integridade e controle 

interno, difundindo o compliance.  
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O tema está presente na agenda do Congresso Nacional e vem ganhando 

destaque desde a tramitação, no Senado Federal, da Proposta de Emenda à Constituição de 

número 45, apresentada em 2009, voltada a acrescentar, ao artigo 37 da Constituição da 

República o inciso XXIII, disciplina das atividades do sistema de controle interno da 

União, dos Estados e dos Municípios, consideradas essenciais ao funcionamento da 

administração pública e atribuídas a órgãos permanentes compostos por servidores 

integrantes de carreiras específicas, devendo contemplar em especial as funções de 

ouvidoria, controladoria, auditoria governamental e correição. Retomada agora, em suas 

linhas fundamentais, no bojo das chamadas Novas Medidas contra a Corrupção, propostas 

em conjunto pela Fundação Getúlio Vargas e pela Transparência Internacional, iniciativas 

legislativas focadas no fortalecimento do controle governamental foram objeto também da 

pesquisa de projetos de lei em andamento na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. 

Se a realidade nacional permite detectar avanços normativos e 

institucionais, por um lado positivo, identifica-se simultaneamente, por outro sombrio, 

faceta bastante negativa do cenário brasileiro, ainda não dotado de plena transparência 

pública nem de instituições estatais com condições de razoavelmente resistir à corrupção; o 

mais recente escândalo nacional de desvios bilionários, apurado por força-tarefa da Polícia 

Federal e Ministério Público Federal, na chamada Operação Lava-Jato, investiga ampla e 

sofisticada organização criminosa a drenar recursos de contratações públicas, 

principalmente na maior empresa do Brasil controlada pelo Estado, para enriquecimento 

ilícito, cooptação de apoio parlamentar no Congresso Nacional e irrigação indevida de 

campanhas eleitorais, tudo a evidenciar a gravidade do problema, a urgência de seu 

enfrentamento e a necessidade de fortalecer os modos capazes de prevenir a disseminação 

da corrupção sistêmica. 

Sucessivos levantamentos realizados pela Transparência Internacional e 

pesquisas de opinião promovidas por institutos nacionais mostram a corrupção como uma 

das mais graves vicissitudes do país, a ensejar novas medidas capazes de, ao menos, 

reduzi-la a patamares que não comprometam a higidez da gestão pública e do sistema 

político.  

Para tanto, o estudo e a disseminação do conhecimento sobre o controle da 

Administração Pública pode contribuir para o seu fortalecimento e maior eficiência, 

impulsionando a transparência e robustecendo a blindagem institucional anticorrupção. 
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Assim, o presente trabalho parte de uma indagação central fundamental, a 

qual pretende-se responder ao final: qual o melhor modelo institucional de controle interno 

da Administração Pública para o Brasil? 

Para se chegar a uma conclusão fundamentada e abalizada, será preciso 

detectar o modo de organização do controle da Administração brasileira, em busca da 

identificação de suas virtudes e defeitos principais, bem como da possível ocorrência de  

sobreposições e redundâncias entre o controle interno e externo, além de eventual sinergia 

e colaboração, elaborando-se análise crítica da situação identificada. 

Nesta reflexão acadêmica, de intensa aplicação prática e com propósito 

inovador, algumas das questões que se apresentam e serão enfrentadas podem ser 

singelamente formuladas nas seguintes expressões: o aumento do controle interno 

representa burocratização e maior gasto público ou melhora a eficiência e economiza 

recursos escassos? Novas leis que multiplicam os papéis dos órgãos de controle interno 

comprometem a segurança jurídica ou reforçam e melhoram a gestão pública? As novas 

tecnologias e a maior participação social favorecem ou dificultam o controle da 

administração? Mudanças na previsão constitucional do controle são convenientes? Quais 

os paradigmas internacionais a serem considerados para eventual aprimoramento 

institucional? É possível avaliar a eficiência do sistema de controle interno de cada Poder? 

Como o sistema de controle interno se relaciona com a promoção da transparência e com o 

enfrentamento da corrupção?  

Certo é que o controle interno da Administração Pública vem passando por 

significativas mudanças na realidade brasileira das décadas mais recentes, obtendo 

reconhecimento social e político como assunto nacional relevante, a motivar inúmeras 

publicações pela imprensa, projetos de lei e de emenda à Constituição no Parlamento, 

decisões governamentais a seu respeito e presença constante em diversos debates 

realizados, a evidenciar a importância de ser estudado pela ciência jurídica na atualidade 

em sua dupla dimensão: a teórico-conceitual e a aplicada. 

A Tese delineada pretende contemplar a complexidade do assunto e suas 

principais repercussões acadêmicas e práticas, buscando contribuir para o desenvolvimento 

do direito nacional a partir do tratamento de tema não exaurido por estudos científicos, 

cuja abordagem pode ajudar a preencher verdadeira lacuna hoje existente, vez que a 
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moldura constitucional aberta, as novas leis com competências adicionais ao sistema de 

controle interno e experiências organizacionais dos últimos anos ainda não foram 

completamente analisadas pela Academia, permitindo contribuição, com originalidade, 

para a complementação doutrinária e para o possível aprimoramento funcional do sistema 

na prática administrativa de nosso país.  

A reflexão sobre o modelo de controle interno, em sua relação direta com a 

transparência e o enfrentamento da corrupção, que possa ser mais consentâneo com os 

postulados da Constituição em vigor, adequado às demandas da sociedade e capaz de 

concretizar sua finalidade institucional, comparando-o com algumas configurações 

internacionais selecionadas, pode, assim, propiciar apontamentos inovadores para a ciência 

jurídica nacional, justificando plenamente sua inserção no programa de pós-graduação da 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, cuja excelência é notória, e 

oferecendo elementos internacionais de cotejamento, incentivados por meio do Convênio 

firmado com a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, relevante centro jurídico 

europeu de difusão do conhecimento. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

LIMITAÇÃO DO PODER DO ESTADO  

E CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 

 

 

1.1. O ESTADO E SEU CONTROLE – SEPARAÇÃO DE PODERES, FREIOS E 

CONTRAPESOS, AUTOCONTROLE 

 

 

O processo histórico, como sucessão de fatos relevantes da realidade 

humana, sempre precisa ser considerado quando se pretenda compreender algum fenômeno 

em sua magnitude e real significado. A evolução conceitual do Estado - tomado no sentido 

de expressão institucionalizada da soberania coletiva legitimamente detentora da 

prerrogativa de elaborar e aplicar as normas, decidindo conforme elas preceituem - permite 

identificar, no controle do poder, uma das principais características integrantes dos 

elementos essenciais conformadores do fenômeno estatal, consistente na limitação do seu 

próprio exercício, tanto para coibir abusos como para buscar assegurar sua utilização 

conforme a finalidade socialmente estipulada. 

O propósito da instituição estatal é assinalado por sua finalidade, 

considerada inclusive, pela doutrina, como elemento essencial da caracterização do próprio 

fenômeno de organização sócio-política, ao lado dos demais aspectos fundamentais 

conformadores do Estado: povo, território e soberania. 



 

25 

 

Nina Ranieri
2
 situa o Estado como “forma específica de sociedade política, 

organizada mediante regras e dotada de poder superior sobre os seus membros” e também 

como “pessoa jurídica de direito público interno e internacional”, descortinando as diversas 

concepções existentes nas doutrinas políticas clássicas, desde as mais idealistas e 

filosóficas, como as visões platônicas e aristotélicas do fenômeno estatal, vislumbrado este 

como um dever-ser, uma república idílica onde a justiça possa imperar, modernamente 

ilustrado por Hannah Arendt como a morada do poder político, até as noções mais realistas 

e pragmáticas, em que o Estado é considerado uma realidade tangível, de natureza 

empírica, a ser friamente analisado e visualizado na sua coloração desbotada, real – tal a 

perspectiva maquiavélica e hobbesiana, por exemplo, como também a do materialismo 

histórico de Hegel, Marx e Engels, do decisionismo jurídico de Carl Schmitt, em que o 

Estado é sinônimo de força, do positivismo jurídico de Hans Kelsen, purificando o Estado 

como ordenamento normativo. 

Tão relevante se mostra a dimensão da conformação do poder estatal, ora 

acentuada, que acaba sendo modo de diferenciar um estágio civilizatório de outro, 

conforme o maior ou menor grau de limitação da ação do ente incumbido de zelar pela 

ordem pública.  

Diz-se, assim, absoluto o Estado cuja capacidade de decidir e agir encontra-

se acima de qualquer forma de revisão ou delimitação, a teor do medieval modelo 

defendido por Thomas Hobbes
3
, apregoado como incontrastável e de força completa e 

concentrada, necessário para colocar fim à luta de todos contra todos, de modo a domar o 

lobo existente no interior de cada ser humano, e assaz garroteado, por intenso temor e 

terror, permitir-se-ia a passagem do selvagem estado de natureza para a mais segura vida 

em sociedade, mediante pacto de submissão.  

No pólo oposto, estribada em outra concepção sobre a natureza humana e a 

razão de ser do ente coletivo, o Estado de Direito aparece calcado na supremacia da ordem 

jurídica, à qual o próprio órgão representativo da coletividade se submete, vez que sua 

instituição mesma, conforme a proposição rousseauniana
4
, seria fruto de deliberação dos 

                                            
2
  RANIERI, Nina. Teoria do Estado: do Estado de Direito ao Estado Democrático de Direito. Barueri: 

Manole, 2013, p. 12. 
3
  HOBBES, Thomas. Leviatã. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2003. 

4
  ROUSSEAU, Jean-Jacques. O Contrato Social. 3ª ed. São Paulo: Editora Martins Fontes, 1996. 
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cidadãos interessados em assegurar a liberdade e a segurança, mediante contrato social 

assecuratório dos direitos individuais.  

Daí o sentido do próprio ordenamento jurídico, estabelecido como elemento 

garantidor das prerrogativas fundamentais e propiciador do desenvolvimento humano e 

social, como bem acentuado por Pedro Barbas Homem
5
: “O Direito é um factor 

civilizacional dos povos e das gentes”. 

Certo é que o Estado, compreendido como a ordem jurídica soberana de um 

certo povo sobre determinado território, para uma finalidade de interesse comum – 

conforme a precisa lição de Dalmo Dallari
6
, que bem delineia os quatro elementos 

essenciais configuradores do fenômeno estatal contemporâneo – necessita de mecanismos 

específicos para que o desiderato motivador de sua própria existência possa ser perseguido 

e preservado. 

A via evolutiva da dinâmica estatal percorre um vasto caminho, da plena 

irresponsabilidade à múltipla responsabilização das pessoas jurídicas e físicas incumbidas 

de titularizar os mandatos delegados pela sociedade, em modelagem estrutural que se torna 

cada vez mais complexa e intrincada. 

O modelo consagrado assenta-se na clássica tripartição dos poderes, 

delineada por Montesquieu
7
 como estratégia organizacional de freios e contrapesos, em 

que o poder controla e limita o próprio poder, principalmente mediante a distribuição de 

funções políticas entre três entes distintos e reciprocamente interrelacionados – um para 

erigir as normas, o Legislativo, outro para colocá-las em prática, o Executivo, e o terceiro 

incumbido de zelar pelo respeito a elas, o Judiciário. 

Se, na teoria política, a incumbência de fazer as leis parece ser a dotada de 

maior intensidade quanto à capacidade de exercer a fração de soberania delegada pelo 

povo, na prática suspeita-se que graúdo quinhão de poder concentra-se no Executivo, não 

sendo irrelevante, tampouco, a competência reservada ao Judiciário, de afirmar o Direito 

por meio da interpretação normativa. Daí por que deve haver mútuo controle entre os 

                                            
5  HOMEM, António Pedro Barbas. História das Relações Internacionais - o direito e as concepções 

políticas na Idade Moderna. Coimbra: Almedina, 2014, página 10. 
6
 DALLARI, Dalmo. Elementos de Teoria Geral do Estado. 17ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 1993. 

7
  MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de. O Espírito das Leis. 2ª ed. São Paulo: Editora 

Martins Fontes, 2000. 
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Poderes constituídos, a fim de impedir abusos e extrapolações no uso dos misteres 

superiores, os quais devem estar sempre voltados à concretização do interesse público. 

A proposta de que a força política de uma determinada comunidade deve ser 

institucionalmente organizada, portanto, encontra firmes raízes na teoria clássica, 

conquistando amplo reconhecimento social e aplicação em várias nações, de modo a 

propiciar que, na prática, o poder controle e limite o próprio poder, tal como apregoado 

pelo já referido arquétipo modelar proposto pelo festejado filósofo francês. 

O Estado atua por meio do Poder Legislativo, Judiciário e Executivo, 

havendo necessidade de controle em todas as situações, num patamar mínimo de segurança 

para a coletividade, no sentido de que as decisões estejam sendo tomadas conforme os 

parâmetros normativos, sempre em busca da finalidade de interesse geral. 

Em função disso, um conjunto de regras de competência, mecanismos de 

revisão e de fiscalização estabelecem meios de restrição da atuação estatal, para que os 

Poderes constituídos interajam, seja pela prerrogativa de propor algo para o outro deliberar, 

seja escolhendo os integrantes do outro, um podendo analisar e anular decisões tomadas 

por outro, outro com atribuição para aprovar ou não as contas de um, ou para processar e 

julgar seus membros. 

Os modos de delimitação do poder são distintos e complementares. Além 

daqueles decorrentes da relação institucional entre os Governos, Parlamentos e Tribunais, 

há também necessidade de que a própria organização de cada Poder leve em conta 

procedimentos e atribuições voltados ao autocontrole de sua própria atuação, além da 

necessidade de que todos os entes públicos estejam submetidos ao monitoramento direto da 

sociedade.  

Controle externo e interno constituem, portanto, modos institucionalizados 

de se buscar garantir a adequação da atuação estatal aos parâmetros normativos vigentes, 

sem omissões nem extrapolações. Os atos estatais devem estar sempre sujeitos aos 

diferentes modos de acompanhamento e eventual contestação e correção, para que possa 

haver efetivo controle da Administração Pública. 
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Controle e responsabilidade – eis o binômio realçado por Canotilho
8
, como 

expressão dos conceitos nucleares capazes de definir a forma de governo 

fundamentalmente organizada em uma Constituição, compreendida esta como o estatuto 

jurídico do político. 

Por certo que o controle precisa acompanhar a dinâmica da sociedade, não 

sendo o mesmo ao longo do tempo, nem tendo sempre idênticas características – se o 

Estado evolui e assume novas tarefas e diferentes conformações, também o modo de ser 

controlado não pode continuar imutável, estático.  

Ao contrário, o controle de um Estado intervencionista não é o mesmo de 

um Estado absenteísta, assim como o de uma Monarquia não será idêntico ao de uma 

República, ou de um regime presidencialista para outro parlamentarista, variando em 

sintonia com o maior ou menor conjunto de atribuições assumidas e desempenhadas, e em 

virtude da natureza dos seus elementos constitutivos. 

E são tremendos os desafios da contemporaneidade para a preservação das 

conquistas civilizacionais da humanidade, em face das corrosões a que estão submetidos os 

fundamentos democráticos, servindo de alerta o estudo dos Professores de Harvard Steven 

Levitsky e Daniel Ziblatt
9
, recentemente publicado, sobre o risco de enfraquecimento 

gradativo das normas, procedimentos e instituições, causado por escalada de um tipo de 

autoritarismo capaz de fugir ao controle dos guardiões e das grades de proteção da 

democracia, o qual logra subverter a ordem sem revoluções ou golpes ilegais, muitas vezes 

abusando do poder governamental para atentar contra as bases do sistema republicano. 

Interessa, portanto, considerar como a Administração Pública se organiza e 

funciona, bem como quais são as suas principais características, as transformações recentes 

e perspectivas num futuro imediato, para buscar compreender a modelagem mais adequada 

a seu controle, de acordo com as peculiaridades e circunstâncias consideradas, a fim de 

buscar identificar e fechar brechas à anomia e ao descontrole conducentes ao império da 

força arbitrária, de forma a não deixar sombrios espaços ao cenário funesto de suspensão 

                                            
8
  CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6ª ed, Coimbra: Livraria Almedina, 1993. 

9
 LEVITSKY, Steven, e ZIBLATT, Daniel. Como as democracias morrem. Trad. Renato Aguiar. 1ª 

Edição. Rio de Janeiro: Zahar, 2018. 
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da plena vigência do direito, apontado por Giorgio Agamben
10

, quando o estado de 

exceção se torna paradigma de governo. 

 

 

 

 

1.2. TENDÊNCIAS ATUAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 

O modo de organização das atividades estatais e as transformações que 

ocorrem na gestão pública relacionam-se diretamente com o modelo de Estado impactado 

pelas condicionantes históricas e definido constitucionalmente, em função das expectativas 

sociais vertidas em normas jurídicas, por sua vez conformadoras das unidades responsáveis 

pela adoção das tarefas voltadas à coletividade. 

Para fazer valer suas funções, as quais devem se sobrepor aos interesses 

particulares, para a primazia do bem comum, a Administração Pública é dotada de 

supremacia assinalada pelo ordenamento, decorrendo daí a constatação de sua 

superioridade hierárquica, calcada em certas prerrogativas institucionais e privilégios 

processuais, vinculada ao desempenho conforme a estrita legalidade e voltada à 

consecução das finalidades estipuladas pela sociedade. 

Contudo, não se está em uma quadra histórica na qual o despotismo 

absoluto vigore legitimamente, não sendo aceitável o ilimitado agir autoritário nem o 

decisionismo arbitrário calcado apenas na força monopolizada pelo poder público, a 

extrapolar a moldura normativa.  

No atual milênio, ao revés, os valores e princípios majoritariamente 

decorrentes da vivência democrática devem estar sedimentados nas bases sólidas do Estado 

de Direito, em que vigora o pleno respeito aos direitos humanos e a Constituição assegura 

                                            
10

 AGAMBEN, Giorgio. Estado de exceção. Trad. Iraci D. Poleti. 2 ª Edição. São Paulo: Boitempo, 2004. 
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o controle do poder, moldando a Administração Pública para bem atender às necessidades 

da cidadania. 

Mas a contextualização da atualidade não se faz com singeleza. Na 

modernidade líquida, segundo a difundida expressão de Bauman
11

 para simbolizar a 

intensidade das transformações em curso, estaria ocorrendo a dissolução de muitos 

parâmetros antes apresentados com robusta consistência, em aparente imutabilidade 

pretérita, agora colocada em xeque.  

Chamada era da informação, ou sociedade informática por Adam Schaff
12

, 

marcada pela instantaneidade comunicacional propiciada pelo avanço tecnológico, em que 

as relações são cada vez menos intermediadas por hierarquias verticalizadas e cada vez 

mais espraiam-se em conexões diretas e horizontais, favorecendo a criação de redes, tanto 

entre os cidadãos como também na relação destes com o poder público, configurando a 

sociedade em rede e o Estado em rede apresentados por Manuel Castells
13

. 

A complexidade do globalismo, diagnosticada em sua multifacetada 

caracterização por Octavio Ianni
14

, tanto em função de suas novas dinâmicas como em 

vista da persistente desigualdade conflituosa, não chegaria ao ponto da erosão dos 

fundamentos clássicos do Estado, os quais remanesceriam vigentes e necessários para 

viabilizar a convivência social, na visão de Enrique Lewandowski
15

. 

Daí o propósito de verificação se está a Administração Pública preparada 

para os novos tempos, com atributos jurídicos capazes de resistir ao turbilhão, assimilar as 

demandas, reduzir as tensões e cumprir com suas finalidades.    

Para tanto, convém mencionar alguns dos temas fundamentais para a 

compreensão da temática, iniciando-se pela noção de regime jurídico administrativo, 

conceituado por Maria Sylvia Zanella Di Pietro
16

 em vista das prerrogativas que elevam a 

Administração, para o benefício da coletividade, ao mesmo tempo em que as restrições 
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legais limitam sua atividade a determinados finalidades e consoante parâmetros 

normativamente estabelecidos. 

Ressalta a bipolaridade do Direito Administrativo, que já esclarece a 

dicotomia encetada: de um lado, a “Autoridade da Administração”, para a necessidade de 

satisfação dos interesses coletivos, estribada na supremacia do interesse público sobre o 

particular, razão de ser das prerrogativas e dos privilégios da Administração Pública, como 

o poder de polícia, que restringe e fiscaliza o exercício de direitos individuais em prol do 

interesse geral, o poder de expropriar ou requisitar bens privados, instituir servidão, alterar 

e rescindir unilateralmente contratos; e, pelo outro aspecto, a “Liberdade do Indivíduo”, 

com a imprescindível proteção dos direitos individuais frente ao Estado, a repousar no 

princípio da legalidade, servindo a limitação do poder para assegurar a liberdade dos 

cidadãos, a caracterizar Estado de Direito. 

Carlos Ari Sundfeld
17

 sublinha a missão do Direito Público como 

propiciadora do equilíbrio entre a autoridade estatal e os direitos fundamentais, no fio da 

navalha da tensão entre comando governamental e liberdade individual. 

Portanto, a supremacia do interesse público sobre o particular, chamada de 

finalidade pública, a vincular o legislador bem como o executivo, decorre da noção de 

autoridade da Administração e serve de bússola a indicar a direção devida, em função da 

busca pela satisfação dos interesses coletivos, em prestígio do bem estar geral, para isso 

congregando certas prerrogativas e privilégios. 

Contudo, o princípio não impera como se soberano fosse, a reinar absoluto 

no universo jurídico, onde igualmente vigoram outras proposições essenciais que também 

servem de salvaguarda aos direitos individuais em face do poder estatal, a começar pelo da 

legalidade, primordial ao Direito Administrativo. 

Na dicotomia entre legalidade e supremacia do interesse público, a 

razoabilidade, que poderia ser tida como perfilada junto ao primeiro, em verdade serve a 

ambos, pois o conceito de razoabilidade envolve o de proporcionalidade, de adequação 

entre meios e fim, delimitando o exercício da discricionariedade administrativa e 

ampliando a sujeição do ato administrativo à revisão judicial. 
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Interesse público, como se sabe, é conceito central, razão de ser do Direito 

Administrativo; a própria justificativa para a existência do Estado reside no interesse 

público, na ideia de que existem necessidades e aspirações comuns e superiores aos 

interesses individuais, as quais motivam e demandam a organização de um poder 

supraindividual capaz de buscá-las, defendê-las, promovê-las. Daí a mencionada 

supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público 

pelo administrador. 

Os princípios constitucionais regentes da Administração Pública no Brasil, 

expressos no artigo 37 da Carta de 1988, diretamente se relacionam com o interesse 

público: legalidade (assegura a primazia do interesse público, conforme normativamente 

estipulado), impessoalidade (afasta qualquer parcialidade na atuação administrativa, em 

prestígio do interesse público), moralidade (aponta para a retidão dos meios em busca do 

fim colimado – o interesse público), publicidade (meio capaz de expor ao escrutínio geral 

os atos administrativos, para que realmente estejam voltados ao interesse público) e 

eficiência (uso adequado dos recursos disponíveis, em prol da consecução do interesse 

público). 

Além destes, a Constituição do Estado de São Paulo, no artigo 111, Capítulo 

da Administração Pública, destaca os princípios da razoabilidade, da finalidade, da 

motivação e do interesse público. A Lei do Processo Administrativo Federal (Lei n. 

9.784/99) menciona, no artigo 2., os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

dentre outros. A Lei do Processo Administrativo Estadual (Lei n. 10.177/99) relaciona, no 

artigo 4., os princípios da razoabilidade, finalidade, interesse público e motivação. 

Para Celso Antonio Bandeira de Mello
18

, o conceito de interesse público é 

integrado por interesses qualificados como próprios da coletividade, internos ao setor 

público, aqueles que não se encontram à disposição de quem quer que seja, irrenunciáveis 

pela autoridade administrativa, guardados pelos órgãos administrativos. 

Tidos por interesse geral em contraposição ao interesse individual, 

distinguem-se dos proveitos particulares de cada um dos cidadãos ou de cada um dos 

segmentos que compõem a sociedade; diferem-se do que se aproveita apenas em benefício 
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de uma parte, pois voltam-se à satisfação do que pode haver de comum ao todo, buscam 

atender ao que possa ser expectativa e aspiração da coletividade. 

Assim, os interesses da generalidade do conjunto de cidadãos têm conteúdo 

juridicamente tutelado, variável conforme o momento histórico, as demandas da sociedade, 

as expectativas sociais, a concepção de Estado, a ideologia hegemônica. 

Nem a Constituição nem as leis os definem cabalmente; a doutrina busca 

delinear seus contornos e reduzir sua essencial indeterminação; ao administrador, serve de 

bússola para a conduta, sem chegar a ser um farol capaz de iluminar todo o caminho, 

revelar o aplainado e realçar os obstáculos pedregosos a serem evitados; a jurisprudência 

aprecia se está presente nas concretas situações submetidas ao controle judicial. 

Percebe-se a importância da dimensão protetiva dos atributos essenciais 

distintivos dos seres humanos, assentados tanto na tradicional concepção aristotélica do ser 

humano como animal político vocacionado à convivência social e à participação cidadã, 

como também na ideia moderna de liberdade, conectada ao elemento volitivo individual. 

Veja-se a sempre oportuna lição de Celso Lafer
19

: “Como é sabido, o 

liberalismo moderno surge como uma contestação ao Estado Absoluto e ao abuso de poder 

dele decorrente. Daí o esforço do liberalismo de converter o Estado Absoluto num Estado 

de Direito, cuja atividade seria material e formalmente limitada através de alguns 

instrumentos jurídicos e políticos. Entre estes instrumentos, cabe destacar a garantia dos 

direitos individuais, cuja tutela limitaria materialmente a atividade do Estado.”  

Surge, então, a nova face da Administração Pública do século XXI, 

associada por Gustavo Justino de Oliveira
20

 à Administração consensual, vendo no 

consensualismo a chave explicativa da evolução e transformação por que passa a 

Administração, cuja gestão gradativamente assimila as referências do acordo, da 

negociação, da coordenação, da colaboração, da cooperação, de modo que a eficácia e a 

legitimidade da atuação pública decorram da qualidade da interação entre setor estatal, 

privado e terceiro setor, em relações horizontais, com compartilhamento do poder. 
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Algumas das expressões e instrumentos de ação do consensualismo na 

Administração são a maior concatenação e convergência entre providências 

administrativas voltadas a determinado fim, tanto pela concertação administrativa, 

contratualização administrativa, pelos acordos administrativos e também por meio da 

conciliação e transação administrativos. 

Canotilho
21

 fala em boa governança (good governance) como sinônimo de 

condução responsável dos assuntos do Estado, conjugando governabilidade, 

responsabilidade (accountability) e legitimação. 

Para Odete Medauar, a Administração “não mais detém exclusividade no 

estabelecimento do interesse público; a discricionariedade se reduz, atenua-se a prática da 

imposição unilateral e autoritária de decisões. A Administração volta-se para a 

coletividade, passando a conhecer melhor os problemas e aspirações da sociedade. (...) 

passa a ter atividade de mediação para dirimir e compor conflitos de interesses (...). Passa a 

ter relevo o momento do consenso e da participação.” 
22

 

Como temas conexos, as noções de governança pública, parcerias público-

privadas, transparência administrativa, novas formas de controle da Administração, 

participação, pluralismo e regulações internacionais, dentre outros. 

 Em recente artigo publicado, Floriano de Azevedo Marques
23

 faz 

diagnóstico crítico do controle da Administração Pública no Brasil, destacando sete 

impasses que estariam a caracterizar um quadro problemático grave: o controle estaria 

sendo assaz voluntarioso, impulsionado e direcionado marcadamente por convicções 

pessoais; priorização do atendimento ao controle, despendendo-se muito tempo gasto para 

responder a demandas dos órgãos de fiscalização, em detrimento das tarefas precípuas, 

finalísticas, de cada ente estatal; controle seria excessivo, marcado por exageros e atuação 

exorbitante, causando o chamado “apagão das canetas”, a incentivar uma gestão defensiva, 

em que os gestores revelam-se premidos pelo temor, intimidados, impedidos de inovar; 
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haveria verdadeira competição institucional entre os entes responsáveis pela fiscalização, 

com disputa por holofotes e busca de destaque na imprensa, especialmente pelo 

protagonismo na condução dos acordos de leniência; instabilidade das decisões e excesso 

de liminares, gerando insegurança e atrasos nos processos administrativos; deslocamento 

das competências públicas em direção aos órgãos mais robustos: das unidades gestoras 

para os entes de controle, especialmente para os Tribunais de Contas. 

 Tais críticas ao sistema de controle e suas apontadas disfunções procuram 

fundamentar um diagnóstico pessimista, em que o Direito Público não funcionaria como 

deveria, principalmente em razão da falta de segurança jurídica, a demandar 

aperfeiçoamento legislativo para bem delimitar as tarefas e responsabilidades nesta seara 

da Administração Pública. 

Acertado ou equivocado, este cenário parece ter motivado a alteração 

efetuada há pouco no ordenamento nacional, com a aprovação da Lei n. 13.655/2018, 

vertida para ditar o modo de interpretação e aplicação das normas positivas, a fim de elevar 

os níveis de segurança jurídica por meio da maior parametrização legislada da tarefa 

hermenêutica. 

 Elaborada pelos Professores de Direito Administrativo Floriano de Azevedo 

Marques e Carlos Ari Sundfeld, conforme informado na justificativa do Projeto de Lei do 

Senado n. 349/2015, a proposta foi encampada pelo Senador Antonio Anastasia, também 

ele docente de Direito Público, e submetida como Projeto de Lei no Senado da República, 

onde houve apenas uma audiência pública ao longo de quase três anos de tramitação 

legislativa, sem participação de representantes das Controladorias, Tribunais de Contas, 

Ministérios Públicos e Poder Judiciário, o que despertou polêmica e motivou críticas, 

especialmente em função do momento no qual foi aprovada pelo Congresso Nacional, em 

que grassava forte desconfiança quanto a possíveis medidas que pudessem representar 

freios às investigações e providências moralizadoras em curso no âmbito do Sistema de 

Justiça.  
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Os dez artigos acrescentados à antiga Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro (Decreto-Lei n. 4.657/42) encontram-se comentados por ilustres 

doutrinadores publicistas em opúsculo publicado pelo Senado Federal
24

. 

As polêmicas sobre a nova lei envolvem o receio de riscos de retrocesso a 

uma situação prática em que vigorava a impunidade de poderosos, por ser vista como mais 

benéfica ao infrator, em virtude de possíveis efeitos retroativos, com impactos futuros em 

termos de insegurança para o patrimônio público, havendo até quem fale em “apagão do 

controle”, dada a excessiva ênfase em propiciar segurança para o gestor e impor limitações 

às atividades fiscalizatórias.  

Haveria ainda ônus adicional aos gestores, decorrente da obrigação de 

apontar as alternativas consideradas e as razões para a escolha efetuada em cada decisão 

adotada, além de certa ingerência do controle na gestão, ao prever que cabe àquele definir 

como deve ser feita por esta a providência posterior à invalidação decretada. 

A norma já em vigor estabelece três campos de atuação sobre as quais lança 

seus parâmetros disciplinadores, denominadas de esferas administrativa, controladora e 

judicial, as quais devem considerar as consequências práticas da decisão, não podendo 

estar baseada em valores jurídicos abstratos, mas sim devendo considerar na motivação, 

inclusive, possíveis alternativas, sendo que a decisão de invalidação precisa indicar de 

modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. 

Na interpretação de normas sobre gestão pública, deve ser considerada a 

situação específica enfrentada pelo gestor na realidade fática, considerados os obstáculos, 

dificuldades reais e exigências das políticas públicas, sem prejudicar direitos dos 

administrados, sendo necessário regime de transição sempre que houver interpretação ou 

orientação nova, para modulação de efeitos. A revisão da validade do ato deve levar em 

conta as situações gerais da época, vedada a retroatividade de mudanças de orientação ou 

interpretação e legitimadas práticas administrativas reiteradas e de amplo conhecimento 

público. 

Introduziu novo instrumento jurídico de composição administrativa de 

situação problemática, similar ao Termo de Ajustamento de Conduta - TAC presente em 
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processos judiciais, a fim de permitir, para eliminar irregularidade, que a autoridade 

administrativa possa celebrar compromisso com os interessados, cujos efeitos serão 

produzidos após a publicação. 

Agora, a decisão do processo administrativo pode impor compensação por 

benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos, resultantes do próprio expediente 

ou da conduta dos envolvidos, e o agente público responde, por decisões ou opiniões 

técnicas, em casos de dolo ou erro grosseiro, assim considerada a conduta culposa que foge 

ao administrador médio. 

O aumento da segurança jurídica por meio de regulamentos, súmulas 

administrativas e respostas a consultas, com caráter vinculante, conforme previsto no 

artigo 30, revela-se estratégico para o fortalecimento do controle interno, que pode emitir 

enunciados capazes de vincular os gestores e gerar responsabilização caso desatendidas. 

Percebe-se, portanto, possuir a nova norma diversos aspectos positivos para 

o fortalecimento do controle da Administração Pública, e não apenas disposições tendentes 

a restringir a atuação dos órgãos de fiscalização. A visão cética a seu respeito, no entanto, 

talvez esteja um pouco contaminada pelo momento histórico atual, no qual se celebra o 

funcionamento das instituições republicanas no combate à corrupção, ao mesmo tempo em 

que se mantém atenta vigilância para não haver retrocessos nessa caminhada coletiva rumo 

a um patamar mais elevado de integridade nas práticas do setor público - e também das 

empresas privadas. 

 Por certo que essas reflexões inserem-se em quadro mais amplo, num 

momento de transformações do Estado, da modernidade líquida, globalização, 

glocalização, com pressão para redução do papel estatal na produção de bens e serviços 

diretamente, para o predomínio das funções regulatórias, fiscalizatórias e sancionatórias, 

com substituição da verticalização pela horizontalidade na relação do Poder Público com o 

cidadão, pela administração em rede, em que a meritocracia seja considerada para o 

preenchimento dos cargos e a remuneração seja variável, a depender de resultados e metas, 

com contratos de gestão com entidades sem fins lucrativos, parcerias público-privadas, 

maior contratualização, valorização do princípio da eficiência e da publicidade, pugnando 

por uma Administração concertada, em busca de mais consensualidade e menos punição. 
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As mudanças em curso têm provocado, pois, amplo debate sobre o momento 

histórico, o modelo de Estado e sua Administração, impactado por privatizações, 

terceirizações e o atual estágio da globalização, a fim de diagnosticar e discutir a alteração 

dos papéis e a própria conformação do poder público, havendo polêmica até sobre algo 

central no tema - o conceito de serviço público, se estaria ou não sendo afetado 

essencialmente. 

Na União Europeia haveria crise do aludido conceito, vez que as empresas 

estatais estariam sendo combatidas, e o Tratado de Roma
25

 não abriga textualmente a 

expressão serviço público.  

No Brasil, a Constituição Federal trata do assunto, estipulando caber ao 

poder público, diretamente ou mediante concessão ou permissão, a prestação de serviços 

públicos, conforme o artigo 175, inserto no capítulo referente aos princípios gerais da 

atividade econômica. Também ao distribuir as competências da União, no artigo 21, a 

Constituição estabeleceu os serviços que devem ser por ela mantidos (correio – inciso X, 

polícia civil, militar e bombeiros, além de assistência financeira para execução de serviços 

públicos do Distrito Federal – inciso XIV, serviços oficiais de estatística, geografia, 

geologia e cartografia – inciso XV, inspeção do trabalho – inciso XXIV, defesa contra 

calamidades – inciso XVIII, polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras – inciso XXII, 

serviços e instalações nucleares – inciso XXIII) e explorados diretamente ou mediante 

autorização, concessão ou permissão (telecomunicações – inciso XI, radiodifusão, energia 

elétrica, navegação aérea, portos, transporte ferroviário, aquaviário e rodoviário 

interestadual – inciso XII). 

Em perspectiva jurídico-formal, portanto, não há que se falar em crise do 

conceito de serviço público em nosso país, dado seu amplo respaldo constitucional, o qual 

se irradia em diversas normas infraconstitucionais, vigentes nas três esferas de governo.  

Na doutrina, a noção de serviço público é desenvolvida, inicialmente, na 

França, com Duguit e Hauriou, dentre outros, no século XX, a partir dos marcos 

jurisprudenciais gradativamente erigidos pelo Conselho de Estado, instância final da 

jurisdição administrativa, típica do sistema dualista gaulês. 
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No Direito Administrativo brasileiro, Maria Sylvia
26

 destaca o aspecto 

material do conceito, consistente na atividade de interesse público, sob titularidade estatal 

– assim, se a titularidade do serviço é do Estado, o serviço é público. Para Edmir Netto de 

Araújo
27

, serviço público é “toda atividade exercida pelo Estado ou por quem lhe faça as 

vezes, para a realização direta ou indireta de suas finalidades e das necessidades ou 

comodidades da coletividade, ou mesmo conveniências do Estado, tudo conforme definido 

pelo ordenamento jurídico, sob regime peculiar, total ou parcialmente público, por ele 

imposto”. Em sentido amplo, o conceito pode englobar inclusive as atividades executivas, 

legislativas e jurisdicionais; em sentido estrito, apenas as da Administração. 

Somente é possível, desta perspectiva, admitir-se crise no serviço público de 

“lege ferenda”, pois no plano normativo, segundo os termos da Constituição em vigor, não 

se pode afastar a observância do conceito expresso pela lei maior brasileira. 

Sob um prisma sociológico, no entanto, plausível o temor de que as 

transformações em curso alhures possam também produzir efeitos de mutação da ordem 

jurídica nacional brasileira, levando a alterações da previsão normativa, ainda não 

verificadas em plenitude, mas perceptíveis em algumas novas normas infraconstitucionais. 

Como exemplo, o recente Marco Regulatório das Organizações da 

Sociedade Civil (Lei n. 13.019/2014), a disciplinar as crescentes parcerias entre Poder 

Público e Terceiro Setor, para repasse de recursos estatais a entidades sem fins lucrativos, 

incumbidas não apenas de executar projetos de interesse social nas tradicionais searas das 

iniciativas benemerentes conduzidas por voluntários e custeadas em parte com doações 

privadas, mas também nas áreas da cultura, ciência e tecnologia e outras. 

Prevê também possibilidades de haver parceria na gestão de equipamentos 

públicos e para a prestação de serviços públicos essenciais, por meio de contratos de gestão 

com Organizações Sociais para o funcionamento de ambulatórios médicos, hospitais, 

creches, museus, teatros, centros de acolhimento e outros, prática administrativa iniciada 

no contexto da busca por mais eficiência na Administração Pública, simbolizada pela 

aprovação da Emenda Constitucional n.19/98, que introduziu, no caput do artigo 37 da 

Carta, o quinto princípio regente da atuação estatal no Brasil. 
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Assim, o conceito doutrinário clássico permanece válido, mas ocorrem 

mudanças na forma pela qual o serviço público é prestado, sem ser afastada a 

responsabilidade estatal sobre o atendimento das necessidades coletivas, permanecendo 

imprescindível haver adequado controle sobre a prestação dos serviços públicos, ajustado 

às peculiaridades expostas pelas alterações em andamento no modo de execução das 

tarefas a cargo do Estado.  

E sobre as recentes tendências especificamente quanto ao controle da 

Administração Pública, no plano jurídico brasileiro, ao analisar a evolução do Direito 

Administrativo, Odete Medauar
28

 destaca as várias modalidades possíveis de participação, 

com suas desafiadoras dificuldades práticas, e a imprescindibilidade da transparência 

governamental, tanto como livre acesso aos documentos oficiais, bem assim o dever de 

prestar contas dos governos, invertendo e deixando para o passado absolutista a lógica dos 

segredos estatais e do hermetismo governamental, para tornar a publicidade a regra geral 

da sociedade moderna e poder haver democracia, conforme a paradigmática lição de 

Norberto Bobbio: o governo do poder público em público
29

. 

 

 

 

 

1.3. CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ESTADO DE DIREITO  

 

 

Para compreensão de um tema jurídico, naturalmente parte-se da 

identificação das possíveis percepções a ele relacionadas, buscando-se contemplar as 

diferentes perspectivas sobre um mesmo objeto, pois a depender do ângulo de observação e 

do ponto de partida considerado, descortina-se paisagem distinta. 
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Assim, ao se falar em controle da Administração Pública, seria possível 

visualizar a expressão desde o ponto de vista do Estado como detentor de poder sobre o 

cidadão, em relação às empresas, bem como no tocante às entidades sem fins lucrativos, 

tomando a Administração como a controladora, nessa condição capaz de legislar, tributar, 

fiscalizar, multar, ou seja, apta a exercitar o poder de polícia típico dos entes estatais, 

dotados de tal prerrogativa para tornar possível a vida regrada em sociedade. Estado 

tomado como polo ativo, responsável por controlar a sociedade, e esta como polo passivo 

da relação de tal modo vislumbrada. 

Por certo não é desde essa perspectiva que se está, aqui, a tratar do assunto, 

quando o sujeito ativo do controle encontra-se não no lado estatal, mas sim na sociedade 

civil, por decorrência da própria noção de soberania popular. O detentor do controle estatal 

é, pois, o povo, e cada cidadão tem direito a participar desse múnus. 

A partir dessa visão, cabe haver controle sobre os agentes públicos, e 

também em relação aos atos e contratos administrativos, figurando a Administração como 

a controlada, sendo monitorada, fiscalizada, punida - polo passivo da relação Estado-

sociedade - adstrita aos parâmetros norteadores de sua atuação, legalmente estipulados, no 

interesse de todos. 

 Dessa forma, pode haver autocontrole, ou controle interno, quando a 

Administração lança mão de procedimentos, mecanismos e de seus órgãos para viabilizar 

adequado monitoramento e capacidade de intervenção direta sobre seus próprios atos, ou 

pode haver heterocontrole, controle externo, sempre que presentes modos heterônomos de 

controlar a Administração por outras pessoas, físicas e jurídicas, públicas e privadas, por 

meio de instituições, procedimentos, mecanismos e instrumentos, que serão mais adiante 

delineados. 

 Muitas são as dimensões possíveis do controle da Administração Pública, 

sendo as mais usuais relacionadas com distintas acepções da ideia de controlar: foco na 

contabilidade, na regularidade formal, nos resultados ou na efetividade.  

Significando manter contabilidade em ordem, passível de prestação de 

contas, tendo-se em registro preciso o exato montante pecuniário gerido, depara-se com 

perspectiva de controle focada no dinheiro, na adequada guarda e utilização dos recursos 

financeiros disponíveis. 
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Numa variação dessa noção, pode-se entender que controlar seja verificar se 

as contas estão sendo respeitadas, se os procedimentos estão formalmente de acordo com 

os cânones legais, hipótese em que o foco está no processo, na regularidade formal. 

Diferente visão ocorrerá se controlar, tomado como dever de analisar 

também os resultados da utilização dos recursos disponíveis, focar na checagem quanto ao 

atingimento de metas, para ser possível afirmar que a finalidade almejada restou alcançada, 

pois assim agindo o objetivo maior do controle passa a se situar na aferição da ocorrência 

ou não do resultado almejado. 

E ainda é possível ter presente que controlar possa ser, em verdade, 

mensurar se indicadores melhoraram, se a vida social foi positivamente afetada pela ação 

pública, numa amplitude maior do propósito da atividade monitorada, revelando estar na 

efetividade o foco desta maneira de se conceber o controle adequado, em função do 

impacto causado pela atuação esperada.  

Odete Medauar
30

 sintetiza as principais correntes doutrinárias europeias e 

sul-americanas sobre o controle da Administração Pública, apresentando-as resumidamente 

e adotando as seguintes modalidades classificatórias: segundo a inserção do agente, pode-

se considerar haver controle interno, externo e extraorgânico ou social; conforme o modo 

de exercício, pode-se considerar o aspecto da atuação (hipótese em que caberá falar em 

controle de legalidade, de mérito, da boa administração, da ética), o momento (havendo 

então controle prévio, concomitante, sucessivo), a amplitude (a abarcar controle do ato e da 

atividade) ou o modo de ser desencadeado (situação em que se pode ter controle de ofício, 

por provocação ou compulsório). 

Controle da Administração Pública pode ser definido, segundo a lição de 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro
31

, “como o poder de fiscalização e correção que sobre ela 

exercem os órgãos dos Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo, com o objetivo de 

garantir a conformidade de sua atuação com os princípios que lhe são impostos pelo 

ordenamento jurídico”. 
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O tema se relaciona diretamente com a noção de Estado de Direito, pois a 

conformação típica desse modo evoluído de estruturação estatal está intrinsecamente ligada 

ao desenvolvimento do controle sobre o exercício do poder político, administrativo e 

econômico detido pelo ente abstrato de representação da coletividade, para que possa ser 

garantida a individualidade do ser humano e sua inafastável dignidade. 

“A dignidade da pessoa humana como elemento axiológico e a construção 

de uma sociedade livre, justa e solidária como elemento teleológico são, no nosso entender, 

os traços mais marcantes do Estado Democrático de Direito brasileiro”, nas precisas 

palavras de Nina Ranieri
32

. 

A natureza essencial do controle, ínsita à própria concepção de Estado de 

Direito, fica evidenciada quando se recorre aos autores clássicos do Direito Público, como 

é possível perceber a partir dos dois expoentes franceses em seguida mencionados, que 

pontificaram em fins do século XIX e início do XX, tratavam da necessidade do controle 

do Estado e de seus atos administrativos como uma vital necessidade da salvaguarda de 

direitos individuais fundamentais, por meio da limitação ao exercício do poder. 

Ao apresentar sua concepção sobre o Estado de Direito, Leon Duguit
33

 

menciona 4 correntes doutrinárias – a doutrina metafísica (pela qual o poder público é 

tomado como personalidade jurídica da coletividade), a realista (Estado como produto da 

divisão entre governantes e governados, cabendo àqueles dirigir e controlar a prestação de 

serviços públicos), a individualista (direitos individuais, naturais, imprescritíveis e 

inalienáveis são anteriores ao Estado e limitam sua atuação) e a solidária (há regras que se 

impõem a todos, grandes e pequenos, governantes e governados, que decorrem de um 

princípio superior da consciência humana ou de um fundamento positivo dos elementos da 

ordem social) – frisando a ideia fundamental segundo a qual o Estado é subordinado a uma 

regra de Direito superior a ele mesmo, que delimita sua atuação e impõe deveres ao poder 

institucionalizado. 

Partindo de tal premissa, elabora crítica aos grandes filósofos alemães 

defensores da noção de que o Estado faz o direito – Kant, Hegel, Ihering, Jellinek – 
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tachadas de teorias nefastas que levam ao absolutismo na política interna e à política de 

conquista bélica no plano externo, defendida por Seydel. Para o renomado autor francês, 

sem o direito, a escolho é trágica: despotismo ou barbárie (“O direito sem a força é 

impotente, mas a força sem o direito é barbárie”). 

Mas se o Estado detém o monopólio da força, balizado pelo direito, como 

sancioná-lo caso viole tal limitação? A sanção repressiva é difícil de se impor, daí a 

importância da plena consciência coletiva do direito e das sanções preventivas, um 

conjunto de medidas de natureza cautelar, a fim de reduzir ao mínimo o perigo de violação 

da lei pelo Estado, quais sejam as declarações de direitos fundamentais, solenemente 

proclamadas, e a organização interna do Poder Público, por normas constitucionais rígidas, 

que conformam os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, tudo sob o princípio da 

legalidade, a fim de assegurar a intangibilidade dos direitos individuais contra invasões 

estatais.  

Para o citado publicista, o direito das sociedades modernas civilizadas 

coincide aproximadamente ao direito legislado, e o Estado moderno, tanto o que administra 

quanto o que julga, não pode agir senão em conformidade com a lei, bem como seus 

agentes executivos e jurisdicionais não podem praticar nenhum ato que não seja permitido 

ou ordenado pela norma, pois fato contrário à norma é nulo. 

Maurice Hauriou,
34

 em seu Resumo de Direito Administrativo, aborda os 

vícios dos atos da Administração, desde logo realçando que as pessoas administrativas têm 

sua manifestação de vontade expressa por atos administrativos exarados por 

representantes, os quais podem ser viciados quando os intermediários não veiculem com 

fidelidade a vontade administrativa, usando mal os seus poderes. Enumera três vícios dos 

atos administrativos, decorrentes de conduta inadequada dos agentes estatais prolatores dos 

mesmos: usurpação do poder que acarreta inexistência do ato (quando há violação da 

separação de poderes ou autoridade incapaz para praticar o ato), excesso de poder que 

causa anulabilidade do ato (por incompetência, vício de forma, desvio de poder, violação 

da lei ou dos direitos adquiridos) e inoportunidade (que pode autorizar anulação ou 

reforma pela via administrativa). Para a correção, duas vias encontram-se disponíveis para 
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serem acessadas: a via administrativa, pela revisão por autoridades superiores, ou a via 

contenciosa, para anulação ou reforma pelos tribunais. 

A visão tradicional, portanto, valoriza o Direito e consagra o princípio da 

legalidade, oferecendo fundamentação teórica a fim de coibir abusos de poder e da força, 

prevendo inclusive situações práticas em que atos administrativos viciados devam ser 

anulados e corrigidos. 

 

 

 

 

1.4.  MODALIDADES DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 

1.4.1. Controle interno 

 

 

Interno é o controle realizado pelo próprio ente público ante suas específicas 

atividades, em função da autotutela e do interesse em zelar pela regularidade e 

conformidade de suas ações, decorrente da capacidade de comando e da superioridade 

hierárquica detida pelo dirigente ou por ele delegada a unidade criada para desempenhar 

tarefas de monitoramento, fiscalização, auditoria, ouvidoria, apuração e responsabilização. 

Na tradicional lição de Hely Lopes Meirelles
35

, “o controle administrativo 

deriva do poder-dever de autotutela que a Administração tem sobre seus próprios atos e 

agentes. Esse controle é normalmente exercido pelos órgãos superiores sobre os inferiores 

(controle hierárquico próprio das chefias e corregedorias), com auxílio de órgãos 

incumbidos do julgamento de recursos (controle hierárquico impróprio) ou, ainda, de 

órgãos especializados em determinadas verificações (controle técnico de auditorias etc.), 
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mas integrantes da mesma Administração, pelo quê se caracteriza como controle interno, 

pois que o externo é sempre atribuído a órgão estranho ao Executivo”. 

Envolve apreciação de legalidade e mérito, de modo a verificar que a 

atuação administrativa ocorra com legitimidade e de acordo com as finalidades almejadas 

pela sociedade, conforme plasmadas na ordem jurídica, para a eficiente satisfação do 

interesse geral da coletividade.  

Diversas são as formas pelas quais a Administração pode tutelar suas 

atividades e zelar pela adequação das medidas adotadas, a começar pela possibilidade de 

controle por intermédio do processo administrativo de formação da decisão. 

Modo efetivo de controlar o arbítrio estatal e proteger os direitos individuais 

e coletivos, significa ampliar e especificar o alcance do postulado da legalidade na prática 

administrativa concreta, por meio da definição dos ritos, procedimentos, prazos e 

condições para o desempenho das funções e atividades públicas. 

Daí a relevância e atualidade do texto de Carlos Ari  Sundfeld
36

, que destaca 

as leis disciplinadoras do processo administrativo no Brasil e no Estado de São Paulo, 

apresentando as principais características das Leis Federal n. 9.784/99 e Estadual n. 

10.177/98 (ambas resultantes de projetos legislativos decorrentes de contribuição coletiva 

de destacados especialistas em Direito Público) enquanto normas gerais reguladoras de 

toda a atividade decisória da Administração (os atos administrativos em sentido 

substantivo – considerando seu conteúdo, motivo e finalidade – e também em sentido 

adjetivo – quanto ao modo como se decide), cujo pressuposto é o de que, na Administração 

Pública, “decidir é fazer processos”. 

Odete Medauar
37

 aborda o tema do processo administrativo como 

mecanismo de controle das decisões governamentais desde a perspectiva da democracia 

administrativa, partindo-se de evolução da relação entre Administração e administrado, a 

qual não mais comporta vínculo de submissão imperial, devendo o indivíduo ser visto 

como cidadão titular de direitos, não como súdito a prestar vassalagem à autoridade.  
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Para tanto, aponta notas essenciais da experiência estrangeira, cujo 

conhecimento revela-se conveniente, pois a Espanha possui uma lei de procedimento 

administrativo desde 1889, a Áustria tem a sua datada de 1925, a Argentina desde 1972, na 

Alemanha em 1976, na Itália em 1990 e na França editam-se leis esparsas desde 1979, 

além da norte-americana American Procedure Act - APA de 1946, havendo numerosas 

lições doutrinárias a acentuar a processualidade também na esfera administrativa (Merkl, 

Villar y Romero, Giannini, Allegretti e outros).  

No direito pátrio, além da concepção dos juristas (Cretella Jr., Ada 

Pellegrini Grinover, Cândido Dinamarco, Araújo Cintra e outros), é o próprio texto 

constitucional que estipula a existência de processo administrativo, concebido atualmente 

como meio de atendimento de requisitos de validade do ato administrativo.  

O processo administrativo, com seu registro documental sujeito à 

fiscalização e seguindo balizas e contornos definidos pela ordem jurídica, representa fator 

concreto a delimitar a ação estatal, sujeitando-a a controle tanto em relação a aspectos 

formais quanto à possibilidade de aferição do mérito da decisão tomada, donde sua 

relevância como elemento efetivo a propiciar controle interno administrativo. 

Outro aspecto a ser considerado é a crescente relevância da atividade 

administrativa de fomento, a motivar que se analise especificamente as possibilidades e 

dificuldades de seu devido controle – para tanto, impõe-se compreendê-la.  

Luis Jordana de Pozas
38

 classifica a ação estatal voltada à satisfação das 

necessidades gerais em legislação (a elaboração de normas para disciplinar a vida em 

sociedade), polícia (manutenção da ordem pública mediante limitação da atividade privada 

e possibilidade de restabelecê-la coativamente, sintetizada na noção de ação inibitória do 

Estado), fomento (incentivo estatal a certas iniciativas) e serviço público (satisfação direta 

de uma necessidade pública, em ação interventora do Estado).  

O fomento, que se pretende enfocar, significa a ação estatal de proteção ou 

promoção de atividades, empreendimentos ou riquezas dos particulares, que sejam 

consideradas de utilidade geral.  
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Pode ser honorífico, econômico ou jurídico, bem como revelar-se de modo 

positivo, quando há estímulo, ou negativo, quando busca dificultar algo. Sempre há o risco 

de outorgar privilégios, violando a igualdade de todos perante a lei. 

Envolve o emprego direto ou indireto de recursos públicos, geralmente por 

meio da concessão de financiamentos em condições vantajosas para o particular, redução 

de impostos e taxas ou substituição da arrecadação de tributos por aplicação direta dos 

valores a eles correspondentes em certos setores considerados estratégicos ou socialmente 

tidos como relevantes.  

Tais benefícios, previstos em leis de incentivo cultural, com possibilidade 

de dedução de valores de patrocínio do quanto devido como imposto sobre a renda, por 

exemplo, e de renúncia fiscal a estimular atividades econômicas selecionadas, se não forem 

bem planejados e adequadamente utilizados, podem violar os postulados da boa gestão e 

comprometer o equilíbrio das finanças públicas, sendo necessário haver controle dos 

incentivos fiscais e financeiros praticados, como acentuado em recente editorial do jornal 

O Estado de São Paulo
39

, crítico ao elevado custo e escasso retorno de diversos programas 

de incentivos do governo federal brasileiro. 

Como objeto prioritário a ser tutelado pelo controle interno, natural que 

figurem os recursos públicos arrecadados, integrantes do erário, previstos no orçamento e 

depositados em conta única do ente responsável, a serem utilizados diretamente pelos 

órgãos e entidades da Administração, centralizada ou descentralizada, ou indiretamente 

através de transferências estipuladas por lei e repasses mediante convênios, termos de 

parcerias, contratos de gestão e outras modalidades de avenças. 

Todo dinheiro público precisa ser contabilizado e utilizado nos exatos 

termos legalmente previstos, com registros precisos, desde seu inicial ingresso nos cofres 

públicos até a demonstração documental de sua correta utilização final, ficando submetido 

a plena rastreabilidade e identificação dos agentes públicos responsáveis a cada etapa do 

fluxo financeiro.  

Da mesma forma, tudo que compõe o patrimônio estatal deve estar 

devidamente consignado e submetido a controles, tanto bens móveis como imóveis, os 
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quais integram categoria jurídica específica, a dos bens públicos. Prédios, terrenos, praças, 

parques, ruas, veículos, computadores, utensílios de escritório, equipamentos, mobiliário 

de trabalho e demais itens adquiridos ou de qualquer modo incorporados ao acervo 

material do Estado, para uso próprio ou para fruição pela coletividade, ficam sujeitos às 

regras do Direito Administrativo. 

Também o que é custeado com a pecúnia compulsoriamente obtida pela 

tributação deve sempre constar documentado em expediente oficial, sejam dispêndios para 

pagamento de contratos administrativos, convênios e demais pactuações formalizadas, ou 

para liquidação de dívidas contraídas e precatórios decorrentes de decisões judiciais, assim 

como para as remunerações configuradoras da folha de pagamento do pessoal do Estado e 

de indenizações, como diárias, ajudas de custo, auxílios e outras modalidades legalmente 

autorizadas.   

Ou seja, deve haver completo acompanhamento dos diversos modos de 

enquadramento e utilização dos recursos públicos, tarefa hoje facilitada pelo 

desenvolvimento tecnológico propiciador da existência de sistemas eletrônicos para 

compilação e organização de dados, em planilhas e plataformas digitais crescentemente 

acessíveis pela internet, melhorando muito as básicas modalidades implementadas: 

controle financeiro e orçamentário, controle patrimonial e controle de pagamentos.  

José Maurício Conti bem sublinhou, em artigo conjunto com André Castro 

Carvalho
40

, consubstanciar-se, o controle interno, em função essencial para a 

responsabilidade fiscal, capaz de definir a qualidade do gasto público em proporção 

diretamente relacionada com a adequação de sua estruturação – quanto maior a autonomia 

funcional, melhor tende a ser o resultado de sua atuação, contribuindo para a melhoria da 

gestão pública, evitando desperdícios e detectando irregularidades. 

A Administração Pública tem o dever de se organizar adequadamente para 

lidar com essa responsabilidade fundamental e basilar, de bem gerir seus recursos e 

garantir a destinação apropriada dos mesmos, e isso envolve duas dimensões da obrigação 

de controle: uma, primária, de executar as medidas necessárias ao controle financeiro e 

orçamentário (anotando a entrada e saída do dinheiro, por exemplo), ao controle 
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patrimonial (mantendo inventário consistente e atualizado dos bens públicos, dentre outras 

providências), e ao controle de pagamentos (a título de ilustração, elaborando folhas 

salariais com todos os campos capazes de demonstrar a composição remuneratória exata de 

cada agente público); a segunda dimensão, de zelar pela regularidade da execução, é 

complementar à primeira, mas com ela não se confunde, pois se trata da necessária 

fiscalização, a ser realizada para além da supervisão a cargo das respectivas chefias dos 

serviços executados. 

Assim, a Administração implementa e gerencia medidas operacionais de 

registro, compilação de dados e outras providências que tornarão possível o controle, 

efetuadas por agentes públicos diretamente responsáveis por elas, as quais são 

supervisionadas e aprovadas pelas respectivas chefias, conforme o modelo gerencial 

hierarquizado típico do setor estatal, e também cuida da checagem quanto à  regularidade e 

conformidade das tarefas realizadas, verificando se o controle financeiro e orçamentário 

está adequadamente estruturado e funcionando corretamente, com dados confiáveis e 

lastreados na realidade; se o controle patrimonial está contemplando todo o conjunto de 

bens compreendido por aquela unidade, com informações fundamentadas; se o controle de 

pagamentos está ocorrendo em sintonia com as exigências normativas e seguindo 

enquadramentos técnicos, com dados completos e fidedignos, por exemplo. 

A segregação de funções, diretriz apregoada pelas boas práticas de gestão, 

leva a que os responsáveis pelo controle primário, no âmbito da execução, não sejam os 

mesmos a exercerem o controle secundário, incumbido da fiscalização, para afastar 

equívocos e acúmulo inadequado de tarefas distintas, cabendo a cada órgão e entidade 

estatal desempenhar, pelo conjunto de seus agentes e chefias, as atividades executivas 

próprias da operacionalização dos controles básicos, ficando a fiscalização, a auditoria, a 

inspeção e outras formas de verificação atribuídas às específicas unidades de controle 

interno, capazes de realizar seu papel com a autonomia de quem não foi o executor daquilo 

que está sendo verificado. 

Para o desempenho do controle secundário, de caráter fiscalizatório, voltado 

à detecção, orientação e correção, conta a Administração com órgãos de controle interno, 

estejam eles estruturados em formato institucional descentralizado (normalmente como 

Auditoria, Corregedoria, Ouvidoria, Departamento de Controle, Coordenadoria de 

Controle Interno, Inspetoria ou outra denominação administrativa) ou em formato 
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centralizado (sendo usual a denominação de Controladoria ou Secretaria de Controle, 

principalmente), figurando no primeiro, segundo ou terceiro escalão político da hierarquia 

administrativa, a depender da sua específica configuração organizacional, normativamente 

estipulada em cada Poder de cada Ente da Federação. 

Este aspecto aparece mencionado por Phillip Gil França
41

: “basicamente, a 

atividade de um sistema de controle interno funciona por intermédio de uma sinérgica ação 

de ouvidoria, auditoria e corregedoria administrativa – logicamente, podendo existir 

atribuições e rótulos diferentes em cada unidade administrativa”. 

São, assim, as unidades de controle interno, responsáveis pelo controle 

enquanto atividade superior de verificação, fiscalização, auditoria, ouvidoria, inspeção e 

correição, sem assumir as tarefas próprias do controle primário, a cargo de todas as 

unidades públicas de execução nos Ministérios e Secretarias, Autarquias, Fundações e 

Empresas controladas pelo Estado. 

“O sistema de controle interno, além de se constituir num excelente 

mecanismo gerencial e de transparência na atuação administrativa, também configura 

importante instrumento de efetivação da cidadania, pois dificulta a adoção de práticas 

clientelistas e vincula o gestor à prestação de contas constante à população”, nas palavras 

de Rodrigo Pironti Aguirre de Castro
42

. 
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1.4.2. Controle externo 

 

 

O controle externo busca assegurar a regularidade formal e a adequação 

substantiva aos reclamos do interesse público, por meio do dever de fiscalização e revisão, 

assim como o controle interno, mas dele diferindo por estar a cargo de um Poder, em face 

dos atos emanados de outro. 

Desse modo, em sentido lato, atua o Legislativo quando aprova ou não as 

contas do titular do Executivo, este quando sanciona ou veta o produto da deliberação 

legislativa, e o Judiciário quando, provocado, aprecia com palavra final os atos dos demais, 

ao mesmo tempo em que submete suas medidas administrativas, orçamentárias, financeiras 

e contábeis ao Tribunal de Contas, órgão auxiliar do Parlamento que também aprecia a 

gestão do Executivo e do próprio Legislativo.  

Poder-se-ia mencionar, ainda, a competência legislativa de prover os meios 

para o funcionamento de todos - vez que lhe cabe aprovar o orçamento público - bem como 

a atribuição executiva de influenciar na composição da Justiça (ao nomear integrantes dos 

tribunais) como modos constitucionalmente previstos de interpenetrações e repartição de 

poderes entre os órgãos instituídos.  

Decorre da própria noção de democracia a necessidade de o poder ser 

controlado, com a desconcentração de seu exercício, donde a clássica tripartição da 

organização estatal conhecida desde Montesquieu, até a possibilidade de procedimentos e 

instrumentos concebidos pela ordem jurídica para funcionar como freios e contrapesos, 

capazes de evitar desequilíbrios, impedir despotismos e corrigir abusos, nos moldes da 

conhecida expressão inglesa checks and balances.  

Assim, ao lado da função de formular as regras escritas, sempre coube ao 

Poder Legislativo outra tarefa igualmente fundamental: fiscalizar e controlar os atos 

administrativos produzidos no exercício concreto do poder atribuído ao Executivo. 
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Odete Medauar
43

 sintetiza as principais modalidades de controle 

parlamentar existentes na experiência gaulesa, britânica e norte-americana, lembrando que 

em nosso país as mais relevantes providências de controle parlamentar da atividade 

administrativas são os pedidos escritos de informações, as requisições para 

comparecimento a audiência, a fiscalização de atos da Administração direta e indireta, as 

aprovações e autorizações de decisões governamentais, a fiscalização financeira e 

orçamentária e as CPIs – Comissões Parlamentares de Inquérito.  

Em Mandado de Segurança
44

 julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 

1999, com a conhecida acuidade e erudição da relatoria do Ministro Celso de Mello, 

explicitou-se o entendimento da Suprema Corte quanto ao fundamental papel de controle 

atribuído expressamente pela ordem constitucional vigente ao Parlamento, autorizado a 

instituir comissões integradas por seus membros para apurar fato determinado com 

algumas prerrogativas típicas da autoridade judicial, mas somente aquelas especificadas 

pelo texto normativo maior: possibilidade de, motivadamente, determinar diretamente a 

quebra de sigilo fiscal, bancário e de registros telefônicos, devendo zelar pela proteção dos 

dados obtidos e somente podendo publicizá-los em seu relatório conclusivo, se presentes 

justificativas de relevante interesse social ou vinculação direta na demonstração das 

ilicitudes constatadas, a embasar os encaminhamentos cabíveis.  

Expressou, ainda, o Decano do STF, o entendimento de também poder ser 

controlada pelo Poder Judiciário a atuação das Comissões Parlamentares de Inquérito, as 

quais se submetem aos ditames constitucionais e legais como balizas insuperáveis a 

delimitar as atribuições investigatórias, sendo írritos seus atos quando desprovidos de 

fundamentação e adequada motivação, como verificado no caso concreto analisado, em 

que a ordem pleiteada logrou deferimento, impedindo-se abuso de poder e violação da 

intimidade por meio de mandados expedidos sem a necessária conformidade com as 

exigências normativas vigentes. 

Assim, se a prática demonstra haver abusos no modo de desempenhar o 

importante papel constitucional de fiscalização e controle do Poder Executivo por meio da 
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ação de CPIs, os quais sempre podem e devem ser corrigidos pelo sistema de Justiça, 

também muito preocupa a recorrente inação parlamentar, negligenciando o cumprimento 

de sua missão institucional fiscalizatória, muitas vezes relegada a órgãos técnicos e 

substituída por tratativas nada republicanas, passíveis de redundar em atendimentos de 

demandas paroquiais, nomeações de cabos eleitorais apaniguados para cargos de 

confiança, domínio sobre feudos estatais e outros pleitos condicionadores do irrestrito 

apoio parlamentar oferecido como contrapartida, em verdadeira e indevida vassalagem, a 

apequenar a representação popular conferida ao detentor de mandato eletivo, decorrente de 

sufrágio universal, em práticas propiciadoras da corrupção sistêmica e tendentes ao 

desvirtuamento das instituições públicas. 

A fragilidade e insuficiência do desempenho da função fiscalizatória do 

Congresso Nacional evidenciou-se, na recente prática brasileira, pela excessiva leniência 

havida diante do chamado escândalo do Mensalão, na década passada, e na demora para a 

adoção das medidas apuratórias e de responsabilização impostas pela Constituição da 

República ante a gravidade do escândalo do Petrolão, revelado pela Operação Lava Jato e 

somente há pouco concluído, em desfecho do processo de Impeachment, provocado por 

petição firmada por três valorosos antigos alunos das Arcadas do Largo São Francisco, a 

Professora Janaína Conceição Paschoal, o Jurista Hélio Bicudo e o Professor Miguel Reale 

Júnior. 

A CPI constituída para apurar a corrosão da maior companhia brasileira 

controlada pelo Governo Federal teve resultado insatisfatório, muito aquém de aprofundar 

a elucidação e incapaz de promover a identificação das responsabilidades pelos múltiplos 

crimes cometidos contra a probidade administrativa, mostrando que o Parlamento não tem 

correspondido às expectativas de desempenho a contento das relevantes funções de 

controle que lhe são precípuas, ainda que, no limite do esgarçamento institucional e sob 

intensa pressão social, acabe por buscar dar alguma satisfação ao detentor da soberania – o 

povo.  

Além da atuação direta do Parlamento como competente para fiscalização e 

investigação, o exercício do controle externo da Administração Pública ocorre também por 

meio de órgãos de assessoramento especializados e integrantes do Poder Legislativo, 

destacando-se na fiscalização financeira e orçamentária os Tribunais de Contas.  
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Isso porque, o controle externo da Administração Pública, tratado no 

ordenamento brasileiro especialmente por meio dos artigos 70 e 74 da Constituição 

Federal
45

, envolve os aspectos contábeis, orçamentários, financeiros, operacionais e 

patrimoniais de todos os entes federativos, e devem ocorrer sob a égide da legalidade, 

legitimidade e economicidade. 

Logo se identifica a amplitude da ação estatal exposta à fiscalização das 

Cortes de Contas – perspectiva, acentue-se, robustecida pela possibilidade de 

responsabilização imposta pela Lei Complementar n. 101/2000, a valorizar a gestão fiscal 

consequente e respeitadora da ordem democrática calcada na repartição de poderes. 

O controle externo não apenas deve verificar a correção de procedimentos e 

medidas administrativas adotadas sob o ponto de vista formal, mas também em relação à 

adequação do uso dos recursos públicos, considerando os princípios regentes da 

Administração, conforme bem destacado por Helio Saul Mileski
46

,  de modo a assegurar o 

exercício de uma das funções precípuas do Poder Legislativo, incumbido de aprovar os 

orçamentos e de checar a conformidade de sua utilização, assim exercitando o controle 

político, com o apoio técnico da atuação especializada e independente dos Tribunais de 

Contas. 

Claro que o modo de investidura nas elevadas – e tenazmente disputadas por 

parlamentares – funções de membros das Cortes de Contas, aliado à certa cultura 

perniciosa ainda existente, nem sempre propicia adequado funcionamento de tão relevante 

órgão, equiparado aos Tribunais do Poder Judiciário para fins de prerrogativas pessoais e 

institucionais, levando-se, por vezes, a atrelamento em relação ao governo e contraditória 

subordinação a fiscalizados. 

Contudo, a recente atuação de vários Tribunais de Contas, em especial o da 

União nos últimos anos, analisando de forma fundamentada e apontando, ao Parlamento e 

à sociedade brasileira, o descalabro da má gestão federal, chegou ao ponto inédito da 

recomendação de rejeição das contas presidenciais em 2015, fornecendo o fundamento 

técnico e jurídico inclusive para o devido processo de impedimento da continuidade do 

exercício da Chefia do Poder Executivo Federal, após ampla defesa e contraditório, nos 
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exatos termos constitucionalmente estipulados, tudo sob a supervisão direta do Supremo 

Tribunal Federal, em prestígio da democracia e para sobrevivência da República. 

Os Tribunais de Contas, se muito podem, não são capazes de tudo fiscalizar, 

como bem demonstram alguns julgados da Suprema Corte que, concedendo a ordem 

pleiteada em Mandados de Segurança, impediram fiscalização, pelo TCU, de subsidiária 

do Banco do Brasil, considerada instituição privada mesmo com a presença acionária da 

instituição financeira federal 
47

 , assim também ocorrendo em relação à tentativa de tomada 

de contas especial em face de entidade da Administração Indireta de ente federado distinto 

da União
48

, bem como obstada a inspeção em Estados e Municípios quanto ao uso de todos 

os recursos públicos considerados receitas originárias, valendo a competência do artigo 70 

da Carta Magna apenas para situações de repasse de valores originariamente federais
49

, 

conforme expressamente estipulado pelo artigo 71. 

Daí a importância da forma escolhida pela ordem jurídica para o 

desempenho do controle externo da administração financeira, o qual pode se apresentar 

segundo quatro referenciais modelares observados na experiência internacional, conforme 

a classificação de Benjamin Zymler
50

: modelo anglo-saxônico, caracterizado pela 

centralidade de uma controladoria unipessoal vinculada ao Parlamento; modelo latino, 

também conhecido como francófono, composto por órgão colegiado com funções de 

controle e jurisdicionais, focado na legitimidade; havendo ainda o modelo germânico, 

executado por órgão colegiado com estatura judicial mas escopo de controle e consultivo, 

apenas; e o modelo escandinavo, marcado pelo exercício de diversos órgãos relacionados 

ao Poder Legislativo, com destaque para o conhecido ombudsman, dotado inclusive de 

poderes de acionamento judicial.  

O modelo brasileiro segue o padrão latino-americano, em que funciona 

Tribunal de Contas como ente colegiado, sem competência jurisdicional e vinculado ao 

Legislativo, dotado de funções parajudiciais e fiscalizadoras.  
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E o controle externo não se apresenta de modo estático, imutável, antes o 

contrário – evolui, avança em busca da melhor maneira de cumprir com seu desiderato 

próprio, a colaborar para a melhoria da gestão e para a mais efetiva consecução das 

finalidades das políticas públicas, evitando desperdícios e apontando os casos de 

malversação, para a prevalência da disciplina orçamentária e financeira valorizada por 

Bouvier, Esclassan e Lassale
51

.  

Tanto que recente aperfeiçoamento institucional ocorreu, no Brasil, com a 

criação de carreiras especializadas, especialmente as de Auditor e de Procurador do 

Ministério Público de Contas, as quais têm asseguradas cadeiras respectivas na instância 

deliberativa máxima, restringindo o espaço para as indicações de profissionais com 

trajetórias desconectadas do controle da gestão estatal. 

Por certo que a garantia de adequada destinação dos recursos públicos 

depende da possibilidade de efetivo monitoramento do seu manejo, desde a arrecadação até 

a final aplicação em cada finalidade legalmente estipulada, o que se torna viável por meio 

dos mecanismos de transparência fiscal, capazes de assegurar organização das receitas 

obtidas com a política tributária e das despesas previstas no orçamento. 

Permite, assim, acompanhamento da destinação das verbas estatais não 

apenas pelo controle interno e externo, mas também pelo controle social, tanto através da 

transparência ativa (dados colocados na internet pelos entes públicos independentemente 

de solicitação individual), exigência da Lei Complementar nº 131/2009, dentre outras, 

como também pela transparência passiva (atendendo-se a pedidos de informação efetuados 

por quaisquer interessados), especialmente tutelada pela Lei nº 12.527/2011.  

Como bem se sabe, no ordenamento jurídico pátrio, o avanço democrático 

representado pela Constituição de 1988 se expressou, na seara em apreço – do controle 

governamental via monitoramento das contas públicas – pela Lei Complementar nº 

101/2000, a conhecida Lei de Responsabilidade Fiscal, norma essencial para a 

transformação do orçamento público e para o robustecimento do direito financeiro. 

A transparência fiscal é, atualmente, tópico relevante também da agenda 

internacional, tanto de países do Leste Europeu em processo de integração à União 
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Europeia (dimensão em que há específica iniciativa de cooperação interinstitucional 

apoiada pelo Banco Mundial, a Internal Audit Community of Practice - Public Expenditure 

Management Peer-Assisted Learning IACOP/PEMPAL, que reúne mais de 20 países)
52

, 

como também da pauta do Fundo Monetário Internacional – FMI e das nações mais 

desenvolvidas do mundo, reunidas na Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico – OCDE, a qual tem revelado preocupação com a estruturação do controle 

governamental de modo racional e apropriado ao adequado funcionamento da democracia 

em regime de livre mercado.  

Também as instituições superiores de controle das finanças públicas, 

representadas pela International Organization of Supreme Audit Institutions – INTOSAI – 

têm dado valiosa contribuição para a difusão e disciplina da transparência fiscal, como 

realça Richard Allen,
53

 reunindo a experiência dos Tribunais de Contas e demais entes de 

controle externo em escala mundial, multiplicando práticas exitosas e expedindo normas e 

diretrizes técnicas. 

Percebe-se haver muitos aspectos positivos a impulsionar a transparência 

fiscal, tanto global como nacionalmente.  

Flávio Rubinstein
54

 destaca as vantagens para a performance 

macroeconômica nacional, para a disciplina fiscal e a boa governança, de modo a favorecer 

a democracia, a participação popular, a redução das desigualdades, o desenvolvimento 

regional e o combate à corrupção, apesar das resistências e custos correlatos. Seus 

princípios essenciais e instrumentos marcantes são relacionados como sendo a clareza 

institucional, a gestão transparente de recursos públicos, o controle da dívida pública, a 

fiscalização das práticas orçamentárias, a participação popular na gestão fiscal, a imprensa 

livre, a disponibilização pública e gratuita de informações e a integridade dos dados e das 

informações divulgadas pelo governo, além da clareza e simplicidade da legislação 

financeira.  
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Outro aspecto fundamental da transparência fiscal, acentuado por Sérgio 

Assoni Filho
55

, é sua contribuição para o fortalecimento da democracia, na medida em que 

propicia a participação do cidadão na gestão da res publica, garantindo a alocação dos 

recursos decorrentes da contribuição de todos de acordo com as preferências comunitárias. 

Contudo, há diversos problemas a dificultar os plenos efeitos positivos 

almejados pela transparência fiscal, podendo-se relacionar alguns deles: exclusão digital de 

grande parte da população, alijada de acesso fácil e rápido à internet; insuficiência e 

fragilidade de entidades do terceiro setor especializadas no tema; excessiva partidarização 

dos Tribunais de Contas, os quais, por vezes, deixam de desempenhar seu papel 

institucional de controle externo da Administração Pública; acomodação de alguns 

membros do Ministério Público, deixando de colocar em prática suas atribuições; 

realização de conferências temáticas pelo poder público com forte viés ideológico e 

estratégias político-partidárias; divulgação meramente formal e burocratizada de dados 

públicos, em formatos de difícil análise e sem permitir cruzamento de informações; 

recentes inovações descabidas e verdadeiras gambiarras administrativas, como as 

chamadas “pedaladas fiscais”, dando espaço para a ironicamente denominada 

“contabilidade criativa”, a escamotear déficits e falsear contas artificialmente equilibradas, 

em estratagemas que, felizmente, vêm sendo escancarados para a devida responsabilização 

dos violadores das vigentes normas de boa gestão pública. 

Helio Saul Mileski
56

 relaciona as sanções aplicáveis pelos Tribunais de 

Contas, portanto na seara do controle externo das contas públicas, em decorrência da 

fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, sendo prevista a 

aplicação de multa por a) ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas – multa 

proporcional ao dano causado (na União, até 100%) – Lei nº 8.443/92; b) infração 

administrativa contra as leis de finanças públicas (deixar de divulgar o relatório de gestão 

fiscal, propor LOA sem metas fiscais, deixar de limitar empenho e movimentação 

financeira quando devido, – multa de até 30% dos vencimentos anuais do agente causador 

– Lei nº 10.028/2000; e c) infração às normas de administração financeira e orçamentária 

(por falha ou irregularidade formal sem dano ao erário) – multa cujo limite é fixado pelo 
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TCU - CF, artigo 71, VIII. Há ainda: glosa de despesa e fixação de débito, levando ao 

dever de reparar o dano causado - CF, artigo 71, VIII; fixação de prazo para adoção de 

providências e sustação de ato impugnado - CF, artigo 71, IX e X; sustação de contrato, 

por decisão do Poder Legislativo - CF, artigo 71, § 1.; e providências de natureza criminal 

– Tribunal de Contas deve remeter ao Ministério Público cópia integral de processo em que 

se tenha detectado crime ou forte indício de crime e quando houver julgamento definitivo 

pela irregularidade de contas – CP, artigo 40; suspensão de direitos políticos – ante 

julgamento definitivo do Tribunal de Contas pela irregularidade das contas, cópia do 

processo deve ser enviada ao MP Eleitoral, para permitir que a Justiça Eleitoral aprecie a 

inelegibilidade por 5 anos. 

Ainda há mais: José Maurício Conti
57

 realça a relevante modalidade 

sancionatória prevista no campo da responsabilidade financeira nacional e estipulada 

diretamente pela Constituição da República. 

Trata-se da hipótese de impeachment, disciplinada pela Lei n. 1079/50, por 

crime de responsabilidade das mais elevadas autoridades públicas da nação, a acarretar 

perda do cargo e inabilitação para o exercício de função pública, tal como ocorrido no ano 

de 2016 em face da então titular da Presidência da República, por graves e reiteradas 

violações ao direito financeiro, escamoteadas por expressões que buscaram atenuar a 

ilicitude cometida (expressões de apelo pueril, a deliberadamente tentar amenizar a torpeza 

das práticas criminosas contrárias à democracia, destruidoras da ética e solapadoras de 

todos os princípios republicanos: pedaladas fiscais, contabilidade criativa, malfeitos, 

maquiagem orçamentária), com propósitos eleitoreiros, voltados à perpetuação no poder, 

estribada na corrupção sistêmica, antevista no julgamento da Ação Penal 470 (Mensalão), 

no STF, e explicitada nos últimos anos por meio da força-tarefa investigativa do MPF e PF 

perante a Justiça Federal em Curitiba, denominada operação Lava Jato, a revelar desvios 

bilionários de estatais e propinas inacreditáveis, no escândalo chamado de “petrolão”.  

Outras modalidades sancionatórias ainda são lembradas pelo destacado 

Professor de Direito Financeiro das Arcadas: vedação de recebimento de transferências 

voluntárias – LRF, artigo 25; 8 crimes contra as finanças públicas, com pena de reclusão – 

CP, artigos 359-A a 359-H; atos de improbidade administrativa, com ressarcimento 
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integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da 

função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos, pagamento de multa civil de 

até duas vezes o valor do dano, proibição de contratar com o Poder Público ou receber 

benefícios ou incentivos – Lei n. 8429/92;  inabilitação, pelo TCU, por prazo de 5 a 8 anos, 

para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança – Lei n. 8443/92, artigo 60. 

O controle externo administrativo é, pois, desempenhado por órgãos 

específicos, criados expressamente pela Constituição como Tribunais de Contas, para a 

realização de auditorias, tomadas de contas e julgamentos da regularidade de atos, 

licitações e contratos, fazendo recomendações e podendo aplicar sanções, como acima 

detalhado, fiscalizando não apenas os órgãos e entidades no âmbito do Poder Executivo, 

mas também a regularidade do manejo de recursos públicos pelos demais Poderes e por 

quaisquer instituições que os recebam. 

Além do controle externo da Administração Pública realizado diretamente 

pelo Parlamento e pelo Tribunal de Contas, há também outra instituição competente para o 

exercício dessa modalidade de controle, incumbida de fiscalizar, investigar e denunciar 

irregularidades na gestão dos recursos estatais que caracterizem ilícitos civis e criminais - o 

Ministério Público. 

 Habilitado pela ordem jurídica a atuar de maneira bastante ampla, tanto por 

iniciativa própria como provocado por denúncias e representações, o Ministério Público 

ocupa posição de independência em relação aos três Poderes, ainda que historicamente 

tenha sido ligado ao Poder Executivo e a investidura de seu dirigente máximo, o 

Procurador Geral, decorra de escolha e nomeação pelo Chefe de Governo. Por gozar de 

autonomia funcional, administrativa e financeira, tem liberdade para apurar as mais 

diversas situações, tanto por inquéritos civis como criminais, podendo em seguida 

apresentar denúncias e formalizar ações judiciais. 

Claro que o MP não tem por missão institucional apenas fiscalizar governos, 

pois seu mandato funcional voltado à defesa da sociedade e a salvaguardar a legalidade 

abrange a conduta individual privada, as empresas, o meio ambiente, zelar por interesses 

difusos e coletivos, dentre outras dimensões relevantes e protegidas pela ordem jurídica. 

Assim ocorre, analogamente, com outra instituição, também dotada de 

competência investigativa em relação a possíveis crimes ocorridos no âmbito de atividades 
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estatais, ainda que detentora de escopo mais amplo de atuação finalística, para além da 

detecção e responsabilização por ilicitudes na seara governamental - a Polícia. Sem ser 

independente, por figurar como órgão integrante da estrutura do Poder Executivo, mas com 

autonomia para instaurar, conduzir e concluir inquéritos policiais, a Polícia judiciária, tanto 

a Federal como as Estaduais, Civis, costumam possuir setores especializados em apurar 

crimes contra a Administração Pública, os quais funcionam como elemento adicional de 

controle. Devido ao papel investigativo de situações potencialmente criminosas e às 

características de sua atuação - formal, jurídica, distante da dinâmica dos fatos apurados e 

com enfoque apenas repressivo - a atuação policial assemelha-se a figurino mais próximo 

do controle externo, conquanto se situe, como instituição, no interior do organograma do 

Poder Executivo. 

As providências adotadas pelo Ministério Público e pela Polícia, quando 

confirmam as hipóteses ilícitas motivadoras dos respectivos inquéritos instaurados, são 

direcionadas ao Poder Judiciário, que será, a seu turno, o controlador final da regularidade 

das situações ocorridas no âmbito da Administração Pública, em todos esses casos 

submetidos ao crivo judicial, vez que sua decisão, após o exercício recursal pautado pelo 

contraditório e ampla defesa, será a solução definitiva a ser respeitada. 

Como se vê, o controle externo da Administração Pública, acompanhando a 

complexidade da organização estatal, pode ser exercido por várias instituições públicas e 

de diversos modos, mas há também hipóteses outras de monitoramento do correto uso dos 

recursos públicos, fora dos marcos institucionais estritamente estatais, tidas como 

modalidades de controle social. 

Controle social pode ser tido como a possibilidade de exercício da 

fiscalização das atividades estatais diretamente pela sociedade civil, seja individualmente 

por meio do cidadão, seja coletivamente através de uma entidade não-governamental, 

como dinâmica própria do amadurecimento democrático e participativo, para além das 

tradicionais fórmulas de participação democrática apenas por meio do sistema 

representativo-eletivo. Coloca-se como potencialidade a ser exercida pela cidadania ativa, 

como nova expressão da ideia de soberania popular e modo de colocar em prática, ainda 

que com certas limitações, uma forma de fruição da democracia direta.  
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Maria Sylvia
58

 chama a atenção para o desafio dessa nova possibilidade de 

controle, sem condições de substituir outras: “Para que o controle social funcione é preciso 

conscientizar a sociedade de que ela tem o direito de participar desse controle; é preciso 

criar instrumentos de participação, amplamente divulgados e postos ao alcance de todos. 

Enquanto o controle social não fizer parte da cultura do povo, ele não pode substituir os 

controles formais hoje existentes”. 

Importante, pois, considerar as possibilidades de controle da Administração 

Pública diretamente pelos destinatários dos serviços e políticas públicas, o cidadão, como 

uma prerrogativa individual e coletiva própria do regime democrático, mas sem subtrair as 

responsabilidades estatais pelo autocontrole e também pelo controle externo, de modo que 

não se possa eximir de culpa os entes estatais e atribuir responsabilidade por situações 

inadequadas à sociedade, sob alegada falta de suficiente controle social. 

Num momento histórico em que a gestão pública passa pela substituição da 

imperatividade e da verticalidade, em busca da harmonização e da colaboração, desenha-se 

novo modelo prático de superação do paradigma burocrático weberiano, agora 

valorizando-se o tripé conceitual participação, legitimidade e eficiência.  

Marcos Perez
59

 entende participação como um princípio jurídico de 

organização da Administração Pública, para haver políticas públicas do povo, pelo povo e 

para o povo, em paráfrase da conhecida expressão de Abraham Lincoln sobre a 

democracia.  

Na ordem jurídica brasileira, observa-se vasta previsão na Constituição de 

88 de mecanismos e procedimentos de participação popular: audiências, consultas, 

plebiscitos, referendos, comissões, concessão de serviços públicos, auto-regulação de 

setores econômicos e profissões, lobbies, iniciativas empresariais relacionadas a políticas 

públicas, dentre outras possibilidades destacadas pelo mencionado docente da USP, que 

também considera a atuação política dos movimentos sociais, da imprensa e de 

organizações não-governamentais como formas contemporâneas de participação cidadã na 

esfera coletiva. 
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Aos apontados perigos da participação – captura pelo governo, corrupção, 

captura pelo mercado, deficiência de análise, falhas de coordenação, pode-se acrescentar, 

ainda, o risco de desoneração da responsabilidade dos governantes e das instituições 

públicas permanentes.  

A fim de tentar evitar tais cenários indesejáveis, transparência, regulação 

dos processos participativos, controle judicial e parlamentar são boas estratégias, além do 

fortalecimento do controle interno governamental e de maior incentivo à participação de 

cidadãos e entidades idôneas, a fim de evitar que continue havendo a dominação dos 

espaços existentes por profissionais da participação, os quais se apresentam em todos os 

foros e eventos, especialmente nas conferências temáticas, sendo normalmente assessores 

parlamentares detentores de cargos em comissão, atuando em mal dissimulada missão 

partidária. 

Os vícios da história patrimonialista brasileira, diagnosticada na crítica obra 

de Raymundo Faoro
60

 como enraizada estrutura autoritária comprometida com o 

capitalismo de favores e resistente a mudanças, que vincula o estamento burocrático ao 

propósito conservador e captura o setor público, privatizando-o conforme seus interesses, 

de modo a impedir a participação real do povo na formação da vontade estatal, por certo 

representam, ainda hoje, barreiras não superadas e que dificultam o exercício do controle 

social da Administração Pública, tanto que, mesmo sob governos eleitos pelo sufrágio 

universal, direto e secreto, retoricamente defensores de mudanças e do progresso social, 

respaldados por coalizões partidárias lideradas por grupos políticos autoafirmados como 

progressistas, o exercício do poder não se transforma plenamente no sentido efetivo da 

democracia, nem algumas práticas políticas e administrativas se desvencilham dos pesados 

grilhões do passado. 

Expande-se o assistencialismo generalizado como benemerência estatal a 

sinalizar a grandeza d`alma do governante ungido, que se proclama fruto da providência 

divina e reclama gratidão e reverência perpétua; empregam-se os companheiros na 

multiplicação de cargos do inchado aparelho estatal, até mesmo criando-se companhias 

cujo propósito não se concretiza, escancarando sua funcionalidade precípua como mera 

sinecura; cooptam-se movimentos sociais e entidades empresariais pela irrestrita abertura 
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dos cofres públicos aos combativos amigos, renovando-se as práticas seculares do 

capitalismo governamental de compadrio; empurram-se para a frente bilionárias contas a 

pagar cada vez mais volumosas, comprometendo o equilíbrio fiscal e não hesitando em 

lançar mão do poder de comando sobre instituições financeiras federais para escamotear o 

caos administrativo e produzir gambiarras orçamentárias; e, mais grave de tudo, atenta-se 

contra a separação de poderes e o funcionamento da democracia ao utilizar a corrupção 

sistêmica, instalada nos setores estatais mais bem aquinhoados pecuniariamente, como 

forma de desviar recursos públicos para o enriquecimento ilícito de parlamentares, 

gestores, dirigentes políticos e asseclas, financiando cinematográficas campanhas eleitorais 

e nutrindo os mais entranhados vícios da pior prática política nacional, fortalecendo-os. 

Ante essa realidade, evidenciada com o trânsito em julgado do Mensalão e 

presente no Petrolão, percebe-se quão necessário se mostra ampliar e robustecer os 

mecanismos e procedimentos de controle social, inclusive valendo-se do avanço 

tecnológico e difundindo-se as possibilidades participativas da sociedade, para fazer frente 

à resiliência do patrimonialismo dos donos do poder. 

Fernando Filgueiras
61

 menciona, ainda, os conselhos de políticas públicas e 

as conferências temáticas setoriais como instrumentos de controle social, ainda que, na 

prática dos últimos anos, tenham sido mais utilizados tais espaços como forma de 

amplificação do debate político-partidário e mobilização de setores afinados com os 

exercentes do poder, com forte incentivo governamental federal, enquanto a corrupção 

sistêmica grassava em sucessivos escândalos denunciados pelos órgãos de controle e 

comprovados judicialmente. 

O controle social, por fim, significa que o conjunto de cidadãos, ou cada 

sujeito integrante da sociedade, como contribuinte do corpo coletivo institucionalizado, 

pode e se interessa por verificar o adequado uso e a correta destinação dos recursos 

amealhados coercitivamente pela tributação que incide sobre todos. 

Por ocasião da implementação da reforma do Estado brasileiro da década de 

1990, o então Ministro Bresser-Pereira
62

, professor universitário responsável pela 
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implementação das mudanças, explicitou sua visão: “o princípio geral é o de que será 

preferível o mecanismo de controle que for mais geral, mais difuso e mais automático (...) 

a democracia direta ou controle social é, em seguida, o mecanismo de controle mais 

democrático e difuso (...) através do controle social a sociedade se organiza formal e 

informalmente para controlar não apenas os comportamentos individuais, mas - e é isto que 

importa neste contexto - para controlar as organizações públicas”. 

O incentivo ao controle social pode ser efetuado por disposições normativas 

que estipulem prerrogativas e responsáveis por observá-las, bem como por meio da atuação 

das instituições que assegurem espaços e modos adequados ao seu exercício prático, a 

revelar o patamar jurídico-político em que se encontre a sociedade e a maturidade de seu 

sistema governamental.  

Por outro lado, é incentivada ou reprimida a partir do grau de 

aprimoramento de suas instituições, sendo percepção difundida não bastarem os 

mecanismos do sistema democrático representativo, mediante eleições periódicas, havendo 

renitente reivindicação por maior participação no interior do aparato estatal e pleno 

acompanhamento de suas atividades, a evidenciar as insuficiências da democracia 

representativa formal. 

Afinal, já Stuart Mill
63

 afirmava: “a forma ideal é aquela em que todo 

cidadão não apenas tem uma voz no exercício daquele poder supremo, mas também é 

chamado, pelo menos ocasionalmente, a tomar parte ativa no governo”. No século XX, 

diversos pensadores também teceram juízos críticos às limitações da democracia 

representativa quando se busca ampla legitimidade governamental, entre eles Hirst
64

 e 

Habermas
65

, para defender a participação em decorrência da soberania popular e expressão 

do poder político, bem assim para viabilizar o controle social como direito público 

subjetivo. 

As críticas aos limites da democracia representativa estão associadas à 

desconfiança nas autoridades governamentais, a burocratização e tecnicização do processo 

decisório, a negociações e pressões dos grupos de interesse sobre aquelas autoridades. 
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Tudo isso concorre para um corrosivo descrédito do aparelho público, que fez emergir com 

expressividade a ideia da participação popular e do controle social, na acepção de controle 

do aparelho público pela sociedade civil, através de diversificados meios. 

Vários aspectos polêmicos envolvem o controle social, a começar quanto à 

dimensão que deve ostentar, se convêm ser impulsionado a ser protagonista, como 

expressão de uma função pública sem responsabilidade, ou apenas uma estratégia 

subsidiária, complementar aos mecanismos estatais típicos. Outra questão diz respeito à 

dificuldade de serem incentivadas as denúncias úteis, consistentes e comprováveis, e 

rechaçadas aquelas inverídicas, motivadas por intuito calunioso ou enviesadas pelo 

propósito do embate político-partidário. 

Há, ainda, outro modo relevante de exercício do controle externo, pela 

atuação da imprensa, em geral, e do jornalismo investigativo, em especial, cujas matérias 

publicadas muitas vezes motivam a instauração de inquéritos e sindicâncias e levam à 

propositura de ações, provocando a atuação dos órgãos públicos competentes e permitindo 

o conhecimento dos problemas e o acompanhamento das providências adotadas. A 

existência de profissionais capazes de reunir informações exatas, checar a veracidade dos 

fatos a serem noticiados, ouvir os envolvidos em cada situação e contextualizá-la 

adequadamente, em muito colabora para a concretização do controle difuso exercido pela 

sociedade. 

Algumas entidades da sociedade civil costumam desempenhar papel de 

acompanhamento crítico do que ocorre nos governos, ainda que a intensidade dessa 

atuação não seja a mesma ao longo do tempo. Organizações estudantis, como o Centro 

Acadêmico XI de Agosto, sindicatos, representações de profissionais, como a Ordem dos 

Advogados do Brasil - OAB, grupos ligados a igrejas, como a Comissão Justiça e Paz da 

Arquidiocese de São Paulo, são alguns exemplos recentes de mobilização para o controle 

social ocorridos na realidade brasileira, notadamente na resistência ao regime ditatorial 

implantado no Brasil após o golpe de 1964. 

Muitas são, como vistas neste breve panorama, as dimensões e vertentes de 

exercício do controle externo da Administração Pública, para que o aparato estatal não 

desvie de seu desiderato precípuo - a busca do bem comum - pelo caminho reto da 

legalidade. 
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1.5. INSTRUMENTOS DE CONTROLE 

 

 

Para que o controle da Administração Pública exista e funcione, são 

indispensáveis mecanismos e procedimentos, previstos pela ordem normativa, que 

vinculem órgãos e agentes estatais ao cumprimento de regras, por um lado, e sejam 

colocados à disposição da sociedade para monitoramento e checagem, por outro. 

Se a arrecadação dos recursos públicos e sua destinação e aplicação fosse 

atividade caótica e desorganizada, se o recrutamento de pessoas para assumir os cargos nas 

estruturas estatais ocorresse aleatoriamente, se as contratações necessárias às repartições e 

à prestação de serviços fossem feitas sem critérios nem parâmetros documentados, se as 

decisões fossem secretas e tomadas sem registros nem fundamentação, inviável seria 

qualquer controle. Há requisitos fundamentais para possibilitar o acompanhamento de tudo 

que esteja a ocorrer na seara pública, como condições básicas que, se não estiverem 

presentes, praticamente impossível revelar-se-ia qualquer tentativa de fiscalização e 

verificação da adequação de tais situações. 

A necessidade de contabilização das receitas e despesas, a realização de 

concurso aberto a qualquer interessado em trabalhar no Estado, licitar antes de contratar, 

publicar decisões devidamente motivadas e tudo constar de processo administrativo, são 

alguns exemplos de medidas propiciadoras de controle, sem as quais fica prejudicada a 

pretensão fiscalizatória. 

Daí a importância da profissionalização da gestão, com uso de metodologias 

apropriadas e tecnologia avançada, disciplinando fluxos financeiros e padronizando 

processos administrativos, tudo com rastreabilidade dos responsáveis pelos atos praticados, 

a gerar dados oficiais armazenados em plataformas eletrônicas, preferencialmente 

configuradas em formatos abertos, para serem facilmente acessíveis, e disponíveis para 

consulta livre pela internet. 

Em termos técnicos, no contexto de uma reflexão acadêmica de cunho 

publicístico, instrumentos de controle podem ser compreendidos como os meios jurídicos, 

previstos na legislação positiva, capazes de possibilitar o exercício concreto do 
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acompanhamento das atividades da Administração, estribados no dever de probidade e de 

prestação de contas dos entes estatais, e no direito individual e coletivo de acesso a 

informações públicas. 

Podem ser utilizados diretamente, pela via administrativa, ou mediante 

acionamento do Poder Judiciário, por meio de processo judicial.  

Nos países em que vigora o sistema de jurisdição dupla, como França, 

Alemanha e Portugal, com dualidade jurisdicional, há divisão de competências decisórias 

entre a esfera administrativa, dotada de tribunais e sistema recursal próprio, e a esfera 

judicial, habilitada a conhecer as matérias legalmente inseridas em sua alçada, sem 

possiblidade de revisão das decisões administrativas.  

Já no sistema de jurisdição una, adotado por Inglaterra, Estados Unidos da 

América, Argentina e Brasil, dentre outros, a última palavra sobre toda controvérsia caberá 

sempre ao Poder Judiciário, autorizado pela ordem jurídica a rever atos administrativos, 

ainda que existam processos conduzidos, sistemas decisórios e recursais instalados e 

operados pela Administração, sendo inafastável o controle pela Justiça, mesmo sem ter 

sido percorrida ou esgotada a via administrativa
66

. 

Há diversos meios de acionamento disponíveis a todos os cidadãos, tanto 

aqueles utilizáveis diretamente pelo interessado perante a própria Administração Pública, 

tais como pedidos de informação, reclamações, sugestões e denúncias, e também 

representações à Polícia, ao Ministério Público e a propositura de ações judiciais, estas 

privativas de advogados, em geral. Além disso, há instrumentos de controle atribuídos aos 

próprios órgãos estatais, que não são inertes nesta seara e devem realizar inspeções, 

auditorias e correições, por exemplo. 

Assim, para provocar a atuação do controle interno, o tradicional direito de 

petição se faz presente, a fim de solicitar quaisquer medidas legalmente respaldadas 

consideradas cabíveis, assim como a possibilidade de formalizar denúncia sobre situação 

supostamente indevida ocorrida no âmbito de unidade estatal ou decorrente da conduta de 

agente público, capaz de ser apresentada diretamente ao ente relacionado ao fato tratado, 

ou à Corregedoria correspondente. 
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Percebe-se crescente amparo legal à facilitação da obtenção de documentos 

oficiais, por meio de normas específicas de garantia do acesso a informações sob a guarda 

de órgãos públicos, tornando mais amplo o uso de pedidos de informação como forma de 

controle da regularidade de situações administrativas, os quais podem ser apresentados, 

diretamente pelo interessado, a quaisquer entes públicos. 

A reclamação, em geral motivada por insatisfação pessoal ante conduta 

funcional ou prestação de serviço, também propicia medidas de aperfeiçoamento de 

orientações e procedimentos, além de permitir a detecção de hipóteses sujeitas à 

responsabilização, e são usualmente encaminhadas via Ouvidoria do ente prestador do 

serviço considerado insatisfatório. 

Sem necessidade de provocação externa, há instrumentos internos cuja 

titularidade compete a entes específicos da própria Administração, incumbidos de tarefas 

peculiares ligadas ao controle, tais como a recepção e apuração de denúncias, realização de 

inspeções, auditorias, correições e outras formas de fiscalização, as quais devem gerar, ao 

final, relatórios descritivos da completude da ocorrência e suas consequências pugnadas, 

pertinentemente fundamentados, normalmente elaborados pelas órgãos de controle interno 

especializados nestas tarefas: Ouvidorias, Corregedorias, Auditorias, Controladorias. 

Os atos administrativos são também controlados pela supervisão e revisão 

hierárquica das decisões, além da possibilidade de reconsideração, para anulação ou 

invalidação do quanto praticado pelo seu próprio autor, inclusive por iniciativa própria, de 

ofício, e os responsáveis pela adoção dessas medidas imediatas de autotutela são os 

próprios responsáveis por sua prolação, os gestores públicos incumbidos da execução das 

mesmas. 

Há controle prévio de legalidade dos atos praticados e contratos celebrados,  

exercido pela advocacia pública ao emitir pareceres jurídicos em processos das mais 

variadas modalidades, configurando-se como relevante modo de prevenção de 

irregularidades e de busca da efetividade do ordenamento em vigor, por meio da atuação 

das Procuradorias
67

. 

                                            
67

 MOURÃO, Carlos Figueiredo. A advocacia pública como instituição de controle interno da 
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O recurso ao sistema de Justiça pode se dar de várias formas: mediante 

representação à Polícia ou ao Ministério Público, quando houver notícia de situação 

passível de configuração criminal, ou por propositura de ação judicial – Odete Medauar
68

 

relaciona a hipótese de interposição de mandado de segurança individual ou coletivo, para 

coibir abusos de poder; ação popular, voltada à defesa do patrimônio público; ação civil 

pública, para a proteção e reparação do patrimônio públicos e de direitos sociais, coletivos 

e difusos; e “habeas data”, para garantir acesso a documentos pessoais do interessado 

detidos por órgão público. 

 Muitos são os instrumentos jurídicos para o exercício do controle da 

Administração Pública, dada a relevância do interesse geral protegido e os paradigmas 

democráticos e republicanos, a incentivar a multiplicidade de canais disponíveis como 

estratégia de facilitação do acionamento daquele que possa parecer mais acessível e 

adequado. 

 

 

      

 

1.6. CONCLUSÕES 

 

 

O modo como se conforma a organização do Estado, por ser institucional e 

perene, é decisivo quanto ao tipo de regime pretendido pela sociedade, servindo de 

garantia primeira aos direitos fundamentais dos cidadãos. Se o modelo adotado possuir 

como características essenciais a concentração do poder, o secreto hermetismo de seu 

exercício e a impossibilidade de fiscalização, não haverá como ser considerado 

democrático, transparente e republicano. 

A evolução histórica do fenômeno estatal legou ao atual estágio 

civilizacional o Estado Democrático de Direito como figurino típico dos países ocidentais 
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considerados desenvolvidos, fundado na prevalência da Constituição como garantidora da 

repartição e limitação de poderes, a impedir a tirania e a supressão dos direitos humanos. 

Como sua característica basilar, o controle do poder pelo próprio poder, assentada na 

clássica receita de repartição das funções estatais formulada e difundida desde 

Montesquieu, para que uma das expressões da supremacia coletiva se expresse pelo 

Legislativo, outra pelo Executivo e a terceira forma seja o Judiciário, sem hierarquia entre 

elas. 

 Diversas são as concepções acerca do ente abstrato incumbido de tantas 

ações concretas, na tentativa de identificar seus elementos constitutivos essenciais – povo, 

território, soberania e finalidade - compreender seus propósitos e justificar sua existência e 

força. A depender da teoria majoritariamente apoiada pela sociedade, haverá um Estado 

sujeito a maior ou a menor controle, com limites bem definidos ou ausentes parâmetros de 

contenção da ação estatal. 

Assim como o Estado não é o mesmo em todo tempo e lugar, nem se 

encontra consubstanciado em um único, definitivo e imutável modelo, sua regulação 

normativa pode e deve desenvolver-se e aperfeiçoar-se, e a forma mais adequada de seu 

controle não será igual em todas as sociedades, tampouco poderá ficar paralisada e apenas 

assentada em referenciais clássicos básicos, sem avanços e inovações. 

A compreensão das mudanças e tendências que se projetam sobre a 

Administração Pública, na quadra histórica atual, ajudam no esforço de avaliação da 

situação existente e de persecução do mais adequado modelo de controle a ser erigido, para 

melhor satisfazer aos anseios da coletividade. 

Se o Estado se expande e passa a desenvolver tarefas estratégicas, como a 

exploração energética e o fomento à atividade econômica, por meio de companhias 

controladas, integrantes da Administração Indireta, não adianta seu sistema de controle 

fiscalizar apenas a Administração Direta, pois os recursos mais expressivos, a serem 

transferidos a agentes privados em contraprestação à realização de serviços e obras, não 

mais se encontram nos Ministérios e Secretarias, e devem ser monitorados e checados nas 

empresas públicas e sociedades de economia mista. Se o Poder Público amplia ou substitui 

seu modo tradicional de prestar serviços públicos e implementar políticas sociais, por 

exemplo, deixando de executá-las integralmente pela via direta, passando a fazê-lo também 
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por meio de parcerias com entidades, imprescindível que o controle esteja atento e procure 

se adaptar à nova situação constatada.  

Portanto, a ação estatal da atual quadra da globalização econômica envolve 

até a realização de negócios com dimensão transnacional, por vezes em parcerias entre 

grupos estrangeiros e empresas públicas, de modo que as relações conduzidas pelo Estado 

revelam-se mais horizontalizadas e menos hierárquicas, busca-se solução consensual ao 

invés da mera imposição da vontade governamental, altera-se o modo de prestação dos 

serviços públicos, ampliam-se as parcerias com entidades do terceiro setor por meio de 

contratos de gestão, valorizam-se a eficiência, a meritocracia, a inovação e os resultados.  

Mudando a Administração, não pode seu controle permanecer estático ou 

limitado aos procedimentos forjados e utilizados em superado contexto. Precisam as 

instituições responsáveis pelo controle acompanhar os novos tempos e adaptar-se aos 

papéis necessários, impulsionando procedimentos capazes de fazer frente às 

transformações havidas e às tendências detectadas. 

Em sintonia com a dinâmica dos checks and balances e para buscar 

efetividade ao propósito de impedir o arbítrio na condução das tarefas governamentais, a 

fim de assegurar a adequada destinação dos vultosos recursos amealhados pelo Estado 

compulsoriamente junto a todos os cidadãos, desenvolveu-se o mecanismo de duplo 

controle, interno e externo a cada órgão estatal, para uma fiscalização especializada, por 

um lado, e isenta, por outro. 

Explicitou-se estar sendo tratado, na presente Tese, o controle da 

Administração Pública cuja titularidade ativa pertence, indiretamente, à sociedade, ou seja, 

os modos pelos quais deve ser exercido controle sobre as atividades estatais, de interesse 

da cidadania, e não a respeito dos diversos controles estatais existentes sobre o cidadão e a 

coletividade. 

O controle da Administração Pública, assim entendido, envolve desde o 

monitoramento quanto à adequação dos registros básicos das finanças estatais e sua 

disponibilização para viabilizar serem fiscalizados, até a análise crítica sobre resultados da 

gestão e impactos de políticas públicas em indicadores sociais e econômicos, passando 

pela checagem da regularidade formal e material de procedimentos, atos e contratos 

administrativos, responsabilização de agentes e prestação de contas.  
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Será interno o controle quando realizado pela própria Administração, por 

meio de unidades e agentes integrantes do ente fiscalizado, em contato direto entre 

controlador e gestor, a cargo de Controladorias, Ouvidorias, Corregedorias e Auditorias, 

conforme as denominações mais usuais na prática executiva brasileira.  

Externo se apresenta o controle sempre que exercido por uma instituição 

independente dotada de competência fiscalizatória, como os Tribunais de Contas, ou pela 

sociedade, de modo individual ou associativo. 

Múltiplos são os instrumentos jurídicos colocados à disposição do exercício 

do controle, tanto para o cidadão como para as instituições, a fim de possibilitar, com a 

maior facilidade e universalidade possível, o acionamento dos órgãos de controle interno 

ou externo.  

Claro que poderá faltar efetividade, por ausência de providências eficazes 

após o acionamento, se não estiverem presentes, corretamente estruturados e em 

funcionamento adequado, no corpo estatal, tais unidades públicas incumbidas 

expressamente, pela ordem normativa, do controle da Administração Pública, diretamente 

responsáveis por garantir respostas a pedidos de informação, conhecer as reclamações, 

apurar as denúncias, encaminhar as sugestões, realizar auditorias e inspeções, instaurar, 

instruir e julgar processos, responsabilizar causadores de violações a regras e a princípios.   

A garantia fundamental, para a sociedade de um Estado de Direito, repousa 

na plena sujeição do Poder Público às normas jurídicas, e a real observância deste 

postulado depende de verificação permanente, sendo esta a precípua missão institucional 

do controle da Administração Pública.   
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CAPÍTULO 2 

 

 

CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

NO DIREITO COMPARADO 

 

 

 

 

2.1. INSTRUMENTOS JURÍDICOS INTERNACIONAIS CONTRA A 

CORRUPÇÃO E DE PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA 

 

 

Se o fenômeno da organização da convivência social por meio do Estado, 

consoante normas jurídicas estabelecidas pela coletividade, não se restringe à experiência 

existencial de apenas uma ou outra nação, e sim se espraia universalmente, então 

considerar os parâmetros internacionais mais relevantes, no estudo do controle do aparato 

estatal, pode contribuir ao propósito de sua ampla compreensão. 

A solene enunciação de postulados essenciais, em cártula formal de 

Declaração de Direitos, como documento oficial de expresso reconhecimento, por meio 

dos representantes do povo, das prerrogativas individuais e coletivas a serem asseguradas 

pelo poder público, é o primeiro passo na construção do Estado de Direito, e elemento 

fundamental a integrar o cerne estruturante da Constituição. 

Em virtude de sua antecedência cronológica e relevância histórica, a 

Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão
69

, proclamada pela Assembleia Nacional, 
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 Art. 12º. A garantia dos direitos do homem e do cidadão necessita de uma força pública. Esta força é, 

pois, instituída para fruição por todos, e não para utilidade particular daqueles a quem é confiada. 

Art. 13º. Para a manutenção da força pública e para as despesas de administração é indispensável uma 

contribuição comum que deve ser dividida entre os cidadãos de acordo com suas possibilidades. 

Art. 14º. Todos os cidadãos têm direito de verificar, por si ou pelos seus representantes, da necessidade da 

contribuição pública, de consenti-la livremente, de observar o seu emprego e de lhe fixar a repartição, a 

coleta, a cobrança e a duração. 

Art. 15º. A sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público pela sua administração. 
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na França, em 26 de agosto de 1789, merece ser situada como referencial político-

ontológico a justificar a existência do poder público, fundado no livre consentimento da 

coletividade, além de expor sua razão de ser e apregoar a necessária contribuição de todos 

para sua viabilização, assinalando o aspecto crucial para a ideia de controle da 

administração pública: o direito de pedir contas a todo aquele incumbido da gestão dos 

recursos públicos.  

Assim, este direito fundamental de controle, anunciado com absoluta clareza 

já no século XVIII, aparece ostentando a sociedade como titular do seu exercício, e o 

agente público como o destinatário do indeclinável dever de prestação de contas. 

Além da importância da pioneira Declaração francesa, há diversos outros 

instrumentos jurídicos internacionais – Pactos, Convenções, Tratados - relacionados ao 

controle da Administração Pública. 

O combate à corrupção, a promoção da transparência, o fortalecimento dos 

controles e a melhoria dos resultados governamentais têm sido temas merecedores de 

atenção de organismos e entidades internacionais, impulsionando ações difusoras dos 

princípios e valores consagrados nas avenças formais pactuadas entre as mais distintas 

nações, irmanadas em propósitos comuns, de interesse geral de seus cidadãos. 

Por isso, tanto a Organização das Nações Unidas – ONU, como a 

Organização dos Estados Americanos - OEA, a Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico - OCDE e outras instituições multilaterais têm alinhavado 

instrumentos internacionais para impulsionar esta temática.  

A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção
70

, de 2003, em vigor 

desde 2005, contava com 154 países signatários em 2011, sendo aplicável no Brasil pelo 

Decreto n. 5.687/2006.  
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  Artigo 5 - Políticas e práticas de prevenção da corrupção 

 1. Cada Estado Parte, de conformidade com os princípios fundamentais de seu ordenamento jurídico, 

formulará e aplicará ou manterá em vigor políticas coordenadas e eficazes contra a corrupção que 

promovam a participação da sociedade e reflitam os princípios do Estado de Direito, a devida gestão dos 

assuntos e bens públicos, a integridade, a transparência e a obrigação de render contas. 

 Artigo 6 - Órgão ou órgãos de prevenção à corrupção 

 1. Cada Estado Parte, de conformidade com os princípios fundamentais de seu ordenamento jurídico, 

garantirá a existência de um ou mais órgãos, segundo procede, encarregados de prevenir a corrupção 

com medidas tais como: 

 a) A aplicação das políticas as quais se faz alusão no Artigo 5 da presente Convenção e, quando 

proceder, a supervisão e coordenação da prática dessas políticas; 
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Tratado internacional mais abrangente e com pretensão de adesão universal, 

vincula os Estados signatários à adoção de diversas medidas capazes de enfrentar a 

corrupção, tais como sua expressa criminalização e a cooperação entre os países em casos 

transnacionais, incluindo a necessária devolução, aos países de origem, dos bens 

desviados. 

                                                                                                                                    
 b) O aumento e a difusão dos conhecimentos em matéria de prevenção da corrupção. 

 2. Cada Estado Parte outorgará ao órgão ou aos órgãos mencionados no parágrafo 1 do presente Artigo 

a independência necessária, de conformidade com os princípios fundamentais de seu ordenamento 

jurídico, para que possam desempenhar suas funções de maneira eficaz e sem nenhuma influência 

indevida. Devem proporcionar-lhes os recursos materiais e o pessoal especializado que sejam 

necessários, assim como a capacitação que tal pessoal possa requerer para o desempenho de suas 

funções. 

 3. Cada Estado Parte comunicará ao Secretário Geral das Nações Unidas o nome e a direção da(s) 

autoridade(s) que possa(m) ajudar a outros Estados Partes a formular e aplicar medidas concretas de 

prevenção da corrupção. 

 2. Cada Estado Parte, em conformidade com os princípios fundamentais de seu ordenamento jurídico, 

adotará medidas apropriadas para promover a transparência e a obrigação de render contas na gestão 

da fazenda pública. Essas medidas abarcarão, entre outras coisas: 

 a) Procedimentos para a aprovação do orçamento nacional; 

 b) A apresentação oportuna de informação sobre gastos e ingressos; 

 c) Um sistema de normas de contabilidade e auditoria, assim como a supervisão correspondente; 

 d) Sistemas eficazes e eficientes de gestão de riscos e controle interno; e 

 e) Quando proceda, a adoção de medidas corretivas em caso de não cumprimento dos requisitos 

estabelecidos no presente parágrafo. 

 Artigo 10 - Informação pública 

 Tendo em conta a necessidade de combater a corrupção, cada Estado Parte, em conformidade com os 

princípios fundamentais de sua legislação interna, adotará medidas que sejam necessárias para 

aumentar a transparência em sua administração pública, inclusive no relativo a sua organização, 

funcionamento e processos de adoção de decisões, quando proceder. Essas medidas poderão incluir, 

entre outras coisas: 

 a) A instauração de procedimentos ou regulamentações que permitam ao público em geral obter, quando 

proceder, informação sobre a organização, o funcionamento e os processos de adoção de decisões de sua 

administração pública, com o devido respeito à proteção da intimidade e dos documentos pessoais, sobre 

as decisões e atos jurídicos que incumbam ao público; 

 b) A simplificação dos procedimentos administrativos, quando proceder, a fim de facilitar o acesso do 

público às autoridades encarregadas da adoção de decisões; e 

 c) A publicação de informação, o que poderá incluir informes periódicos sobre os riscos de corrupção na 

administração pública. 

 Artigo 13 

 Participação da sociedade 

 1. Cada Estado Parte adotará medidas adequadas, no limite de suas possibilidades e de conformidade 

com os princípios fundamentais de sua legislação interna, para fomentar a participação ativa de pessoas 

e grupos que não pertençam ao setor público, como a sociedade civil, as organizações não-

governamentais e as organizações com base na comunidade, na prevenção e na luta contra a corrupção, 

e para sensibilizar a opinião pública a respeito à existência, às causas e à gravidade da corrupção, 

assim como a ameaça que esta representa. Essa participação deveria esforçar-se com medidas como as 

seguintes: 

 a) Aumentar a transparência e promover a contribuição da cidadania aos processos de adoção de 

decisões; 

 b) Garantir o acesso eficaz do público à informação; 

 c) Realizar atividade de informação pública para fomentar a intransigência à corrupção, assim como 

programas de educação pública, incluídos programas escolares e universitários; 

 d) Respeitar, promover e proteger a liberdade de buscar, receber, publicar e difundir informação 

relativa à corrupção. 
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Estipula ampla agenda de iniciativas a serem implementadas para o 

fortalecimento do controle interno da Administração Pública, prevendo a realização de 

auditoria, supervisão, estruturação e funcionamento de sistemas eficazes e eficientes de 

gestão de riscos e controle interno.  

Aborda aspectos fundamentais da dinâmica do setor público, como o 

recrutamento aberto e criterioso dos agentes públicos, sua formação e capacitação, e a 

adoção de contratação pública baseada na transparência, competência e critérios objetivos 

para as decisões, eficazes para a prevenção da corrupção. 

Incentiva a assimilação de práticas de prevenção à corrupção, sua avaliação 

periódica e a cooperação interinstitucional para buscá-la, por meio de um ou mais órgãos 

públicos para tanto, mostrando a relevância de ações estratégicas voltadas a evitar as 

ocorrências indevidas.  

Apregoa aperfeiçoamento legislativo e administrativo, com a utilização de 

códigos de conduta e de sistemas destinados a promover a transparência e a prevenir 

conflitos de interesses, facilitando denúncias, inclusive de funcionários públicos.  

Outra iniciativa relevante resultou na Convenção sobre o Combate à 

Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais 

Internacionais
71

, também conhecida como Convenção da OCDE, adotada em 1997, entrou 
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 Artigo 1 - O Delito de Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros 

 1. Cada Parte deverá tomar todas as medidas necessárias ao estabelecimento de que, segundo suas leis, 

é delito criminal qualquer pessoa intencionalmente oferecer, prometer ou dar qualquer vantagem 

pecuniária indevida ou de outra natureza, seja diretamente ou por intermediários, a um funcionário 

público estrangeiro, para esse funcionário ou para terceiros, causando a ação ou a omissão do 

funcionário no desempenho de suas funções oficiais, com a finalidade de realizar ou dificultar transações 

ou obter outra vantagem ilícita na condução de negócios internacionais. 

 2. Cada Parte deverá tomar todas as medidas necessárias ao estabelecimento de que a cumplicidade, 

inclusive por incitamento, auxílio ou encorajamento, ou a autorização de ato de corrupção de um 

funcionário público estrangeiro é um delito criminal. A tentativa e conspiração para subornar um 

funcionário público estrangeiro serão delitos criminais na mesma medida em que o são a tentativa e 

conspiração para corrupção de funcionário público daquela Parte. 

 3. Os delitos prescritos nos parágrafos 1 e 2 acima serão doravante referidos como "corrupção de 

funcionário público estrangeiro". 

 4. Para o propósito da presente Convenção: 

 a) "funcionário público estrangeiro" significa qualquer pessoa responsável por cargo legislativo, 

administrativo ou jurídico de um país estrangeiro, seja ela nomeada ou eleita; qualquer pessoa que 

exerça função pública para um país estrangeiro, inclusive para representação ou empresa pública; e 

qualquer funcionário ou representante de organização pública internacional; 

 b) "país estrangeiro" inclui todos os níveis e subdivisões de governo, do federal ao municipal; 

 c) "a ação ou a omissão do funcionário no desempenho de suas funções oficiais" inclui qualquer uso do 

cargo do funcionário público, seja esse cargo, ou não, da competência legal do funcionário. 

 Artigo 2 - Responsabilidade de Pessoas Jurídicas 
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em vigor em 1999, sendo aplicável no Brasil por meio do Decreto n. 3.678/2000. Seus 

signatários - os países da OCDE acrescidos de Brasil, Argentina, Bulgária e África do Sul - 

são incentivados à assistência jurídica recíproca, para ser prestada colaboração em 

investigações e processos criminais 

Prevê a aplicação de sanções em casos de corrupção de agentes públicos 

estrangeiros, com penas criminais efetivas, proporcionais e dissuasivas, sanções civis ou 

administrativas, bem assim em relação a pessoas jurídicas, inclusive sanções financeiras, 

além de obrigar que sejam tomadas as medidas necessárias a garantir que o suborno e o 

produto da corrupção, ou o valor dos bens correspondentes, estejam sujeitos a retenção e 

confisco, ou que sanções financeiras de efeito equivalente sejam aplicáveis. 

A Convenção da OCDE ostenta a primazia, como acordo internacional, 

voltado a combater a corrupção com foco repressivo específico, direcionado a inibir a 

atuação privada ilícita na relação com agentes públicos, rechaçando a oferta de subornos. 

Para tanto, define os parâmetros jurídicos suficientes à criminalização do pagamento de 

propina a funcionários públicos estrangeiros em transações comerciais internacionais. 

A Convenção Interamericana contra a Corrupção
72

, a seu turno, com 

abrangência regional, adotada em 1996 e em vigor no âmbito da OEA desde 1997, conta 

com 33 países signatários e foi recepcionada no Brasil pelo Decreto n. 4.410/2002.  

                                                                                                                                    
 Cada Parte deverá tomar todas as medidas necessárias ao estabelecimento das responsabilidades de 

pessoas jurídicas pela corrupção de funcionário público estrangeiro, de acordo com seus princípios 

jurídicos. 
72

  Artigo VI - Atos de corrupção 

 l. Esta Convenção é aplicável aos seguintes atos de corrupção: 

 a. a solicitação ou a aceitação, direta ou indiretamente, por um funcionário público ou pessoa que 

exerça funções públicas, de qualquer objeto de valor pecuniário ou de outros benefícios como dádivas, 

favores, promessas ou vantagens para si mesmo ou para outra pessoa ou entidade em troca da 

realização ou omissão de qualquer ato no exercício de suas funções públicas; 

 b. a oferta ou outorga, direta ou indiretamente, a um funcionário público ou pessoa que exerça funções 

públicas, de qualquer objeto de valor pecuniário ou de outros benefícios como dádivas, favores, 

promessas ou vantagens a esse funcionário público ou outra pessoa ou entidade em troca da realização 

ou omissão de qualquer ato no exercício de suas funções públicas; 

 c. a realização, por parte de um funcionário público ou pessoa que exerça funções públicas, de qualquer 

ato ou omissão no exercício de suas funções, a fim de obter ilicitamente benefícios para si mesmo ou 

para um terceiro; 

 d. o aproveitamento doloso ou a ocultação de bens provenientes de qualquer dos atos a que se refere este 

artigo; e 

 e. a participação, como autor, co-autor, instigador, cúmplice, acobertador ou mediante qualquer outro 

modo na perpetração, na tentativa de perpetração ou na associação ou confabulação para perpetrar 

qualquer dos atos a que se refere este artigo. 

 2. Esta Convenção também é aplicável por acordo mútuo entre dois ou mais Estados Partes com 

referência a quaisquer outros atos de corrupção que a própria Convenção não defina. 

 Artigo VIII - Suborno transnacional 
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Primeiro tratado anticorrupção, cuidou não apenas de aspectos repressivos, 

exigindo a criminalização da corrupção, mas também definiu medidas preventivas a serem 

implementadas, incentivando a cooperação entre os países membros em áreas como 

assistência legal mútua, cooperação técnica, extradição e recuperação de bens. 

Como medidas de prevenção promovidas, apresenta normas de conduta, 

instruções e mecanismos de cumprimento para o desempenho correto, honrado e adequado 

das funções públicas, a fim de prevenir conflitos de interesses, assegurar a guarda e uso 

adequado dos recursos e estabelecer medidas e sistemas para exigir dos funcionários 

públicos que informem as autoridades competentes dos atos de corrupção, tudo para 

preservar a confiança na integridade dos funcionários e na gestão pública. 

Devem ser desenvolvidos sistemas para arrecadação e controle da renda do 

Estado que impeçam a prática da corrupção, para a publicação da declaração patrimonial 

de dirigentes públicos, para o recrutamento de funcionários públicos e para a aquisição de 

bens e serviços por parte do Estado, de forma a assegurar sua transparência, eqüidade e 

eficiência. 

São apregoadas leis que vedem tratamento tributário favorável a qualquer 

pessoa física ou jurídica em relação a despesas vinculadas à corrupção, e deve receber 

proteção quem denuncie de boa-fé atos de corrupção, iniciativas extremamente atuais e 

ainda carentes de plena implementação. 

Órgãos de controle superior, a fim de desenvolver mecanismos modernos 

para prevenir, detectar, punir e erradicar as práticas corruptas, devem ser instituídos e 

                                                                                                                                    
 Sem prejuízo de sua Constituição e dos princípios fundamentais de seu ordenamento jurídico, cada 

Estado Parte proibirá e punirá o oferecimento ou outorga, por parte de seus cidadãos, pessoas que 

tenham residência habitual em seu território e empresas domiciliadas no mesmo, a um funcionário 

público de outro Estado, direta ou indiretamente, de qualquer objeto de valor pecuniário ou outros 

benefícios, como dádivas, favores, promessas ou vantagens em troca da realização ou omissão, por esse 

funcionário, de qualquer ato no exercício de suas funções públicas relacionado com uma transação de 

natureza econômica ou comercial. 

 Entre os Estados Partes que tenham tipificado o delito de suborno transnacional, este será considerado 

um ato de corrupção para os propósitos desta Convenção. 

 O Estado Parte que não tenha tipificado o suborno transnacional prestará a assistência e cooperação 

previstas nesta Convenção relativamente a este delito, na medida em que o permitirem as suas leis. 

 Artigo IX - Enriquecimento ilícito 

 Sem prejuízo de sua Constituição e dos princípios fundamentais de seu ordenamento jurídico, os Estados 

Partes que ainda não o tenham feito adotarão as medidas necessárias para tipificar como delito em sua 

legislação o aumento do patrimônio de um funcionário público que exceda de modo significativo sua 

renda legítima durante o exercício de suas funções e que não possa justificar razoavelmente. 

 Entre os Estados Partes que tenham tipificado o delito de enriquecimento ilícito, este será considerado 

um ato de corrupção para os propósitos desta Convenção. 

 O Estado Parte que não tenha tipificado o enriquecimento ilícito prestará a assistência e cooperação 

previstas nesta Convenção relativamente a este delito, na medida em que o permitirem as suas leis. 
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fortalecidos, e estimulada a participação da sociedade civil e de organizações não-

governamentais nos esforços para prevenir a corrupção. 

A Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado 

Transnacional
73

, de 2000, com entrada em vigor três anos depois, aplicável no Brasil por 

meio do Decreto n. 5.015/2004, requer que os países signatários adotem medidas para 

criminalizar a corrupção, tanto em sentido ativo (hipótese configurada quando presente o 

ato de prometer, oferecer ou conceder a um agente público, direta ou indiretamente, um 

benefício indevido, em seu proveito próprio ou de outra pessoa ou entidade, a fim de 

praticar ou se abster de praticar um ato no desempenho das suas funções oficiais) quanto 

passivo (situação na qual o agente público peça ou aceite, direta ou indiretamente, um 

benefício indevido, para si ou para outra pessoa ou entidade, a fim de praticar ou se abster 

de praticar um ato no desempenho das suas funções oficiais). 

O documento, extenso e minucioso, quer combater a lavagem de dinheiro e 

estipula medidas contra a corrupção, de ordem legislativa, administrativa ou outra, com 

vistas a promover a integridade e prevenir, detectar e punir a corrupção dos agentes 

públicos, com independência e sem qualquer influência indevida sobre as autoridades 

responsáveis. 

                                            
73

  Artigo 7 - Medidas para combater a lavagem de dinheiro 

 1. Cada Estado Parte: 

 a) Instituirá um regime interno completo de regulamentação e controle dos bancos e instituições 

financeiras não bancárias e, quando se justifique, de outros organismos especialmente susceptíveis de 

ser utilizados para a lavagem de dinheiro, dentro dos limites da sua competência, a fim de prevenir e 

detectar qualquer forma de lavagem de dinheiro, sendo nesse regime enfatizados os requisitos relativos à 

identificação do cliente, ao registro das operações e à denúncia de operações suspeitas; 

 b) Garantirá, sem prejuízo da aplicação dos Artigos 18 e 27 da presente Convenção, que as autoridades 

responsáveis pela administração, regulamentação, detecção e repressão e outras autoridades 

responsáveis pelo combate à lavagem de dinheiro (incluindo, quando tal esteja previsto no seu direito 

interno, as autoridades judiciais), tenham a capacidade de cooperar e trocar informações em âmbito 

nacional e internacional, em conformidade com as condições prescritas no direito interno, e, para esse 

fim, considerará a possibilidade de criar um serviço de informação financeira que funcione como centro 

nacional de coleta, análise e difusão de informação relativa a eventuais atividades de lavagem de 

dinheiro. 

 2. Os Estados Partes considerarão a possibilidade de aplicar medidas viáveis para detectar e vigiar o 

movimento transfronteiriço de numerário e de títulos negociáveis, no respeito pelas garantias relativas à 

legítima utilização da informação e sem, por qualquer forma, restringir a circulação de capitais lícitos. 

Estas medidas poderão incluir a exigência de que os particulares e as entidades comerciais notifiquem as 

transferências transfronteiriças de quantias elevadas em numerário e títulos negociáveis. 

 3. Ao instituírem, nos termos do presente Artigo, um regime interno de regulamentação e controle, e sem 

prejuízo do disposto em qualquer outro artigo da presente Convenção, todos os Estados Partes são 

instados a utilizar como orientação as iniciativas pertinentes tomadas pelas organizações regionais, 

inter-regionais e multilaterais para combater a lavagem de dinheiro. 

 4. Os Estados Partes diligenciarão no sentido de desenvolver e promover a cooperação à escala 

mundial, regional, sub-regional e bilateral entre as autoridades judiciais, os organismos de detecção e 

repressão e as autoridades de regulamentação financeira, a fim de combater a lavagem de dinheiro. 
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 Abordou também as pessoas jurídicas, que devem ser responsabilizadas - 

penal, civil ou administrativamente - por participação em infrações graves envolvendo um 

grupo criminoso organizado, sem obstar a consequência penal das pessoas físicas que 

tenham cometido as infrações. As sanções aplicadas devem ser eficazes, proporcionais e 

acautelatórias, de natureza penal e não penal, incluindo sanções pecuniárias, com vistas a 

desestimular a prática indesejada e incentivar a adoção de mecanismos e procedimentos 

voltados a evitar sua recorrência. 

A corrupção aparece, ainda, em documento oficial da Assembleia Geral da 

ONU, na Resolução n. 3.514, de 15 de dezembro de 1975, referente a transações 

comerciais internacionais, e no Pacto Global, lançado em 2000, com dez postulados para a 

mobilização mundial, sendo o último uma exortação às empresas para combaterem a 

corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão e propina. 

Outros instrumentos internacionais de combate à corrupção existentes, não 

aplicáveis ao nosso país, são a Convenção da União Africana sobre a Prevenção e o 

Combate à Corrupção, de 2003, com entrada em vigor em 2006 e 31 países signatários até 

2012; a Convenção Penal sobre a Corrupção do Conselho da Europa, adotada em 1999 e 

vigorando desde 2002 para 43 países signatários (até 2012), centrada na  criminalização de 

diversas práticas associadas à corrupção e no fortalecimento de mecanismos de cooperação 

na persecução criminal; a Convenção Civil sobre a Corrupção do Conselho da Europa, 

também de 1999, com entrada em vigor em 2003 para 34 países, marcada por definir 

regras comuns, no campo de direito civil, relacionadas à corrupção, impondo às  partes 

indenização a pessoas que sofram danos como consequências de atos de corrupção; a 

Convenção relativa à luta contra a corrupção em que estejam implicados funcionários das 

Comunidades Europeias ou dos Estados-Membros da União Europeia, de 1997, em vigor 

em 2005, pela qual os países europeus devem assegurar a caracterização de atos de 

corrupção passiva ou ativa como ofensa criminal, sendo os dirigentes de empresas  

criminalmente imputáveis por atos de corrupção praticados por pessoas sob seu comando 

em benefício da empresa; o Protocolo contra a Corrupção da Comunidade para o 

Desenvolvimento da África Austral, adotado em 2001 e com entrada em vigor em 2003, e 

o Protocolo sobre a Luta contra a Corrupção da Comunidade Econômica dos Estados da 

África Ocidental, de 2001, mas ainda sem vigorar. 
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 Sabendo-se da importância da transparência para a prevenção e o 

enfrentamento da corrupção, convém também mencionar dois recentes e relevantes 

instrumentos internacionais de fomento da transparência pública, um para garantir o livre 

acesso às informações públicas, e outro para promover a abertura governamental – ambos, 

portanto, complementares e indissociáveis. 

O primeiro mencionado, a Lei Modelo Interamericana Sobre o Acesso à 

Informação Pública
74

, foi adotada em 2010 no âmbito da Organização dos Estados 

Americanos - OEA, para assegurar a publicidade dos documentos oficiais como a regra 

geral, e o sigilo aplicável apenas a situações restritas e expressamente autorizadas pela 

norma. 

O Brasil assimilou a propositura legislativa interamericana e aprovou, em 

2011, a Lei de Acesso à Informação, reforçando a previsão constitucional de garantia da 

plena publicidade dos dados detidos por órgãos públicos.  

A condenação sofrida na Corte Interamericana de Direitos Humanos, no  

Caso Gomes Lund
75

, referente à busca infrutífera de documentos oficiais do período do 

regime autoritário brasileiro, sobre o episódio de enfrentamento armado entre opositores do 

governo e as Forças Armadas, conhecido como Guerrilha do Araguaia, fundamentou-se na 

violação do direito à liberdade de pensamento e de expressão, consagrado na Convenção 

Americana de Direitos Humanos, em função do desrespeito ao direito de buscar e receber 

informação, bem como do direito de conhecer a verdade sobre o ocorrido. 

Não parece ter sido mera coincidência, portanto, a sanção simultânea da Lei 

de Acesso à Informação, a Lei n. 12.527/2011, e a Lei n. 12.528, que criou a Comissão 

Nacional da Verdade, a realçar o entrosamento temático – e também legislativo – do 

direito de acesso à informação e do direito à verdade e à memória, este essencial à 

concretização da justiça de transição, próprio de países que superam regimes autoritários e 

reconstroem o sistema democrático. 

Em avaliação internacional realizada por duas entidades especializadas no 

tema, a Access Info, associação não governamental europeia dedicada à promoção do 

acesso à informação como instrumento para as liberdades civis e os direitos humanos, e o 

                                            
74

 Organização dos Estados Americanos. Resolução AG/Res/2.514/09. Disponível em:  < https://bit 

.ly/2RlwgBh >, acesso em 07.01.19. 
75

  Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso Gomes Lund e outros (“Guerrilha do Araguaia”) vs. 

Brasil. Sentença de 24 de novembro de 2010. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12528.htm


 

85 

 

Centre for Law and Democracy, organização não lucrativa canadense voltada aos direitos 

humanos como fundamento da democracia, incluindo o direito à informação, liberdade de 

expressão e de associação e reunião, denominada Global Right to Information Rating
76

, o 

Brasil foi classificado em primeiro lugar na América do Sul, por ser detentor de lei de 

acesso à informação considerada plenamente adequada aos conceitos e diretrizes fixados 

na Lei Modelo. 

O outro instrumento internacional de transparência já aludido é a 

Declaração de Governo Aberto, feita em 2011 no âmbito da Open Government Partnership 

- OGP (Parceria para o Governo Aberto), iniciativa de oito países (África do Sul, Brasil, 

Estados Unidos, Filipinas, Indonésia, México, Noruega e Reino Unido) para a promoção 

da abertura governamental, da participação e da transparência da gestão pública.  

Hoje participam mais de 80 membros, cada qual com um Plano de Ação, 

elaborado em conjunto com a sociedade civil, para o fortalecimento da democracia, a 

adoção de medidas anticorrupção, o uso da tecnologia e da inovação a serviço da cidadania 

e a busca da melhoria da governança no século XXI. 

Calcada especialmente na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na 

Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, a Declaração de Governo Aberto
77

, de 

Setembro de 2011, reconhece a exigência popular por mais abertura e participação nos 

assuntos públicos, para tornar os governos mais transparentes, responsáveis e eficientes, e 

representa compromisso em promover a transparência, lutar contra a corrupção, dar poder 

aos cidadãos e usar novas tecnologias para melhorar a efetividade e responsabilidade 

governamental, aperfeiçoar os serviços, gerir os recursos públicos, promover inovação e 

criar comunidades mais seguras. 

Para tanto, propõe aumentar o fornecimento de informações sobre 

atividades governamentais, pedindo a opinião pública para identificar aquelas de maior 

valia; apoiar a participação cívica de todos, igual e indiscriminadamente, na formulação e 

tomada de decisões sobre políticas públicas; proteger a capacidade das entidades da 

sociedade civil e permitir maior colaboração; implementar elevados padrões de integridade 

e ter práticas anticorrupção efetivas, garantindo a transparência na gestão do dinheiro 

público; monitorar a situação patrimonial de agentes públicos relevantes; aprovar leis de 

                                            
76

  Disponível em: <https://www.rti-rating.org>, acesso em 07.01.19. 
77

  Disponível em: < https://bit.ly/2CeAOz6 >, acesso em 07.01.19 
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proteção a denunciantes; intensificar os elementos dissuasivos contra subornos; ampliar o 

acesso a novas tecnologias para prestação de contas, participação e colaboração; criar 

plataformas de prestação de serviços; buscar conectividade crescente, com acesso móvel à 

internet; envolver empresas, entidades e pessoas no fomento à transparência, dentre outros 

aspectos relacionados ao seu propósito institucional precípuo. 

 

 

 

 

2.2. ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS RELACIONADAS AO CONTROLE E 

À TRANSPARÊNCIA 

 

 

Além dos instrumentos jurídicos celebrados entre as nações com base na 

soberania, há também, no âmbito internacional, instituições dedicadas a monitorar, 

demandar, desenvolver projetos e incentivar a implementação dos compromissos 

assumidos, para que políticas públicas de controle e transparência ajudem a transformar a 

realidade.  

Inclusive instituições financeiras globais, como o Banco Mundial, vêm 

incentivando e alavancando recursos para investir em treinamento, novas tecnologias e 

reformas estruturais voltadas a melhorar a eficiência dos sistemas de controle da 

Administração Pública. 

Longe de pretender sintetizar este novo universo das relações internacionais, 

a intenção aqui é muito modesta, apenas mencionando algumas instituições e selecionadas 

ações que têm gerado impacto na agenda temática correlata em nosso país, motivando a 

edição de normas, a reformulação de políticas, a reestruturação de órgãos públicos, a 

adoção de novas medidas e procedimentos, a realização de parcerias e intercâmbios, enfim, 

diversos reflexos concretos, com vistas à implementação de uma pauta considerada 

prioritária. 
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A Parceria para o Governo Aberto – Open Government Partnership – 

OGP
78

 é uma das mais amplas e expressivas iniciativas de mobilização internacional; 

lançada em 2011 pelo então Presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama, 

tem se mantido como um fórum dinâmico e crescente de formulação e divulgação de boas 

práticas de transparência, participação social, prestação de contas governamentais e 

melhoria da governança pública. 

Inicialmente com oito países membros, atualmente são mais de 80 

participantes formalmente comprometidos, e não apenas as representações nacionais da 

população, mas também foram aceitas quinze instituições públicas subnacionais (como 

Estados e Municípios), sendo a Cidade de São Paulo a única participante brasileira, além 

do Governo Federal. 

Articula-se em torno de princípios entabulados na Declaração de Governo 

Aberto, e cada membro deve tratar de buscar concretizá-los a partir de um Plano de Ação, 

elaborado em conjunto com a sociedade civil, para bem definir prioridades, programas, 

atividades a serem desenvolvidas e metas a serem atingidas. 

O Plano de Ação do Brasil
79

 encontra-se atualmente em sua quarta edição, e 

o Plano de Ação de São Paulo,
80

 em sua segunda edição, elaborada em 2018. 

Para prestação de contas e avaliação das providências e medidas adotadas, 

realiza-se conferência mundial anual, em evento com participação de centenas de 

representantes de todos os continentes, oportunidade também aproveitada para exposição 

dos planos de ação de seus membros, troca de experiências e explanação dos casos 

exitosos mais paradigmáticos, em painéis compostos por palestras, debates, perguntas e 

respostas. 

 A 5ª Cúpula Global da OGP foi realizada em Tbilisi, capital da Geórgia, em 

julho de 2018, e a 6 ª em Ottawa, no Canadá, em maio de 2019, e contaram com a 

participação de representantes da Controladoria Geral da União e da Controladoria Geral 

do Município de São Paulo, dentre outras centenas de interessados presentes, reunindo 

reunindo protagonistas da transparência pública de várias partes do mundo, 
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https://www.opengovpartnership.org, Acesso em 07.01.19. 
79

https://governoaberto.cgu.gov.br/no-brasil/copy_of_planos-de-acao, acesso em 10.01.2019. 
80

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/relacoes_internacionais/sao_paulo_aberta/index.php?p=

260991. 
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governamentais e da sociedade civil, fundações internacionais, pesquisadores, acadêmicos 

e jornalistas, os quais pretendem ou já estão adotando medidas para promover a abertura 

governamental em suas localidades. 

A expressão “Governo Aberto”, assim, vem se situando como um novo 

paradigma na gestão pública, tornando o gerenciamento de políticas públicas mais 

transparentes, com dados e informações disponíveis para qualquer interessado, de modo a 

garantir a participação dos cidadãos no processo de tomada de decisões, escolhendo 

objetivos, metas e caminhos a serem seguidos. 

A participação de Controladorias brasileiras, que têm sido as 

impulsionadoras destas iniciativas no Brasil, representa oportunidade de intercâmbio em 

relação aos temas da OGP, no momento em que estão sendo implementadas medidas 

previstas nos respectivos Planos de Ação, frutos da interação em dinâmico processo 

participativo de elaboração conjunta, entre entes da sociedade civil e de governos, as quais 

serão posteriormente objeto de avaliação. 

Além disso, eventos internacionais propiciam oportunidades para a 

identificação de casos práticos exitosos e iniciativas passíveis de multiplicação, com 

potencial de favorecimento a laços cooperativos, como tem ocorrido na esfera federal e 

local, vez que a OGP selecionou alguns entes federativos como novos membros, dentre os 

quais estão as cidades de São Paulo, Buenos Aires, Paris e Madri.  

O Banco Mundial tem financiado atividades no âmbito da OGP – no caso de 

São Paulo, as atividades participativas de elaboração do novo Plano de Governo Aberto de 

São Paulo, coordenadas pela sociedade civil no Fórum de Gestão Compartilhada do Plano 

de Ação de Governo Aberto da Cidade de São Paulo, contaram com custeio parcial pela 

instituição financeira internacional. 

Como exemplo de ação concreta, basta citar o programa “Agentes de 

Governo Aberto”, implementado no bojo do Plano de Ação paulistano, que selecionou, em 

2018, 26 agentes comunitários para a realização remunerada de oficinas, em todas as 

regiões da cidade, para estimular a participação, a difusão da Lei de Acesso à Informação, 

da transparência e dos dados abertos, a gestão participativa inclusiva, o incentivo ao 

controle social, a utilização da inovação, tecnologia aberta e inclusão digital, e a 

comunicação social, cultura digital, mídias alternativas e colaborativas. 
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Também no âmbito da OCDE tem ocorrido esforços para incentivar o 

avanço da probidade na gestão pública, principalmente por meio do monitoramento e da 

publicação de relatórios sobre o cumprimento dos compromissos assumidos pelos países 

na sua Convenção contra a Corrupção. 

O Banco Mundial, instituição internacional multilateral, tem utilizado seu 

poder financeiro de fomentar boas práticas para direcionar recursos a iniciativas de 

melhoria da garantia da integridade da Administração Pública. Após fomento a melhorias 

no controle externo, por meio do Programa de Promoção do Fortalecimento do Controle 

Externo – Promoex, vem nos últimos anos dedicando atenção ao controle interno da 

Administração Pública, em geral focando na auditoria governamental como atividade 

estratégica que, implementada segundo os melhores padrões tecnicamente aceitos, pode 

significar a redução de riscos e a maximização do uso adequado dos recursos públicos. 

 Para tanto, há que se ter um glossário comum dos termos técnicos 

empregados, definir com precisão os papéis institucionais a serem desempenhados e 

adequar procedimentos e rotinas. 

Dentre outras, uma articulação relevante promovida pelo Banco, que conta 

com mais de 20 países participantes, é chamada de Aprendizado Compartilhado entre 

Pares sobre Gestão de Despesas Públicas – PEMPAL
81

, na qual instalou-se uma 

Comunidade de Práticas de Auditoria Interna – IACOP (Internal Audit Community of 

Practice / Public Expenditure Management Peer-Assisted Learning), que se reúne a cada 

semestre, para o aperfeiçoamento do funcionamento e dos resultados do Controle Interno 

Público – PIC, especialmente por meio da reforma da auditoria interna governamental. 

As reuniões, de caráter estritamente técnico especializado, contam com 

Auditores convidados dos países participantes, normalmente profissionais experientes dos 

Ministérios da Fazenda ou de órgãos análogos, dirigentes da unidade estatal responsável 

pela auditoria interna do Poder Executivo. Com apresentações, debates, mesas redondas e 

painéis de discussões, publica um boletim com resumos das principais conclusões e artigos 

de seus membros a cada rodada realizada, além de editar publicações especializadas. 

O Brasil, por meio do Conselho Nacional de Controle Interno - CONACI, 

começou a fazer parte dessa dinâmica reformista internacional em 2014, quando realizou 
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 https://www.pempal.org/event/internal-audit, acesso em 28.12.18. 



 

90 

 

seminário técnico especializado, em Brasília, para identificar os melhores caminhos rumo 

ao aumento da eficiência da auditoria interna, para o qual foram convidados auditores de 

diversos países, inclusive daqueles que estavam implementando reformas estruturais em 

seus sistemas de controle governamentais com vistas a ingressar na União Europeia, como 

alguns países do Leste Europeu. 

Em 2015, em Foz do Iguaçu, realizou-se novo seminário conjunto 

promovido pelo CONACI e pelo Banco Mundial, no qual participaram igualmente 

representantes da PEMPAL-IACOP, que passaram a convidar o colegiado de 

Controladorias brasileiras a se fazer presente às reuniões técnicas dos anos seguintes, as 

quais tiveram lugar em Praga, na República Tcheca, Budapeste, na Hungria, Moscou, na 

Rússia, Ierevan, na Armênia, Bruxelas, na Bélgica, Tashkent, no Uzbequistão, e Tblisi, na 

Geórgia. 

Além disso, foi organizada visita técnica de estudos, a fim de diagnosticar 

os processos de mudanças no sistema público de controle de dois países recém-ingressos 

na União Europeia, a Croácia e a Bulgária, com reuniões nas Auditorias Gerais em Zagreb 

e em Sófia, cujo relato pormenorizado está sendo editado pelo CONACI, para oportuna 

publicação impressa e digital. 

A articulação dos órgãos de controle interno do Leste Europeu e Ásia 

Central conta com diversas publicações
82

, algumas das quais disponíveis em seu site na 

internet, sobre avaliação da qualidade realizada pela unidade de auditoria interna, com 

monitoramento contínuo, autoavaliação periódica, pesquisa de entidade auditada e manuais 

sobre auditoria interna e boas práticas de desenvolvimento profissional no setor 

governamental. 

No campo da sociedade civil, uma das mais relevantes entidades não 

governamentais que atuam na área é a Transparência Internacional - TI
83

, sediada em 

Berlim, na Alemanha, responsável pela edição anual do Índice de Percepção de Corrupção, 

aferição feita em escala mundial que sempre merece atenção da imprensa e de 

especialistas, gerando grande repercussão a cada rodada pesquisada e revelando quais os 
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países mais estabilizados em termos de integridade, evidenciando os casos problemáticos 

de corrupção sistêmica aguda. 

Criada em 1993 por nove associados e um ex-funcionário do Banco 

Mundial – Peter Eigen – o qual, de tão impressionado com o estrago causado pela 

corrupção em países nos quais havia trabalhado, decidiu criar uma organização 

anticorrupção ao se aposentar. Após um quarto de século, a TI está presente em mais de 

100 países, apoiando as unidades locais, que se organizam e definem prioridades de formas 

distintas. 

Também desenvolve outros projetos, e atualmente está reforçando sua 

atuação no Brasil, após alguns anos sem presença própria neste território tropical. Lançou, 

em 2018, em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas e contando com a contribuição de 

dezenas de especialistas, as Novas Medidas contra a Corrupção, conjunto composto por 70 

projetos legislativos de aprimoramento da prevenção e do enfrentamento da corrupção, um 

dos quais é direcionado a incentivar e apoiar denúncias, amparando os denunciantes – 

whistleblowers. 

Compiladas no Anexo 2 as sugestões normativas diretamente relacionadas 

ao controle interno da Administração Pública integrantes das Novas Medidas, contemplam 

uma Proposta de Emenda à Constituição, para acrescentar inciso ao artigo 37 da 

Constituição, estipulando as quatro macrofunções como atividades essenciais e 

permanentes, a serem desempenhadas por servidores especializados. 

Dentre os Anteprojetos de Lei apresentados, um especifica quais são as 

atividades de auditoria, ouvidoria, correição e controladoria; outro institui um programa de 

prevenção da corrupção na gestão municipal, contemplando existência e funcionamento do 

controle interno (com auditoria, ouvidoria, corregedoria e transparência ativa e passiva), 

código de conduta funcional, gestão de riscos, capacitação para a integridade, ficha limpa 

para cargos comissionados, conselhos de participação e controle social e ampla prestação 

de contas de recursos de convênios; o terceiro Anteprojeto selecionado cria o sistema de 

declaração de bens e direitos de servidores públicos, com uma plataforma eletrônica de 

registro – Sispatri e perda do cargo em caso de falsidade ou falta da declaração; a proposta 

seguinte relaciona-se com a anterior, mas é voltada para a realização de auditoria 

patrimonial aleatória de autoridades públicas; o quinto projeto, minutado como Lei 
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Complementar, cuida da gestão de informações para a detecção de corrupção de 

funcionários públicos, autorizando o compartilhamento de dados financeiros e bancários 

com órgãos de controle interno, sem necessidade de autorização judicial; a última 

propositura aqui destacada, motivada pelas diversas ilegalidades constatadas nas 

companhias estatais, estipula a competência dos órgãos de controle interno para a 

realização de auditoria sobre governança de empresas com participação estatal minoritária, 

autorizando verificação de regularidade também nas situações em que o Estado seja 

acionista sem deter a maioria do capital social. 

Tais propostas podem contribuir para melhorar a musculatura do Estado de 

Direito no Brasil, que se mostra fragilizado segundo recente pesquisa realizada pela 

organização civil de atuação internacional World Justice Project, com nota 5,3 (de 0 a 10), 

na 58ª posição entre 126 países analisados, com critérios baseados em limites aos poderes 

do governo, ausência de corrupção, transparência governamental, direitos fundamentais, 

ordem e segurança, aplicação efetiva das regras, justiça civil e justiça criminal
84

.  

Outra interessante iniciativa internacional, no campo da abertura de dados 

governamentais fundamentais ao controle social, é a chamada Open Contracting
85

, para 

incentivar a transparência dos contratos públicos como modo de fiscalizar a correta 

utilização dos recursos amealhados mediante o pagamento de impostos. 

Para tanto, recomenda-se trabalhar com preços definidos e condições 

padronizadas, gerando dados em formatos acessíveis e disponíveis a qualquer cidadão, 

contemplando instrumentos de conexão dos valores dos contratos com a previsão 

orçamentária geral, permitindo a lógica do follow the money, conhecida palavra de ordem 

das investigações, pois acompanhando o fluxo financeiro normalmente é possível 

identificar os responsáveis pelas transações efetuadas e os destinatários finais dos mesmos. 

Apregoa, também, a disponibilização da base de dados das pessoas 

politicamente expostas, utilizando-se todos os parâmetros internacionais possíveis – 

standards - e tratando os dados estrategicamente, para criar valor com eles, como 

costumam fazer os jornalistas. 
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Outro aspecto estratégico é incentivar entidades da sociedade civil a acessar 

e utilizar os dados públicos, oferecendo-os a partir de recortes pequenos e simples, com 

acréscimos crescentes e atualização permanente, inicialmente com passos singelos e 

efetivos, em busca do ideal de dados abertos almejado, de modo a identificar dificuldades e 

barreiras a uma participação mais ampla. Na superação dos óbices, importa atentar para a 

melhoria da linguagem comunicacional, capaz de facilitar a compreensão e gerar maior 

competitividade. 

Recente conferência internacional sobre dados abertos, a International Open 

Data Conference - IODC
86

, realizada em Buenos Aires em setembro de 2018, considerou 

os dados abertos como a nova inteligência coletiva da sociedade, para prestação de contas 

do poder público, participação do cidadão e aptidão a melhorar a qualidade dos serviços 

públicos, contribuindo como vetor de desenvolvimento econômico e difundindo 

informação pública, valor fundamental para a democracia e para a cidadania. 

“Open data saves lives!”, enfatizou naquela ocasião o coordenador 

executivo da Open Government Partnership, Sanjay Pradhan, realçando que dados abertos 

podem ser fator de contribuição para a alteração de situações inadequadas, capazes de 

salvar vidas mesmo, como no exemplo por ele relatado, em que a divulgação de 

informações sobre óbitos hospitalares motivou mobilização por melhorias das condições 

reais, e vidas passaram a ser poupadas.  

Dados abertos passam a ser vistos, pois, como estratégia para afirmação de 

direitos fundamentais, expondo desigualdades e injustiças e alavancando mudanças. Por 

isso, uma política de governo aberto aparece, assim, como algo que deve estar 

intrinsecamente presente em uma gestão que se pretenda atual, tarefa facilitada quando há 

comprometimento com a adoção de parâmetros internacionais de abertura e 

compartilhamento de dados, com a adoção de ferramentas digitais já testadas e 

comprovadamente úteis, sempre levando-se em conta, também, a dimensão federativa, 

cabendo ao governo central procurar envolver e incentivar Estados e Municípios a fazerem 

o mesmo. 

Olhando para o futuro, qual o grande desafio? Além da maior utilização dos 

dados abertos para melhorar a governança, contribuindo para o aperfeiçoamento da gestão 
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pública e seus resultados, talvez seja o uso dos dados na vida do cidadão, fazendo 

diferença na vida cotidiana, mais do que tecnologia e plataformas desconectadas das 

necessidades essenciais e comuns a todos. Assim, ganhar escala e utilização pelos 

cidadãos, para aumentar a participação e melhorar suas vidas, pode ser mecanismo de 

inclusão e transformação da realidade. 

Nessa direção, felizmente, já existem interessantes projetos implementados 

com êxito, como o aplicativo gratuito para aparelhos telefônicos celulares, desenvolvido 

pela Transparência Brasil, para o monitoramento das obras de construção de creches, 

chamado “Tá de pé”
87

, e o “Diário Livre”
88

, plataforma eletrônica acessível pela internet 

que permite buscas livres no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, para acompanhamento 

das contas públicas por meio de softwares abertos, desenvolvido pela Escola de Artes e 

Ciências Humanas da Universidade de São Paulo – EACH/USP, com apoio da 

Controladoria Geral do Município de São Paulo, mostrando como é possível colocar em 

prática, localmente, compromissos e propósitos afirmados internacionalmente. 

 

 

 

 

2.3. MODELOS INSTITUCIONAIS DE CONTROLE INTERNO NA 

EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL  

 

 

O tema do controle da Administração Pública, por seu enfoque na evolução 

da organização do próprio Estado para buscar garantir a plena obtenção de suas 

finalidades, com menores oportunidades para ocorrências contrárias ao interesse geral, 

pode ser mais bem compreendido se considerados alguns elementos relevantes 

componentes do contexto em que o mesmo se insere – daí a razão em cotejar alguns 
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aspectos do cenário internacional relacionados, sem a pretensão de completude quanto ao 

amplo arco de abordagens possíveis. 

A formação do Estado brasileiro, iniciada em 1500 com a chegada dos 

colonizadores portugueses e intensificada apenas no século XIX, com a vinda da corte 

lusitana para o Rio de Janeiro, evidencia a conexão genética da nova nação tropical com 

sua matriz ibérica e justifica o interesse em ser cotejado, ainda que apenas em seus 

contornos mais gerais e básicos, o atual modelo de estruturação estatal do controle adotado 

por aquele país europeu.  

Ademais, a ligação histórica de Portugal com o Brasil, sua inserção na 

União Europeia e a importância mundial desta como referência para modelos 

organizacionais de boas práticas de gestão justificam a identificação de algumas diretrizes 

atuais, do velho continente, sobre melhorias do controle interno governamental. 

Não se pode olvidar da influência, pretérita quanto presente, das instituições 

adotadas em diversos países europeus, notadamente na França, Alemanha, Itália, Espanha 

e Inglaterra, como paradigmas para a conformação do Estado brasileiro, além do elo já 

realçado com Portugal, na tradição romano-germânica do sistema jurídico predominante 

nos países da Europa continental, em que prevalece o direito legislado, ainda que com 

algumas influências mais recentes das práticas britânicas, com assimilação de alguns 

institutos e procedimentos da tradição insular anglo-saxônica, de base costumeira e 

jurisprudencial. 

Portanto, a análise comparada da organização estatal para o controle 

governamental, cotejando alguns países detentores de vínculos históricos com a formação 

do poder público em nosso país, e selecionadas iniciativas e organizações internacionais 

recentes que têm contado com a participação brasileira, podem contribuir para detectar 

tendências e situar o que está ocorrendo dentro do contexto internacional atual. 
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2.3.1. Diretrizes da União Europeia para o controle governamental 

 

 

 Os países europeus vêm passando por expressivas reformas administrativas, 

com maior destaque nas últimas duas décadas, confluindo para a criação da União 

Europeia, talvez o mais importante bloco regional que, iniciado com os sempre presentes 

propósitos comerciais baseados em interesses econômicos, avança para a pactuação em 

diversas outras áreas, aprovando até mesmo uma Constituição da União Europeia, o que 

pode significar passos iniciais para uma Federação em gestação. 

As mudanças em curso, com idas e vindas próprias da dinâmica política das 

relações internacionais e das tensões e divergências no interior das nações, tem exigido, 

tanto de seus membros tradicionais como, principalmente, dos potenciais novos integrantes 

do complexo conglomerado, um conjunto de adequações dos modelos organizacionais e 

procedimentais estatais, em busca de propiciar uma base mínima uniforme para a gestão 

financeira no grande bloco econômico e político, com condições efetivas de 

responsabilidade e controle. 

Em busca de conceitos, fundamentos e funcionamento comum para o 

sistema de controle interno da gestão pública na Europa no século XXI, vale mencionar a 

chamada nova gestão pública - New Public Management, centrada na incorporação de 

mecanismos de controle do setor privado, voltado a resultados. O New Public 

Management, concepção de reforma da gestão pública forjada na Inglaterra e difundida 

globalmente, permite sejam incorporados pelo Estado práticas e mecanismos até então 

utilizados apenas no setor privado, direcionando o controle para outros aspectos além 

daqueles estritamente formais e burocráticos, passando a considerar também o modo como 

os recursos estão sendo utilizados e os resultados obtidos. 

Conforme ressaltado em recente estudo publicado em coletânea 

especializada de gestão pública
89

, as diretrizes da Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico - OCDE consideram que o controle intrínseco às atividades a 

cargo dos responsáveis pela gestão deve ser monitorado e avaliado por meio da auditoria, 
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em ação de acompanhamento e checagem de sua eficácia, a ser efetuada com base em 

diversas fontes de informação, partindo-se do conhecimento dos próprios executores e dos 

variados relatórios disponíveis, cabendo inspeções, revisões, investigações e outras 

iniciativas de verificação e avaliação.  

No mesmo estudo, os paradigmas fornecidos pelo Committee of Sponsoring 

Organizations for the Treadway Commission - COSO e pela Internal Control Standards 

for the Public Sector, da INTOSAI, levariam a cinco componentes interrelacionados dos 

sistemas de controles internos - ambiente de controle, avaliação de risco, atividades de 

controle, informação e comunicação e monitoramento - cujas finalidades são descritas em 

quatro expressões: accountability, obediência a normas, operações eficientes e salvaguarda 

de ativos. 

Interessa, pois, observar qual tem sido a reforma do sistema de controle 

interno da União Europeia: Gabriel Lochagin
90

 sintetiza as principais características das 

exigências em vigor para a inclusão de novos países no desenvolvido bloco europeu, e 

menciona aspectos gerais das mudanças implementadas em alguns deles, representadas 

pela difusão de um modelo de organização institucional e procedimental denominado 

Public Financial Internal Control - PFIC.  

O modelo para o sistema público de controle interno difundido nos dias 

atuais, chamado PIC Model – Public Internal Control, conta com sumário terminológico 

específico e é organizado em 3 linhas de defesa (Three Lines of Defense Model), sendo a 

primeira o controle efetuado pelo próprio gestor, com medidas de controle interno 

primário; a segunda linha de defesa, representada pelo controle financeiro, segurança, 

gestão de riscos, qualidade, inspeção e conformidade; e a terceira, a cargo da auditoria 

interna.  

Baseia-se em três fundamentos: responsabilidade na gestão financeira e 

controle (Managerial accountability / Financial Management and Control (FMC); 

independência funcional da auditoria interna (Functionally independent internal audit); e 

unidade administrativa para capacitação, coordenação e monitoramento do sistema de 

controle interno (Central Harmonization Unit – CHU). 

Padrões internacionais influenciam a criação desses sistemas, porém não se 
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pode deixar de considerar as diferenças culturais e de épocas, a criatividade dos gestores 

locais e a capacidade de adaptação frente às peculiaridades nacionais. 

A moldagem da prática administrativa brasileira muito considerou os 

cânones publicísticos gauleses, podendo-se falar, com a autoridade intelectual de Fernando 

Menezes de Almeida
91

, em verdadeira matriz francesa do Direito Administrativo brasileiro, 

donde o interesse em cotejar um pouco da experiência europeia continental central, 

também acometida pelas agruras contemporâneas das crises financeiras, baixa eficiência 

governamental e elevada burocratização, dentre outros elementos críticos bem apontados 

por Chrétien, Chifflot e Tourbe
92

. 

Jacqueline Morand-Deviller
93

 acrescenta elemento estratégico das mudanças 

em curso, ao relacionar algumas das modernas diretrizes de reforma administrativa com a 

transparência pública em sua essência, no sentido do acesso à informação, simplificação de 

procedimentos e de linguagem, realização de consultas públicas e outros mecanismos 

participativos, para maior consentimento das decisões administrativas, sem tanta carga 

impositiva e maior vivência democrática, fortalecendo-se a segurança jurídica pelo direito 

à acessibilidade e inteligibilidade das normas, a favorecer a confiança legítima. Anota, 

contudo, que o direito à participação não avançou tanto quanto o direito à informação, por 

ser visto como um cavalo de Troia perigoso para a democracia representativa. 

Se a regra geral na França já era a publicidade dos documentos oficiais, e o 

segredo dos documentos administrativos a exceção restrita, desde a Lei de 1978, há reforço 

das garantias dos administrados com o Decreto de 1983, de proteção dos usuários do 

serviço público, que passam a ser tratados por meio da expressão “cidadãos” na legislação 

promulgada no ano 2000, evoluindo a noção de salvaguardas na relação com a 

administração para o reconhecimento de direitos de cidadania, sendo deveres da 

Administração a simplificação de diligências pelo uso da tecnologia eletrônica, a 

motivação de suas decisões, a publicação dos atos regulamentares e a notificação dos atos 

individuais.  

Contudo, as resistências da burocracia à cultura da transparência e da 

participação, com o apego aos segredos e ao hermetismo das repartições públicas, são 
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interessante ponto de conexão entre a realidade gaulesa, ainda que de algumas décadas 

atrás, e o cotidiano brasileiro atual, em que a transparência avança muito, mas enfrenta 

resquícios dos exageros sigilosos e da contrariedade à participação popular que 

caracterizaram os governos autoritários das décadas de 1960 a 1980. 

A exemplificar a oposição de certas corporações estatais à transparência 

pública, recorde-se que ainda não há publicação de salários individualizados dos 

funcionários franceses, assim como os relatórios das auditorias internas ficam, naquele 

país, inacessíveis ao cidadão. No Brasil, todos os relatórios de controle interno são 

públicos, inclusive as auditorias realizadas, mas a exposição nominada das remunerações 

pagas com dinheiro arrecadado de todos os cidadãos enfrentou feroz combate de alguns 

sindicatos das carreiras estatais mais elitizadas, inclusive por meio de impetração de 

inúmeros mandados de segurança, ao final julgados improcedentes pelo Supremo Tribunal 

Federal, fazendo valer o livre e amplo acesso a informações públicas.    

Na visão de Colin
94

, não mais se tolera discricionariedade ampla e 

injustificada, pois a sociedade hoje espera, da Administração, não autoritarismo e sigilos, 

mas procedimentos eficazes, equilibrados, com transparência e abertos à participação. 

Além das facetas de controle já mencionadas, há que se assinalar os 

aspectos sancionatórios, normalmente presentes e relevantes para a efetividade de qualquer 

sistema. Sem poder aplicar medidas punitivas sempre que as situações legalmente 

tipificadas se revelem presentes, por certo que o controle da Administração Pública não 

atingiria seu desiderato. 

Assim, diversas são as hipóteses estipuladas pelo ordenamento jurídico que 

comportam a imposição de medidas de desestímulo da conduta indevida, tanto em âmbito 

administrativo, pelo controle interno, como também nas esferas judiciais cíveis e penais, e 

ainda aquelas atribuídas aos Tribunais de Contas.  

A sujeição a consequências impositivas decorrentes de função individual 

desempenhada na gestão das contas estatais deve ser denominada de responsabilidade 

financeira, tal qual adotada em Portugal e nos países da Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa, contendo duas modalidades: reintegratória (reparatória, para reposição do 
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prejuízo) e sancionatória (punitiva), conforme defende Emerson Gomes
95

, após analisar a 

chamada responsabilidade contábil espanhola e italiana. Como aponta, a responsabilidade 

financeira incide sobre os agentes contábeis (gestores, ordenadores de despesas), tem 

caráter patrimonial (o agente violador responde com seu patrimônio pessoal) e natureza 

subjetiva (dependente de demonstração de culpa ou dolo), deflui da atividade de gestão de 

bens ou valores públicos, está vinculada às funções de fiscalização e de julgamento das 

contas públicas e deve ser processada e efetivada pelos Tribunais de Contas. Difere, assim, 

a responsabilidade financeira da responsabilidade administrativa, esta vinculada ao 

exercício dos poderes da Administração – normativo, hierárquico, disciplinar e de polícia. 

Importa, pois, vislumbrar panoramicamente o controle da Administração 

Pública em Portugal, país responsável pela edificação institucional do Brasil em seus 

primórdios, em relação atada por inquebrantáveis elos de identidade cultural fraternal e 

desafios comuns. 

 

 

 

 

2.3.2. Notas sobre o controle da Administração Pública em Portugal 

 

 

Ao tratar do controle da Administração Pública na República Portuguesa, 

Diogo Freitas do Amaral
96

 relaciona dois órgãos instituídos especificamente para a 

imprescindível missão institucional, um no interior da gestão governamental, a Inspeção 

Geral de Finanças, do Ministério das Finanças, e outro no âmbito externo do controle, o 

Tribunal de Contas. 

Para realizar auditorias e inspeções, prestar assessoria especializada, 

identificar as situações passíveis de responsabilização e assim exercitar o controle interno 

da Administração Pública lusitana, atua no Governo de Portugal a Inspeção Geral de 
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Finanças – IGF
97

, criada em 1930 e com alterações ao longo das décadas, até chegar, no 

final do século passado, ao “sistema de controlo interno da administração financeira” – 

SCI, instituído pelo Decreto-Lei nº 166, de 25 de junho de 1998, presidido pela IGF e 

integrando diversos órgãos de controle interno (as inspecções-gerais, a Direcção-Geral do 

Orçamento, o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social e os órgãos e serviços de 

inspecção, auditoria ou fiscalização que tenham como função o exercício do controlo 

interno) nos termos do seu artigo 3º. 

O sistema de controle Interno – SCI da Administração Financeira é 

estruturado em três níveis de controle, conforme previsto no artigo 4º: o primeiro, 

operacional, “centrado sobre decisões dos órgãos de gestão das unidades de execução de 

ações, é constituído pelos órgãos e serviços de inspecção, auditoria ou fiscalização 

inseridos no âmbito da respectiva unidade”, o segundo nível de controle, setorial, 

consistindo na “avaliação do controlo operacional e sobre a adequação da inserção de cada 

unidade operativa e respectivo sistema de gestão, nos planos globais de cada ministério ou 

região, sendo exercido pelos órgãos sectoriais e regionais de controlo interno”, e o terceiro 

nível de controle, chamado de estratégico, com a avaliação do controle operacional e do 

controle setorial, bem como sobre a realização das metas traçadas no Programa do 

Governo, nas Grandes Opções do Plano e no Orçamento do Estado. 

O SCI conta com um Conselho Coordenador, “composto por todos os 

inspectores-gerais, pelo director-geral do Orçamento, pelo presidente do conselho directivo 

do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social e pelos demais titulares de órgãos 

sectoriais e regionais de controlo interno” (artigo 6º), sendo possível a participação do 

Tribunal de Contas como observador, hipótese autorizada no artigo 8º.  

A IGF, incumbida da presidência do SCI, é atualmente regida pelo Decreto-

Lei n.º 96, de 23 de abril de 2012, sua lei orgânica
98

, a qual incorporou no ano anterior as 

atribuições da Inspeção-Geral das Autarquias Locais (IGAL), sendo competente para 
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“exercer, no âmbito da administração financeira do Estado, a auditoria e o controlo nos 

domínios orçamental, económico, financeiro e patrimonial, de acordo com os princípios da 

legalidade, da regularidade e da boa gestão financeira, contribuindo para a economia, a 

eficácia e a eficiência na obtenção das receitas públicas e na realização das despesas 

públicas, nacionais e europeias”. 

Assim, realiza ações de auditoria financeira, investigações (“inspeções, 

inquéritos, sindicâncias e averiguações”), responsabilização disciplinar nas unidades sob 

sua competência, verifica o cumprimento das normas de recursos humanos na 

Administração Pública e avalia a qualidade dos serviços públicos, sejam eles prestados 

diretamente por entidades do setor público ou em regime de concessão, atuando ainda 

como interlocutor da Comissão Europeia em temas relacionados ao controle interno. 

Uma das mais tradicionais unidades integrantes do sistema de controle 

interno é a Inspeção Geral da Administração Interna – IGAI
99

, órgão setorial, do Ministério 

da Administração Interna, responsável pelas políticas de segurança, controle de fronteiras, 

proteção e socorro, segurança rodoviária e de administração eleitoral, sendo responsável 

por supervisionar as atividades das forças policiais e apurar eventuais violações de 

direitos.  

A reforma da Administração Pública ocorrida na década de 1990, portanto, 

reforçou o sistema nacional de controle interno da administração financeira do Estado 

português, abarcando toda a estrutura estatal, e seu propósito declarado foi difundir uma 

cultura do controle, considerado decisivamente relevante para contribuir em prol da 

melhoria da gestão. 

Prestigiou-se um modelo articulado e integrado, estruturado em três níveis, 

a revelar sintonia com a concepção de três linhas de defesa apregoada pelas práticas 

internacionais de auditoria, deixando bem definidas responsabilidades e os parâmetros 

norteadores da atuação institucional, em busca de adequada coordenação e eficiente 

aproveitamento dos recursos de controle. 

Também foi criado o Conselho Coordenador do Sistema Nacional de 

Controle Interno, para coordenação, difusão das metodologias adequadas e garantia da 

harmonização do controle, estabelecendo critérios básicos em busca da almejada qualidade 

e proteção dos fluxos financeiros estatais, que passaram a ser acompanhados por unidades 
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de inspeção geral nos Ministérios, fortalecendo a auditoria técnica e a atuação articulada de 

todos os órgãos de controle interno. 

Registre-se, também, a aprovação, em 1991, do primeiro Código do 

Procedimento Administrativo português, cuja característica marcante é a garantia dos 

direitos dos administrados, e a Lei de Acesso aos Documentos Administrativos, de 1993, a 

assegurar a transparência pública. 

Segundo a visão histórica de Figueiredo Marcos
100

, a Administração Pública 

em Portugal encontra-se, atualmente, em fase de acento do caráter regulatório da gestão 

estatal, com a penetração de chamados instrumentos gestionários no domínio público, 

voltados a resultados e objetivos, com avaliação por desempenho e proliferação de 

entidades reguladoras, após período histórico tido como social, ao tempo da Primeira 

República e do Estado Novo, por sua vez antecedido, no século XIX, pelo período da 

Administração liberal, influenciada pelo individualismo político e seu consectário 

liberalismo econômico. 

Para a fundamental tarefa de desempenhar o controle externo da 

Administração Pública, a Constituição da República Portuguesa de 1976 estipulou papéis à 

Assembleia da República, ao Provedor de Justiça, ao Ministério Público e ao Tribunal de 

Contas. 

O artigo 214
101

 define o Tribunal de Contas de Portugal como órgão 

supremo de fiscalização da legalidade das despesas públicas e de julgamento das contas, a 

ele cabendo dar parecer sobre receitas e despesas públicas e efetivar a responsabilidade por 

infrações financeiras. 

Além da estatura institucional assegurada pela Constituição, com 

independência e garantias, o Tribunal de Contas ganhou ainda maior destaque a partir do 

final dos anos 1980, no contexto da integração à União Europeia (à época, Comunidade 
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Europeia), a qual exigia aprimoramento do controle financeiro do Estado. Daí a razão para 

a aprovação da Lei n. 86, de 8 de Setembro de 1989, que reforçou os instrumentos de 

controle financeiro e o modernizou.  

A Revisão Constitucional do mesmo ano conferiu-lhe o status de “órgão 

supremo de fiscalização da legalidade das despesas públicas e de julgamento das contas”, e 

a Lei n. 14/96 alargou o âmbito do controle, para incluir expressamente empresas estatais, 

empresas concessionárias e fundações de direito privado. No ano seguinte, por fim, 

aprova-se a Lei n. 98, de 26 de agosto de 1997, a chamada Lei de Organização e Processo 

do Tribunal de Contas, a qual revogou a Lei 86/89 e vigora até hoje, ainda que tenha 

passado por sucessivas alterações.  

Atuando como um tribunal financeiro independente, sua finalidade 

primordial é a fiscalização dos recursos públicos, qualquer que seja a natureza jurídica das 

entidades que os gerenciem, de modo que o âmbito de controle do Tribunal é bastante 

alargado, contemporaneamente, inclusive dispondo de um “sistema integrado de 

fiscalização prévia, concomitante, e sucessiva”, expedindo recomendações, cujo não 

acatamento reiterado e injustificado pode ensejar sanções. 

Na década passada, em ampliação da ação integrada no âmbito do controle 

da Administração Pública, a Lei n.º 54, de 4 de Setembro de 2008, criou, em Portugal, o 

Conselho de Prevenção à Corrupção - CPC, colegiado dos órgãos de controle interno e 

externo composto por sete integrantes: o Presidente do Tribunal de Contas (Presidente do 

CPC); Diretor-geral do Tribunal de Contas (secretário-geral do CPC); Inspetor-geral de 

Finanças; Inspetor-geral das Obras Públicas, Transportes e Comunicações; representante 

do Ministério Público; representante da Ordem dos Advogados; e um membro externo, de 

reconhecido mérito na área de prevenção à corrupção.  

Funciona como espaço para compilação de informações a respeito dos 

delitos relacionados à corrupção, os quais são compreendidos como corrupção ativa ou 

passiva, criminalidade econômica e financeira, lavagem de dinheiro, tráfico de influência, 

apropriação de bens públicos, administração danosa, peculato, participação econômica em 

negócio, abuso de poder ou violação de dever de segredo, aquisições de imóveis ou valores 

mobiliários em consequência da obtenção ou utilização ilícitas de informação privilegiada 

no exercício de funções públicas. 
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A cooperação dos órgãos e entidades públicas é impositiva, e o Conselho 

avalia os instrumentos de prevenção à corrupção implementados no governo e nas 

empresas estatais, produz pareceres para outros órgãos sobre a “elaboração ou aprovação 

de instrumentos normativos, internos ou internacionais, de prevenção ou repressão” de 

corrupção e infrações conexas, colabora na elaboração de códigos de conduta e na 

realização de ações de formação e treinamento, atua como interlocutor de organismos 

internacionais correlatos e emite recomendações para entes públicos.  

Como exemplo de atuação concreta relevante do CPC, basta mencionar a 

recomendação emitida em 2009, para elaboração, pelos órgãos gestores de recursos 

públicos, de “Planos de Gestão de riscos de corrupção e infracções conexas”, a partir de 

suas diretrizes. Até 2015, mais de mil entes haviam elaborado os planos, os quais passaram 

a ser monitorados, inclusive para possível aprimoramento e ganho de experiência 

institucional
102

.   

Em recente controvérsia, discute-se em Portugal a dimensão atual da 

corrupção naquele tradicional país ibérico, conforme artigo estampado na imprensa
103

. 

Cotejando-se alguns indicadores internacionais objetivos sobre o problema: pelo Índice de 

Percepção da Corrupção, apurado pela Transparência Internacional, está na 29ª. posição 

entre 180 países avaliadas, um pouco abaixo da média europeia; crescente quantidade de 

inquéritos instaurados sobre crime de corrupção, segundo dados oficiais; custos anuais da 

corrupção estão estimados em  18 milhões de euros; da população consultada em pesquisa 

de opinião, 92% acreditam haver corrupção generalizada em seu país e 79% consideram-na 

parte da cultura de negócios; ex-Primeiro Ministro está denunciado por mais de 30 crimes 

e teria acumulado 24 milhões de euros em paraíso fiscal. 

Para o Presidente do Tribunal de Contas e do Conselho de Prevenção da 

Corrupção, Vítor Caldeira
104

, a posição nacional em termos de corrupção, conforme a 

avaliação da Transparência Internacional, não pode gerar acomodação e deve motivar a 

adoção de ações para a difusão da integridade, principalmente por meio da educação das 
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novas gerações. Aponta desafios em termos da prevenção global dos riscos de corrupção 

nas atividades oficiais eletrônicas, na gestão dos recursos públicos, das instituições e nas 

contratações públicas, e alerta ainda para os conflitos de interesses e a permeabilidade da 

Lei aos riscos de fraude e corrupção, deixando claro o longo e relevante caminho que está 

sendo percorrido, e que não deve ser interrompido. 

 

 

 

 

2.3.3. Notas sobre o controle da administração norte-americana 

 

 

Sabendo-se da relevância do modelo republicano e federativo dos Estados 

Unidos da América para as democracias ocidentais, importa verificar como está 

configurado o controle da Administração Pública na grande nação norte-americana. 

Ernest Gellhorn e Ronald Levin
105

 tratam da relação entre o direito 

administrativo e o processo na realidade norte-americana, pontuando, no percurso histórico 

do século passado, o aumento da ação estatal, por meio de novas unidades administrativas 

ou pela atribuição de funções adicionais a agências pré-existentes, com ênfase para o New 

Deal de Roosevelt em 1930, a dilatação do escopo governamental na década de 60 e novas 

ações regulatórias mais recentemente, para proteção da saúde humana e do meio ambiente, 

por exemplo.  

A fim de controlar a atividade estatal do Poder Executivo, caracterizada por 

ser mais ágil, flexível e especializada que a dos demais Poderes, servem as leis de processo 

administrativo como fator de redução dos riscos de arbitrariedades burocráticas, balizando 

o agir do gestor – donde a importância estratégica da existência e efetividade das “regras 

do jogo”, especialmente do Administrative Procedure Act – APA, para assegurar quatro 

princípios sublinhados: fairness (devido processo), accuracy (decisões corretas), efficiency 

(equilíbrio custo/benefício) e acceptability (legitimidade). 
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Aparece, assim, o processo administrativo, com seus parâmetros bem 

definidos pelas normas, como uma garantia inicial da legalidade, atuando como trilhos 

feitos para que uma composição ferroviária possa chegar ao seu destino certo, sem desvios 

prejudiciais nem esforços extraordinários. 

Outro útil elemento de controle do direito norte-americano é a participação 

popular, para além da composição do júri nas varas do Poder Judiciário, mas inclusive na 

atividade de regulação administrativa, especialmente nas agências reguladoras, experiência 

que comporta aproveitamento no direito brasileiro, vez que a Carta Constitucional de 88 

consagra a participação democrática em diversos dispositivos, como bem realça Rodrigo 

Pagani de Souza,
106

 trazendo para a reflexão nacional difundidos institutos da prática 

jurídica anglo-saxã, como regulatory negotiation, hard look review, executive oversight. 

Também o controle jurisdicional dos atos administrativos está presente na 

prática estadunidense. Mashaw, Merrill e Shane
107

 partem das semelhanças entre os 

tradicionais julgamentos em cortes, tanto civis como criminais, e os processos decisórios 

administrativos, a fim de analisar as decisões administrativas com base nos parâmetros 

constitucionais e na já mencionada Lei Federal de Processo Administrativo Norte-

americana (APA), realçando a necessária observância do devido processo, as questões das 

audiências públicas e as tensões entre a eficácia administrativa e a proteção dos direitos 

individuais, desde diferentes perspectivas. São anotados os elementos para uma justa 

audiência: um tribunal imparcial; notificação da ação proposta e sua fundamentação; 

oportunidade para expor as razões pelas quais a ação proposta não deva ser acatada; o 

direito a chamar testemunhas; o direito a conhecer todas as evidências contrárias; o direito 

a ter uma decisão baseada apenas nas evidências apresentadas; o direito a aconselhamento 

jurídico; a elaboração de um registro; a disponibilidade das declarações sobre as razões da 

decisão; o acompanhamento público e a revisão judicial. 
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Inicialmente na mesma perspectiva de análise de seus conterrâneos, Pierce 

Jr., Shapiro e Verkuil
108

 distinguem dois tipos de processos decisórios, o rulemaking, 

forma tipicamente legislativa de audiência com limitação de participação, com 

manifestações geralmente escritas, e o adjudication, forma tipicamente judicial de 

audiência, com possibilidades de apresentações orais de evidências e testemunhos, dentre 

outros procedimentos tradicionais dos julgamentos feitos pelo Poder Judiciário.  

Abordam as implicações de uma reforma administrativa à luz da teoria 

democrática, especialmente quanto à natureza e aos problemas atuais do processo 

regulatório, revelando a íntima conexão entre o desenho institucional, a estruturação do 

processo administrativo e a efetividade da democracia, focando nas possíveis regras e 

procedimentos capazes de limitar a discricionariedade administrativa de agências 

reguladoras, tanto pelo Poder Executivo como pelo Congresso, e ainda pelo controle 

judicial, por meio da cláusula do devido processo. 

Bernard Schwartz
109

 sublinha o difícil ponto de equilíbrio entre a 

possibilidade exagerada de revisão judicial das decisões administrativas, que transformaria 

agências reguladoras em meras etapas prévias aos tribunais, e a limitação exacerbada da 

possibilidade de apreciação forense dos atos administrativos pelas cortes, o que torná-las-ia 

automáticas chancelarias das agências. 

Percebe-se, assim, grande valorização de estratégias procedimentais como 

forma de garantia da regularidade das decisões administrativas, havendo também uma 

instituição especificamente estabelecida para desempenhar o papel de controle externo da 

gestão governamental, o U.S. Government Accountability Office - GAO
110

. 

 Agência independente de fiscalização, vinculada ao Parlamento e 

conhecida como "congressional watchdog", é a instituição superiora de auditoria, 

coordenada pelo Controlador Geral (Comptroller General), responsável por verificar os 

gastos públicos e reportá-los ao Congresso, com o objetivo de fornecer informações 

confiáveis, capazes de contribuir para que o poder público economize e atue com 

eficiência. 

                                            
108

  PIERCE JR., Richard J; SHAPIRO, Sydnei; VERKUIL, Paul R. Administrative Law and Process. 

3ª edição. New York: Foundation Press, 1999. 
109

 SCHWARTZ, Bernard. Administrative Law. 3ª edição, Aspen Publishers, Inc. 1991. 
110

  https://www.gao.gov, acesso em 04.01.19. 



 

109 

 

Em 2017, informa ter identificado a incrível soma de quase 74 bilhões de 

dólares em benefícios financeiros para o governo estadunidense, valorizando o 

investimento público no controle: considerando o orçamento anual daquela instituição, a 

conclusão indica que cada dólar aportado em seu orçamento gera um retorno aos cofres 

públicos de outros 128 dólares, equação eloquente a demonstrar a necessidade do controle 

e o elevado retorno econômico propiciado aos cofres públicos. 

 

 

 

 

2.4. LIMITAÇÕES E POSSÍVEIS APLICAÇÕES 

 

 

  A análise da experiência internacional permite verificar que os modelos de 

controle da Administração Pública, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, revelam 

algumas semelhanças e diversas diferenças quando comparados com o modelo brasileiro. 

  Em relação ao controle externo, a existência de um órgão independente de 

auditoria superior, vinculado ao Poder Legislativo e com certas prerrogativas, incumbido 

de fiscalizar as finanças governamentais e produzir relatórios técnicos sobre aspectos 

orçamentários e financeiros, encaminhados aos representantes eleitos pelo povo, coincide, 

aproximadamente, com a formatação constitucional do Tribunal de Contas brasileiro.  

  Claro que a similitude é muito maior com o Tribunal de Contas português, 

órgão colegiado de idêntica denominação e enquadramento institucional, o que não ocorre 

exatamente ao se comparar com a Corte de Contas norte-americana, mais próxima do 

modelo brasileiro de Controladoria Geral, por ser unidade de decisão unipessoal, mas 

vinculada ao Congresso Nacional, como os congêneres Tribunais de Contas, e não 

integrante do Poder Executivo. 

  A diferença mais expressiva está no controle interno, em que o cenário  

internacional cotejado revela que, quando há órgão específico, situado no interior da 

estrutura governamental, a realizar atividades de controle administrativo, financeiro e 

orçamentário, a macrofunção desempenhada costuma ser apenas a de auditoria interna e, 

no caso português, também a atribuição correcional, sem envolver as demais ações, aqui 
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consideradas integrantes do controle pelo glossário técnico da prática administrativa 

nacional, tais como as correcionais, as de ouvidoria e as relacionadas à promoção da 

transparência. 

  Assim, na específica seara da auditoria interna governamental, há 

compatibilidade técnica e jurídica entre concepções, metodologias e procedimentos, razão 

pela qual tem havido cooperação internacional para intercâmbio de boas práticas e 

consideração dos mais consolidados parâmetros técnicos difundidos, em reuniões e 

seminários realizados com apoio do Banco Mundial e articulados entre a PEMPAL/IACOP 

e o CONACI. 

Os pactos internacionais para a promoção da transparência e do 

enfrentamento da corrupção já têm sido utilizados, propiciando, principalmente, alterações 

legislativas em busca de mais efetividade do sistema de justiça, especialmente no campo da 

repressão penal, incluindo a tipificação de novas modalidades criminosas praticadas por 

agentes de colarinho branco, bem como a ampliação da utilização do acordo de leniência e 

da colaboração premiada, além de outros institutos, incluindo a cooperação internacional 

entre órgãos de investigação, para o envio de dados sigilosos de transações bancárias e 

compartilhamento de outras informações estratégicas. 

Estas medidas viabilizam não apenas a aplicação da pena às pessoas físicas 

envolvidas, mas também proporcionam o atingimento de finalidades buscadas pelos órgãos 

de controle interno: o ressarcimento do erário público lesado e a identificação de agentes 

públicos e empresas que, tendo praticado atos de corrupção, ficam sujeitos à 

responsabilização administrativa.  

Tais reformas incrementais têm gerado resultado positivo à sociedade, e 

eles são ainda mais necessários quando diversos indicadores internacionais acentuam a 

gravidade da corrupção em diversos países. 

  O relatório de 2018 da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico - OCDE sobre o Brasil, para além das considerações sobre avanços e percalços 

da situação econômica em nosso país, vista por meio da lente analítica institucional 

estrangeira, preocupa-se com a insuficiente governança e a grave corrupção, corretamente 

identificados como fatores de comprometimento do desenvolvimento, razão pela qual 

recomenda medidas capazes de reduzir a corrupção e aumentar a eficiência da máquina 
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pública ante gastos inadequados, sem auditorias sistemáticas, sobreposição de instituições 

fiscalizadoras e baixa eficácia do setor estatal. 

  Medina Osório
111

 analisou o apontamento internacional e anotou a conexão 

entre agenda econômica e redução dos índices de corrupção e de improbidade, problemas 

que afetam as políticas públicas de direitos humanos e colocam em risco a própria 

democracia contemporânea, concluindo pela necessidade de serem aperfeiçoados os 

mecanismos de prevenção e repressão.    

   

 

 

 

 

2.5. CONCLUSÕES 

 

 

O protagonismo internacional, tradicionalmente exercido pelo Estado-

Nação, tem já sido compartilhado com organizações não-governamentais de atuação 

global, mesmo desprovidas da representatividade formal daquele, mas embaladas por 

reputação social, em geral, decorrente de militância temática a lhes conferir legitimidade, 

merecendo atenção dos governos e apoio da sociedade. 

  Se o sistema da Organização das Nações Unidas – ONU é o mais robusto 

espaço institucional internacional, propenso a ser o foro global oficial da humanidade, 

sabe-se também que a ONU não consegue absorver, processar e gerar encaminhamentos e 

soluções satisfatórias para a vasta gama de temas e demandas da pauta das sociedades, dos 

governos, dos grupos de interesse, das minorias e de tantas outras formas de aglutinação de 

pessoas hoje existentes, para os mais diversos fins. 

  Assim, coexistem várias iniciativas com enfoques específicos, das quais 

foram aqui brevemente retratadas apenas algumas delas, selecionadas por estarem em 

conexão e abertas à participação dos órgãos de controle interno do Brasil, sem serem, 

necessariamente, as mais destacadas da agenda global da atualidade. 
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O controle do uso dos recursos públicos, a transparência e o enfrentamento 

da corrupção são temas de interesse de toda sociedade, em escala planetária, e a 

comunidade internacional tem aprovado, nas últimas décadas, expressivos instrumentos 

internacionais multilaterais voltados a eles, com a finalidade de fomentar a estruturação de 

políticas públicas e possibilitar a adoção de estratégias comuns para a execução de 

reformas normativas e administrativas. 

As Convenções contra a corrupção, especialmente as da ONU, da OEA e da 

OCDE, influenciaram a elaboração de novas leis nacionais de criminalização das práticas 

corruptas e de responsabilização de pessoas jurídicas, para tornar exequível a aplicação de 

sanções de maneira mais apropriada e dissuasória.  

Também estimularam o fortalecimento dos órgãos públicos incumbidos 

dessas tarefas e a maior cooperação interinstitucional, em escala nacional e internacional, 

de modo a se procurar garantir a proteção do denunciante e a adoção de medidas nos 

setores mais relevantes da Administração Pública, como contratações e recrutamento de 

pessoas. 

As iniciativas pactuadas para fomentar a transparência, como eficaz 

estratégia anticorrupção, tanto por meio da garantia do acesso à informação estatal a todo 

cidadão, como também pelo impulso a mudanças governamentais para a abertura de bases 

de dados a consultas amplas e livres, estão atraindo quantidade crescente de participantes 

da sociedade civil e dos governos. 

O aperfeiçoamento legislativo é apregoado para assegurar, na prática 

administrativa, a prevalência do princípio da publicidade, sendo o sigilo aceitável apenas 

como restrita exceção – propósito da Lei Modelo Interamericana, que motivou a aprovação 

da Lei de Acesso à Informação no Brasil, por exemplo, considerada uma das melhores 

normas assecuratórias do direito fundamental a informações detidas pelo Estado. 

Mas apenas normas mais sofisticadas e compromissos bem focados não 

bastam, pois os cartéis transnacionais seguem atuando e corrompendo, os paraísos fiscais 

resistem como biombos de aço para a lavagem de dinheiro, a cooperação internacional 

entre os países ainda enfrenta muitos obstáculos burocráticos, e a globalização econômica, 

em seu aspecto propiciador de maior abertura e facilidade para a fluidez de capitais, não 

tem tido eficiência análoga para evitar, por organizações criminosas que saqueiam recursos 
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estatais, a utilização dos intensos fluxos comerciais e financeiros internacionais como 

fatores de aproveitamento indevido para lavagem de dinheiro e impunidade. 

As complexas operações bancárias efetuadas por empresas em nome de 

outras empresas, sem qualquer identificação de uma pessoa humana a ser responsabilizada, 

tentam impedir o rastreamento do dinheiro desviado e seu destinatário final, em práticas 

ilícitas que não podem prosperar. 

Por isso, são necessárias reformas, valorização e fortalecimento das 

estruturas e procedimentos de controle, de modo a melhorar o desempenho dos órgãos 

governamentais com tal competência, inclusive para simplificar e facilitar o controle social 

e a obtenção de dados pelo cidadão e pelo controle externo. 

Pela Parceria para o Governo Aberto e sua respectiva Declaração, 

mecanismo de adesão e a necessidade de cada membro elaborar seu Plano de Governo 

Aberto, foi possível constatar o efetivo incentivo à valorização da internet como novo 

espaço virtual para o exercício real da cidadania e do controle social, dotada da capacidade 

de aumentar a participação do cidadão no governo e facilitar a prestação de contas e a 

oferta de serviços públicos, aproveitando a inovação tecnológica em prol do 

robustecimento da legitimidade democrática. 

A experiência deste início de milênio no Brasil, de cooperação entre as 

Controladorias da União, dos Estados, do Distrito Federal e das Capitais, articuladas no 

Conselho Nacional de Controle Interno – CONACI, para a realização de parceria com a 

PEMPAL/IACOP, com o apoio do Banco Mundial, tem propiciado a análise e aplicação de 

parâmetros técnicos internacionalmente reconhecidos pela comunidade de auditoria, para 

implantação da metodologia IA/CM de organização e funcionamento, baseada nas três 

linhas de defesa da instituição, nos referenciais técnicos do COSO e da INTOSAI, em 

aprimoramento técnico oportuno e conveniente. 

 Busca-se um controle interno preventivo, concomitante, capaz de colaborar 

com a gestão para a consecução de metas e a obtenção dos resultados esperados pela 

população, atuando com planejamento baseado em riscos e na efetividade almejada. E, 

para atingir esse objetivo de interesse geral, a cooperação internacional tem ajudado. 

As diretrizes da União Europeia exigem profunda reforma do sistema de 

controle interno de todos os países que pretendam nela ingressar, para que os futuros 
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recursos a serem repassados, dos fundos daquele bloco regional, para investimentos e 

projetos dos novos membros da crescente comunidade internacional europeia, não sejam 

desperdiçados. 

Para haver segurança de que serão atingidas as finalidades motivadoras da 

destinação de valores decorrentes da arrecadação tributária, a União Europeia não olvidou 

da importância estratégica do controle interno, e nele tem investido como solução de 

aperfeiçoamento institucional anticorrupção. 

O exemplo português, de criação de um Conselho de Prevenção da 

Corrupção, conduzido pelo Presidente do Tribunal de Contas, o qual se manifesta pela 

imprensa em defesa de medidas preventivas, como a difusão da integridade por meio da 

educação de jovens, revela-se boa prática de interação e articulação entre as instituições 

responsáveis pelo enfrentamento da corrupção. 

A valorização da prevenção, da integridade e da educação evidencia que as 

medidas fiscalizatórias tradicionais, com finalidade de punição a posteriori, não se revelam 

satisfatórias nem suficientes para afastar fraudes e corrupção, sendo necessárias também 

outras providências tendentes a evitar as ocorrências prejudiciais ao interesse público. 

No Brasil, a pauta preventiva tem feito parte, com prioridade, da agenda 

executiva dos órgãos de controle interno, mostrando o acerto dessa estratégia, também à 

luz da recomendação portuguesa recentemente apregoada. 

O funcionamento da Controladoria norte-americana, a seu turno, 

demonstrou que a atuação efetiva do órgão de controle produz resultados economicamente 

mensuráveis, propiciando economia e recuperação de recursos públicos, a justificar sua 

existência também pela demonstração de seu reduzido custo para o erário e elevada 

capacidade de gerar ganhos financeiros para o Governo.  

Portanto, além do resguardo reputacional decorrente da existência e do 

funcionamento de um adequado sistema de controle, os resultados por ele alcançados 

servem de incentivo a que seja valorizado e fortalecido, em prol da integridade e do 

desenvolvimento consequente. 

Na mesma direção apontam os compromissos voltados à promoção da 

transparência, cuja implementação será tanto maior quanto mais eficiente se mostre o 
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órgão de controle interno, que tem sido o responsável por impulsionar a concretização dos 

postulados internacionalmente assinalados e assumidos. 

Assim, as normas internacionais de combate à corrupção, ao não se 

restringirem a medidas repressivas, mas, ao contrário, estipularem a necessidade de ações 

preventivas e estruturantes, por órgãos adequadamente conformados e com capacidade 

operacional efetiva, confirmam a hipótese desta Tese, de que o aperfeiçoamento do 

controle interno da Administração Pública é caminho seguro para evitar irregularidades e 

preservar a integridade do Estado, como complemento necessário da ação do controle 

externo e propiciador do controle social.  
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CAPÍTULO 3  

 

 

CONTROLE INTERNO  

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL 

 

 

 

 

3.1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA E MODELAGEM CONSTITUCIONAL ATUAL DO 

CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL 

 

 

 

 

3.1.1. O Controle da Administração Pública nos textos constitucionais brasileiros 

 

 

A fim de verificar o modo de estabelecimento do controle da Administração 

Pública no Brasil, num breve recorte panorâmico, traçado desde uma perspectiva do direito 

constitucional positivo, remete-se a algumas das disposições sobre o tema presentes nas 

Cartas Políticas que fundamentaram a organização do poder público, desde a proclamação 

da independência colonial em relação à metrópole portuguesa, durante o Império, até os 

tempos republicanos atuais. 

Sabe-se que, com a chegada das desbravadoras caravelas lusitanas, em 

1500, até a ruptura da subordinação à Portugal, por meio da declaração de independência 

em 1822, vigorou nas terras brasileiras o direito posto pelo reino europeu descobridor, 

consubstanciado principalmente nas chamadas Ordenações Reais (as Ordenações Filipinas, 
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de 1603, consolidação das predecessoras ordenanças normativas Manuelinas e Afonsinas, 

vigoraram na maior parte do período colonial), não havendo propriamente um documento 

fundante do pacto jurídico-político, autônomo, a reger a vida nos trópicos do novo mundo 

sulamericano. 

Foi somente no século XIX que o Brasil passou a contar com sua primeira 

Constituição
112

, outorgada pelo Imperador em 1824, com as pioneiras diretrizes 

organizacionais do poder público nacional independente, dotado de suas próprias receitas e 

despesas, conforme a incipiente dinâmica econômica e política que aos poucos se instalava 

na ex-colônia. 

Criou-se, assim, um Tesouro Nacional, como a instituição responsável pela 

arrecadação, administração e contabilidade das receitas e despesas, com natureza jurídica 

de Tribunal, ao qual deveriam se reportar as Tesourarias das Províncias em que o Império 

se encontrava dividido, governadas estas por Presidentes livremente indicados pelo Chefe 

do Poder Executivo, o qual também titularizava o Poder Moderador. Considerado 

inviolável e sagrado por expressa dicção do texto constitucional, o Imperador não estava 

sujeito a responsabilidade alguma. 

Outro déficit de controle da Carta Política imperial estava na previsão da 

dualidade de jurisdição, a subtrair da possibilidade de apreciação judicial os atos praticados 
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  Constituição de 1824 – excertos ilustrativos 

 Art. 15. E' da attribuição da Assembléa Geral: (...) VI. Na morte do Imperador, ou vacancia do Throno, 

instituir exame da administração, que acabou, e reformar os abusos nella introduzidos. 

 Art. 37. Tambem principiarão na Camara dos Deputados 

  I. O Exame da administração passada, e reforma dos abusos nella introduzidos. 

 Art. 99. A Pessoa do Imperador é inviolavel, e Sagrada: Elle não está sujeito a responsabilidade alguma. 

 Art. 102. O Imperador é o Chefe do Poder Executivo, e o exercita pelos seus Ministros de Estado. São 

suas principaes attribuições: 

 XIII. Decretar a applicação dos rendimentos destinados pela Assembléa aos varios ramos da publica 

Administração. 

 XV. Regular a administração dos bens Nacionaes, e decretar a sua alienação. 

 Art. 142. Os Conselheiros serão ouvidos em todos os negocios graves, e medidas geraes da publica 

Administração; principalmente sobre a declaração da Guerra, ajustes de paz, nogociações com as Nações 

Estrangeiras, assim como em todas as occasiões, em que o Imperador se proponha exercer qualquer das 

attribuições proprias do Poder Moderador, indicadas no Art. 101, á excepção da VI. 

 Art. 165. Haverá em cada Provincia um Presidente, nomeado pelo Imperador, que o poderá remover, 

quando entender, que assim convem ao bom serviço do Estado. 

  Art. 166. A Lei designará as suas attribuições, competencia, e autoridade, e quanto convier no melhor 

desempenho desta Administração 

 Art. 170. A Receita, e despeza da Fazenda Nacional será encarregada a um Tribunal, debaixo de nome de 

'Thesouro Nacional" aonde em diversas Estações, devidamente estabelecidas por Lei, se regulará a sua 

administração, arrecadação e contabilidade, em reciproca correspondencia com as Thesourarias, e 

Autoridades das Provincias do Imperio. 
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no âmbito da Administração Pública, submetidos a eventual revisão apenas perante o 

Conselho de Estado
113

, colegiado consultivo para querelas governamentais, desprovido de 

natureza jurisdicional, que funcionou como instância opinativa de Sua Majestade para 

assuntos administrativos, assegurando a supremacia do Poder Moderador. 

Interessante o dispositivo referente à prestação de contas e revisão de 

situações indevidas, possível apenas no interstício após a morte de um Imperador, como 

atribuição da Assembleia Geral, a abrir brecha para um limitado e eventual papel 

fiscalizatório do Parlamento, ainda que em um período monárquico de elevada 

concentração de poderes: “Art. 15. E' da attribuição da Assembléa Geral: (...) VI. Na morte 

do Imperador, ou vacancia do Throno, instituir exame da administração, que acabou, e 

reformar os abusos nella introduzidos”. 

Com a proclamação da República, em 1889, sobreveio a primeira Carta 

Política promulgada pelos representantes do povo brasileiro, a Constituição de 1891
114

, 

marcada pela instituição de Estados independentes da União, cada qual dotado de seu 

próprio governo e competente para arrecadar e gerir suas finanças, com a possibilidade de 

socorro pecuniário federal.  

A novidade em termos de controle da Administração Pública ocorreu no 

âmbito do controle externo, com a criação do Tribunal de Contas, que nasce sob o signo 

republicano, positivando a ideia antes expressa na Exposição de Motivos ao Decreto n. 

966-A, de novembro de 1890, assinado pelo renomado jurista que titularizava o Ministério 

da Fazenda, em conjunto com o Chefe do Governo Provisório, Deodoro da Fonseca, como 

uma instituição independente, situada entre o Legislativo e o Executivo, para fazer valer a 

lei orçamentária, como bem registrado por Wremyr Scliar
115

. 
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São Paulo: Max Limonad, 2002. Págs. 322 a 325. 
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  Constituição de 1891 – excertos ilustrativos 

 Art. 5º Incumbe a cada Estado prover, a expensas proprias, ás necessidades de seu governo e 

administração; a União, porém, prestará soccorros ao Estado que, em caso de calamidade publica, os 

solicitar. 

 Disposições transitórias 

 Art. 3º A' proporção que os Estados se forem organizando, o Governo Federal entregar-lhes-ha a 

administração dos serviços, que pela Constituição lhes competirem, e liquidará a responsabilidade da 

administração federal no tocante a esses serviços e ao pagamento do pessoal respectivo. 
115

 SCLIAR, Wremyr. Controle externo brasileiro - Poder Legislativo e Tribunal de Contas. In Revista de 

Informação Legislativa. Brasília a. 46 n. 181 jan./mar. 2009 pp. 249-275.  
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Nas palavras do autor do Decreto, Ruy Barbosa: “Não basta julgar a 

administração, denunciar o excesso cometido, colher a exorbitância, ou a prevaricação, 

para os punir. Circunscrita a estes limites, essa função tutelar dos dinheiros públicos será 

muitas vezes inútil, por omissa, tardia, ou impotente. Convém levantar, entre o poder que 

autoriza periodicamente a despesa e o poder que quotidianamente a executa, um mediador 

independente, auxiliar de um e de outro, que, comunicando com a legislatura, e intervindo 

na administração, seja, não só o vigia, como a mão forte da primeira sobre a segunda, 

obstando a perpetração das infrações orçamentárias por um veto oportuno aos atos do 

executivo, que direta ou indireta, próxima ou remotamente discrepem da linha rigorosa 

das leis de finanças”. 

Não havia ainda, no entanto, previsão sobre como a Administração Pública 

deveria organizar seu controle interno. A mudança expressiva ocorrida, nesta seara, deu-se 

com o fim da dualidade jurisdicional, ficando estabelecida jurisdição única, a permitir ao 

Poder Judiciário, pela primeira vez, controlar a legalidade de atos praticados pelo Poder 

Executivo, ainda que de forma mitigada.  

A limitação ao controle externo da administração pelo sistema de justiça 

decorria, em primeiro lugar, da própria jurisprudência tendente a excluir da apreciação 

judicial atos de natureza política, restringindo a competência revisional, algo também 

estipulado em diplomas normativos, a exemplo da Emenda Constitucional de 3 de 

setembro de 1926, que introduziu o §5º ao artigo 60: “Nenhum recurso judiciario é 

permittido, para a justiça federal ou local, contra a intervenção nos Estados, a declaração 

do estado de sitio e a verificação de poderes, o reconhecimento, a posse, a legitimidade e a 

perda de mandato dos membros do Poder Legislativo ou Executivo, federal ou estadual; 

assim como, na vigencia do estado de sitio, não poderão os tribunaes conhecer dos actos 

praticados em virtude delle pelo Poder Legislativo ou Executivo”. 

A Constituição de 1934
116

 formalmente aprofunda o modelo federativo 

brasileiro e esboça o sistema de controle da Administração Pública, concedendo autonomia 
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  Constituição de 1934 – excertos ilustrativos 

 Art. 5.º Compete privativamente á União 

 XVI - organizar a administração dos Territorios e do Districto Federal, e os serviços nelles reservados á 

União; 

 Art. 7.º Compete privativamente aos Estados: 

  f) prestação de contas da administração; 
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aos Municípios e instituindo expressamente o Tribunal de Contas, instância vinculada ao 

Poder Legislativo dotada de incipiente e estático papel fiscalizatório, para o registro 

obrigatório dos atos administrativos geradores de despesas, previamente à autorização para 

a realização dos gastos, por meio do obrigatório registro de contratos administrativos e 

demais atos comprometedores do erário estatal, antes de gerarem seus efeitos.  

A Constituição de 1937
117

, instauradora do Estado Novo de Getúlio Vargas, 

não por acaso fragilizou o modelo federativo ao prever a possibilidade de criação de 

                                                                                                                                    
  II - prover, a expensas proprias, ás necessidades da sua administração, devendo, porém, a União prestar 

soccorros ao Estado que, em caso de calamidade publica, os solicitar; 

 Art 13. Os Municipios serão organizados de fórma que lhes fique assegurada a autonomia em tudo quanto 

respeite ao seu peculiar interesse, e especialmente: 

 III - a organização dos serviços de sua competencia. 

 § 3.º É facultado ao Estado a creação de um orgão de assistencia technica á administração municipal e 

fiscalização das suas finanças. 

 Art 101. Os contractos que, por qualquer modo, interessarem immediatamente á receita ou á despesa, só 

se reputarão perfeitos e acabados, quando registrados pelo Tribunal de Contas. A recusa do registro 

suspende a execução do contracto até ao pronunciamento do Poder Legislativo. 

 § 1.º Será sujeito ao registro prévio do Tribunal de Contas qualquer acto de administração publica, de que 

resulte obrigação de pagamento pelo Thesouro Nacional, ou por conta deste. 

 § 2.º Em todos os casos, a recusa do registro, por falta de saldo no credito ou por imputação a credito 

improprio, tem caracter prohibitivo; quando a recusa tiver outro fundamento, a despesa poderá effectuar-

se após despacho do Presidente da Republica, registro sob reserva do Tribunal de Contas e recurso ex 

officio para a Camara dos Deputados. 

 § 3.º A fiscalização financeira dos serviços autonomos será feita pela fórma prevista nas leis que os 

estabelecerem. 

 Art 137. A lei federal regulará a fiscalização e a revisão das tarifas dos serviços explorados por 

concessão, ou delegação, para que, no interesse coletivo, os lucros dos concessionarios, ou delegados, não 

excedam a justa retribuição do capital, que lhes permita atender normalmente ás necessidades publicas de 

expansão e melhoramento desses serviços. 
117

  Constituição de 1937 – excertos ilustrativos 

 Art. 6º. A União poderá crear, no interesse da defesa nacional, com partes desmembradas dos Estados, 

territorios federaes, cuja administração será regulada em lei especial.  

 Art. 14. O Presidente da Republica, observadas as disposições constitucionaes e nos limites das 

respectivas dotações orçamentarias, poderá expedir livremente decretos-leis sobre a organização do 

governo e da administração federal, o commando supremo e a organização das forças armadas.  

 Art. 29. Os Municipios da mesma região podem agrupar-se para a installação, exploração e administração 

de serviços publicos communs. O agrupamento, assim constituido, será dotado de personalidade juridica 

limitada a seus fins. 

 Paragrapho unico . Caberá aos Estados regular as condições em que taes agrupamentos poderão 

constituir-se, bem como a fórma de sua administração. 

 Art. 31. A administração dos Territorios será regulada em lei especial.  

 Art 67. Haverá junto á Presidencia da Republica, organizado por decreto do Presidente, um Departamento 

Administrativo com as seguintes attribuições: 

 a)o estudo pormenorizado das repartições, departamentos e estabelecimentos publicos, com o fim de 

determinar, do ponto de vista da economia e efficiência, as modificações a serem feitas na organização 

dos serviços publicos, sua distribuição e agrupamento, dotações orçamentarias, condições e processos de 

trabalho, relações de uns com os outros e com o publico; 

 b)organizar annualmente, de accordo com as instrucções do Presidente da Republica, a proposta 

orçamentaria a ser enviada por este á Camara dos Deputados; 

 c)fiscalizar, por delegação do Presidente da Republica e na conformidade das suas instrucções, a 

execução orçamentaria. 
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Territórios Federais pela União, como porções patrimoniais desmembradas dos Estados 

para fins de defesa nacional, e aumentou sobremaneira a concentração de poderes 

presidenciais, ao estipular a possibilidade de Decretos-leis, atos normativos do Poder 

Executivo Federal com força vinculante, prerrogativa quase imperial da “autoridade 

suprema do Estado”, a quem coube a superior coordenação da atividade dos órgãos 

representativos e da administração nacional, a direção da política interna, externa e a 

promoção da política legislativa.  

Chamada de “polaca”, em função da nacionalidade do documento que teria 

sido sua fonte de inspiração autoritária, preocupou-se com as tarifas dos serviços públicos, 

deixando para a lei sua regulação e fiscalização, e criou, junto à Presidência da República, 

um Departamento Administrativo para a reorganização da estrutura estatal, com base na 

economia e na eficiência, elaborar a proposta orçamentária anual e fiscalizar sua execução, 

em conformidade com a orientação presidencial. Houve a elaboração do primeiro Estatuto 

dos Funcionários Públicos Civis da União, o Decreto n. 1.713, de 28 de outubro de 1939, 

disciplinando as condições e modalidades de provimento de cargos públicos, bem como os 

direitos e deveres do funcionalismo federal. 

A Constituição de 1946
118

 retoma a democracia e fortalece o papel 

fiscalizatório do Poder Legislativo sobre a administração financeira, em especial quanto à 

execução do orçamento, por meio do Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de 

Contas, sendo tanta a importância da obrigação de prestação de contas que justifica até 

                                                                                                                                    
 Art 73. O Presidente da Republica, autoridade suprema do Estado, coordena a actividade dos orgãos 

representativos, de grau superior, dirige a politica interna e externa, promove ou orienta a politica 

legislativa de interesse nacional, e superintende a administração do Paiz. 

 Art. 147. A lei federal regulará a fiscalisação e revisão das tarifas dos serviços publicos explorados por 

concessão para que, no interesse collectivo, dellas retire o capital uma retribuição justa ou adequada e 

sejam attendidas convenientemente as exigencias de expansão e melhoramento dos serviços.  

 A lei se applicará ás concessões feitas no regime anterior de tarifas contractualmente estipuladas para 

todo o tempo de duração do contracto.  
118

 Constituição de 1946 – excertos ilustrativos 

 Art. 7º O Govêrno Federal não intervirá nos Estados salvo para:  

 f) prestação de contas da administração 

 Art. 22.   A administração financeira, especialmente a execução do orçamento, será fiscalizada na União 

pelo Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas, e nos Estados e Municípios pela forma 

que for estabelecida nas Constituições estaduais.  

 Art. 151.  A lei disporá sôbre o regime das emprêsas concessionárias de serviços públicos federais, 

estaduais e municipais.  

 Parágrafo único. Será determinada a fiscalização e a revisão das tarifas dos serviços explorados por 

concessão, a fim de que os lucros dos concessionários, não excedendo a justa remuneração do capital, 

lhes permitam atender a necessidades de melhoramentos e expansão dêsses serviços. Aplicar-se-á a lei às 

concessões feitas no regime anterior, de tarifas estipuladas para todo o tempo de duração do contrato.  
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mesmo a medida extrema da intervenção federal no Estado inadimplente com este dever 

fundamental. 

Após quase duas décadas apenas, o regime democrático é rompido pelo 

golpe militar de 1964 e, com ele, em seguida, a Constituição de 1967
119

, solapa a ordem 
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  Constituição de 1967 – excertos ilustrativos 

 Art. 10. A União não intervirá nos Estados, salvo para: (...) VII - assegurar a observância dos seguintes 

princípios: (...) g) prestação de contas da Administração. 

 Art. 13. Os Estados se organizam e se regem pelas Constituições e pelas leis que adotarem, respeitados, 

dentre outros princípios estabelecidos nesta Constituição, os seguintes: (...) IV - a elaboração 

orçamentária e a fiscalização orçamentária e financeira, inclusive a aplicação dos recursos recebidos da 

União e atribuídos aos Municípios;  

 Art. 71.  A fiscalização financeira e orçamentária da União será exercida pelo Congresso Nacional através 

de contrôle externo, e dos sistemas de contrôle interno do Poder Executivo, instituídos por lei.  

 § 1º O contrôle externo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas e 

compreenderá a apreciação das contas do Presidente da República, o desempenho das funções de 

auditoria financeira e orçamentária, e o julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis 

por bens e valôres públicos.  

   § 2º  O Tribunal de Contas dará parecer prévio, em sessenta dias, sôbre as contas que o Presidente da 

República prestar anualmente. Não sendo estas enviadas dentro do prazo, o fato será comunicado ao 

Congresso Nacional, para os fins de direito, devendo o Tribunal, em qualquer caso, apresentar minucioso 

relatório do exercício financeiro encerrado.  

   § 3º  A auditoria financeira e orçamentária será exercida sôbre as contas das unidades administrativas dos 

três Podêres da União, que, para êsse fim, deverão remeter demonstrações contábeis ao Tribunal de 

Contas, a quem caberá realizar as inspeções que considerar necessárias.  

   § 4º  O julgamento da regularidade das contas dos administradores e demais responsáveis será baseado 

em levantamentos contábeis, certificados de auditoria e pronunciamentos das autoridades administrativas, 

sem prejuízo das inspeções referidas no parágrafo anterior.  

   § 5º  As normas de fiscalização financeira e orçamentária estabelecidas nesta seção aplicam-se às 

autarquias.  

 Art. 72.  O Poder Executivo manterá sistema de contrôle interno, visando a:  

   I - criar condições indispensáveis para eficácia do contrôle externo e para assegurar regularidade à 

realização da receita e da despesa;  

   II - acompanhar a execução de programas de trabalho e do orçamento;  

   III - avaliar os resultados alcançados pelos administradores e verificar a execução dos contratos.  

 Art. 73.  O Tribunal de Contas tem sede na Capital da União e jurisdição em todo o território nacional.  

   § 1º  O Tribunal exercerá, no que couber, as atribuições previstas no art. 110, e terá quadro próprio para o 

seu pessoal.  

   § 2º  A lei disporá sôbre a organização do Tribunal podendo dividí-lo em Câmaras e criar delegações ou 

órgãos destinados a auxiliá-lo no exercício das suas funções e na descentralização dos seus trabalhos.  

   § 3º  Os Ministros do Tribunal de Contas serão nomeados pelo Presidente da República, depois de 

aprovada a escolha pelo Senado Federal, dentre brasileiros, maiores de trinta e cinco anos, de idoneidade 

moral e notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração pública, e terão 

as mesmas garantias, prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos Ministros do Tribunal Federal de 

Recursos.  

   § 4º  No exercício de suas atribuições de contrôle da administração financeira e orçamentária, o Tribunal 

representará ao Poder Executivo e ao Congresso Nacional sôbre irregularidades e abusos por êle 

verificados.  

   § 5º  O Tribunal de Contas, de ofício ou mediante provocação do Ministério Público ou das Auditorias 

Financeiras e Orçamentárias e demais órgãos auxiliares, se verificar a ilegalidade de qualquer despesa, 

inclusive as decorrentes de contratos, aposentadorias, reformas e pensões, deverá:  

 a) assinar prazo razoável para que o órgão da administração pública adote as providências necessárias ao 

exato cumprimento da lei; 

 b) no caso do não atendimento, sustar a execução do ato, exceto em relação aos contratos; 
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estabelecida sem, contudo, alterar o modelo de controle da Administração Pública já 

vigente: controle externo pelo Congresso Nacional, com auxílio técnico do Tribunal de 

Contas, e controle interno do Poder Executivo, por meio de sistemas a serem instituídos 

por lei, a fim de garantir fiscalização financeira e orçamentária em relação ao uso dos 

recursos da União.  

O texto constitucional dedicou vários dispositivos a organizar e disciplinar o 

funcionamento, os procedimentos e as competências do controle externo, prevendo 

inclusive a realização de inspeções, auditoria financeira, orçamentária e levantamentos 

contábeis sobre as contas dos administradores públicos, falando até em certificados de 

auditoria. Abordou o controle interno, por outro lado, com modéstia, fixando apenas as 

finalidades do sistema a ser mantido pelo Poder Executivo: viabilizar a eficácia do controle 

externo e assegurar regularidade à realização da receita e da despesa; acompanhar a 

execução de programas de trabalho e do orçamento; avaliar os resultados alcançados pelos 

administradores e verificar a execução dos contratos.  

Pela Emenda Constitucional n. 1, de 1969
120

, estendeu-se a exigência de 

controle interno também para os Municípios, previsão mantida na Carta Política atual. 

Por certo que, se o controle externo cabe a um Congresso mutilado
121

, e o 

interno, a um governo autoritário, permitida a censura, a cassação e prisão de adversários 

do regime, sendo o sigilo dos documentos oficiais a regra geral vigente, muito fragilizado 

fica o controle da Administração Pública, ainda que formalmente apareça previsto na Lei 

Maior, apequenada pela falta de legitimidade democrática.   

                                                                                                                                    
 c) na hipótese de contrato, solicitar ao Congresso Nacional que determine a medida prevista na alínea 

anterior, ou outras que julgar necessárias ao resguardo dos objetivos legais. 

 § 6º  O Congresso Nacional deliberará sôbre a solicitação de que cogita a alínea c do parágrafo anterior, 

no prazo de trinta dias, findo o qual, sem pronunciamento do Poder Legislativo, será considerada 

insubsistente a impugnação.  

   § 7º  O Presidente da República poderá ordenar a execução do ato a que se refere a alínea b do § 5 º, ad 

referendum do Congresso Nacional.  

   § 8º  O Tribunal de Contas julgará da legalidade das concessões iniciais de aposentadorias, reformas e 

pensões, independendo de sua decisão as melhorias posteriores.  
120

  Emenda Constitucional n. 1, de 1969 - “Art. 16. A fiscalização financeira e orçamentária dos 

municípios será exercida mediante contrôle externo da Câmara Municipal e contrôle interno do Executivo 

Municipal, instituídos por lei.” 
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 BONAVIDES, Paulo; ANDRADE, Paes de. História Constitucional do Brasil. 3ª ed. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 1991, p. 427 a 447. 
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Superado o período de exceção institucional da ditadura militar, renasce a 

democracia com a Constituição de 1988
122

, a qual dedicou mais atenção ao controle da 
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 Constituição de 1988 – excertos ilustrativos 

 Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle 

externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

 § 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos 

Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver. 

 § 2º O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente 

prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal. 

 § 3º As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à disposição de qualquer 

contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei. 

 § 4º É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais. 

 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) §3º A lei disciplinará as formas de participação do 

usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente: 

 I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de 

serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços;              

 II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, 

observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII; 

 III - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função 

na administração pública. 

 § 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da 

função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas 

em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 

 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.                                 

 Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de 

Contas da União, ao qual compete: 

 I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que 

deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento; 

 II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da 

administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder 

Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que 

resulte prejuízo ao erário público; 

 III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na 

administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, 

excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de 

aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento 

legal do ato concessório; 

 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; 

 V - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de 

forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo; 

 VI - 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; 
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 VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por 

qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas; 

 VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções 

previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao 

erário; 

 IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento 

da lei, se verificada ilegalidade; 

 X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos 

Deputados e ao Senado Federal; 

 XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. 

 § 1º No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que 

solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis. 

 § 2º Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as medidas 

previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito. 

 § 3º As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título 

executivo. 

 § 4º O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas 

atividades. 

 Art. 72. A Comissão mista permanente a que se refere o art. 166, §1º, diante de indícios de despesas não 

autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não programados ou de subsídios não aprovados, 

poderá solicitar à autoridade governamental responsável que, no prazo de cinco dias, preste os 

esclarecimentos necessários. 

 § 1º Não prestados os esclarecimentos, ou considerados estes insuficientes, a Comissão solicitará ao 

Tribunal pronunciamento conclusivo sobre a matéria, no prazo de trinta dias. 

 § 2º Entendendo o Tribunal irregular a despesa, a Comissão, se julgar que o gasto possa causar dano 

irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá ao Congresso Nacional sua sustação. 

 Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede no Distrito Federal, 

quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as 

atribuições previstas no art. 96. 

 § 1º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os 

seguintes requisitos: 

 I - mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade; 

 II - idoneidade moral e reputação ilibada; 

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

 IV - mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os 

conhecimentos mencionados no inciso anterior. 

 § 2º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos: 

 I - um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo dois alternadamente 

dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo 

Tribunal, segundo os critérios de antigüidade e merecimento; 

 II - dois terços pelo Congresso Nacional. 

 § 3° Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, 

impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes, 

quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 40. 

 § 4º O auditor, quando em substituição a Ministro, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular e, 

quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz de Tribunal Regional Federal. 

 Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle 

interno com a finalidade de: 

 I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo 

e dos orçamentos da União; 

 II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, 

financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de 

recursos públicos por entidades de direito privado; 

 III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da 

União; 

 IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 
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Administração Pública que as Cartas Políticas anteriores, mantendo e reforçando a 

sistemática de duplo controle, interno e externo, além de estimular a participação do 

cidadão, para ser possível o controle social diretamente desempenhado pelo indivíduo 

integrante da sociedade, ao lado dos mecanismos institucionais e para o acionamento 

destes, inclusive.  

Previsão de encaminhamento de reclamações e representações, acesso às 

informações públicas, responsabilização dos gestores (para incentivar a probidade 

administrativa) e das pessoas jurídicas de direito público (garantindo a responsabilidade 

objetiva, em prol do cidadão) estão presentes expressamente no texto constitucional, além 

de outros aspectos relacionados à temática do controle.  

O controle interno é disciplinado pelo artigo 31, para que cada Município 

seja fiscalizado pelos seus próprios sistemas de controle interno do Poder Executivo 

Municipal, no artigo 70, preconizando fiscalização quanto à legalidade, legitimidade, 

economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, e no artigo 74, que 

determina aos três Poderes a manutenção, de forma integrada, de sistema de controle 

interno, para avaliar o cumprimento de metas e a execução dos programas de governo e 

dos orçamentos, comprovar a legalidade e avaliar os resultados da gestão, exercer o 

controle das operações de crédito, avais, garantias, direitos e haveres, e apoiar o controle 

externo no exercício de sua missão institucional. 

Além da fiscalização financeira e orçamentária, estipula também a 

necessidade de se realizar monitoramento contábil, operacional e patrimonial, tanto de 

todos os órgãos da Administração Direta quanto os entes da Indireta e quaisquer pessoas 

físicas e jurídicas que recebam dinheiro público, verificando-se a conformidade em relação 

aos postulados da legalidade, legitimidade e economicidade, tudo conforme o artigo 70, 

com alterações feitas pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998, no contexto da reforma 

do Estado brasileiro dos anos 1990. 

                                                                                                                                    
 § 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou 

ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. 

 § 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, 

denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. 

 Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e 

fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e 

Conselhos de Contas dos Municípios. 

 Parágrafo único. As Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas respectivos, que serão 

integrados por sete Conselheiros. 
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Há, pois, na perspectiva comparada com o ordenamento constitucional 

anterior, um alargamento das funções do controle interno, com ampliação das atividades 

compulsórias estipuladas no texto normativo supremo, ainda que sem detalhamento sobre 

sua estruturação e funcionamento, como vem sendo anotado em estudos específicos a 

respeito do tema
123

. 

O controle externo segue em destaque, como competência primordial do 

Congresso Nacional, e as Casas Legislativas contam com instrumentos específicos para 

esse fim, como o requerimento de informações, a convocação de autoridades e a 

prerrogativa para criar e instalar Comissões Parlamentares de Inquérito, dentre outras 

atribuições. O Tribunal de Contas, vinculado ao Parlamento, dotado das condições 

institucionais necessárias ao desempenho de suas funções, é o órgão de controle externo 

por excelência, existente para esse precípuo fim e valorizado pela ordem jurídica vigente. 

Cabe ao Tribunal de Contas da União julgar as contas dos administradores e 

demais responsáveis, prestadas anualmente, apreciar a legalidade dos atos de admissão de 

pessoal e das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, realizar inspeções e 

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

unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e em entidades 

que tenham recebido recursos públicos, inclusive fiscalizando contas de estatais e valores 

repassados por convênios ou outros termos para tal finalidade, podendo  aplicar sanções 

aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, 

recomendar e assinar prazo para a adoção de providências, podendo sustar, se não 

atendido, a execução do ato impugnado, cabendo ainda representar ao Poder competente 

sobre irregularidades ou abusos apurados, e deverá apresentar,  ao Congresso Nacional, 

trimestral e anualmente, relatório de suas atividades. 

Merece destaque o prestígio conferido pela Carta Democrática ao Ministério 

Público, o qual detém relevantes papéis fiscalizatórios e de garantia do ordenamento, em 

defesa da sociedade, mas apenas em parte se dedica ao controle externo da Administração, 

principalmente por meio de Promotorias especializadas na defesa do patrimônio público.   
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A disciplina do controle interno é delineada no artigo 74, para que seja 

mantido, de forma integrada, pelos três Poderes, sistema com a finalidade de avaliar o 

cumprimento das metas do plano plurianual, a execução do orçamento e dos programas 

governamentais, comprovar a legalidade e avaliar os resultados da gestão, exercer o 

controle das operações de crédito, avais, garantias, direitos e haveres, e apoiar o controle 

externo. 

A Constituição Cidadã não definiu um órgão específico para o desempenho 

da tarefa institucional do controle interno, como fez em relação à execução do controle 

externo, atribuída a uma instituição especialmente criada para isso - o Tribunal de Contas, 

com alguns poderes a justificar a denominação conferida, ainda que não integrando o 

Judiciário, situando-se como instituição estatal independente, em apoio ao papel 

fiscalizatório do Poder Legislativo.  

Para o autocontrole administrativo, apenas determinou as tarefas a serem 

desempenhadas pelo “sistema de controle interno”, a ser mantido, “de forma integrada”, 

pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, em função de certas finalidades 

obrigatórias, ligadas à verificação da conformidade da gestão orçamentária, financeira e 

patrimonial, tanto na Administração Direta como na Indireta e na aplicação de recursos 

públicos por entidades de direito privado, devendo considerar tanto a eficiência como a 

eficácia para avaliar o cumprimento das metas e o atingimento dos resultados previstos na 

legislação. 

Como estratégia para coibir irregularidades, ficou estipulado o dever de os 

responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade 

ou ilegalidade, dar ciência ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade solidária, 

além de possibilitar que qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato possa 

também denunciar irregularidades ou ilegalidades ao Tribunal de Contas. 
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3.1.2. Histórico normativo infraconstitucional do controle interno 

 

 

Os primeiros passos jurídicos para a instituição do controle interno no Brasil 

foram dados pela organização e registro dos fluxos financeiros, evidenciando a importância 

do Direito Financeiro neste tema - a entrada e saída dos recursos pecuniários amealhados 

mediante impostos, taxas e contribuições - e dos bens públicos em geral, por meio da 

contabilidade oficial, disciplinada expressamente por lei há quase um século, no Código de 

Contabilidade da União, a Lei n. 4.536/22, regulamentada pelo Decreto n. 15.783/22, que 

sistematizou de forma inédita a gestão dos recursos públicos e instituiu a Diretoria Central 

de Contabilidade da República, responsável por organizar, orientar e fiscalizar “todos os 

serviços de escripturação das repartições federaes, expedindo as necessarias instrucções, 

exigindo todos os elementos de informação e exercendo inspecção por funccionarios 

designados para esse fim”, nos termos do artigo 2º da lei.  

Papel fundamental desempenhou a Lei n. 4.320/64, que criou normas gerais 

para controle financeiro e elaboração orçamentária, por ter segregado o controle interno, a 

cargo da Administração, do controle externo, exercido pelo Congresso Nacional e pelo 

Tribunal de Contas, e também especificado as funções de controle da execução 

orçamentária, que compreendem a legalidade dos atos administrativos relacionados a 

receitas e despesas, a chamada “fidelidade funcional” dos agentes públicos responsáveis 

pelos recursos e o cumprimento do programa de trabalho governamental em seu aspecto 

monetário, de realização de obras e de prestação de serviços. 

Em seguida, veio o Decreto-Lei n. 200/67 a instituir reforma administrativa 

pautada pela descentralização, como estratégia para a superação do engessamento e 

lentidão burocrática, pela busca de maior racionalidade na gestão, valorizando 

planejamento e resultados, e pela proteção ao patrimônio público, dimensão valorizadora 

do controle da Administração, passando a haver normas focadas na fiscalização do uso 

adequado do dinheiro público. 

A Constituição de 1988, conforme já enfatizado, estabeleceu novas bases 

para a Administração Pública, agora no marco da vivência democrática, em que o Estado 

não pode ser opressor, fechado e centrado em si mesmo, refém das corporações 
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conformadoras do seu corpanzil, o qual, para não ser visto como monstruoso, deve estar 

permanentemente aberto ao cidadão, prestar contas, dar exemplo no fiel cumprimento das 

leis, pautar-se pelo interesse público e pela busca do bem-estar da coletividade. 

A mais expressiva reforma administrativa da atual quadra da história 

nacional, em que vigora o Estado Democrático de Direito, foi efetuada na segunda metade 

da década de 1990, no mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso, tendo como 

seu principal marco normativo a Emenda Constitucional n. 19/1998, cuja palavra-chave foi 

a eficiência, insculpida como o quinto elemento norteador da Administração Pública, na 

cabeça do artigo 37 da Carta Política. 

A reforma então implementada buscou certo enxugamento do aparato 

estatal, valorizando a ação estratégica do Estado em detrimento da continuidade de alguns 

dos muitos papéis operacionais da hipertrofiada máquina federal, com a privatização de  

companhias estatais prestadoras de certos serviços, principalmente na área da telefonia e da 

energia, criando-se agências reguladoras, com perfil técnico e de natureza permanente, 

para disciplinar e fiscalizar os respectivos setores regulados, como são exemplos a Agência 

Nacional de Telecomunicações – Anatel e a Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel, 

dentre outras. 

Estabeleceu, também, restrições a gastos públicos, impôs limite 

remuneratório ao funcionalismo, conhecido como teto salarial, ampliando a modalidade 

remuneratória como subsídio em parcela única, impediu acúmulo de cargos, garantiu 

estabilidade após três anos de exercício do cargo concursado, criou escolas de governo, 

autorizou a política meritocrática de bonificação por desempenho e a celebração de 

contratos de gestão e termos de parceria. 

Na seara do controle da Administração Pública, além dos limites às 

despesas desenfreadas, previu a defesa do usuário dos serviços públicos, assegurou 

autonomia funcional e administrativa ao Ministério Público, fortaleceu a Advocacia 

Pública e a Polícia Federal, e estendeu a obrigatoriedade da prestação de contas a quem 

receba recursos públicos. 

Relevante contribuição à limitação dos gastos públicos e à imperatividade 

das prestações de contas, aumentando a responsabilidade dos gestores e difundindo nova 

cultura administrativa, significou o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, em 2000, 
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marco jurídico de um período econômico pós-inflacionário no qual, superada a cotidiana 

corrosão da moeda, foi possível ocupar a agenda política nacional com temas voltados à 

melhoria da gestão estatal e dos serviços públicos. 

Anos antes, na década de 90, como mencionado, ocorrera significativa 

mudança do orçamento público brasileiro, o qual passara a ser organizado por programas 

governamentais e suas respectivas ações, associados aos valores estipulados para seu 

custeio e investimentos, pondo fim ao emaranhado de rubricas herméticas, siglas e 

números relacionados a valores, situação pretérita que exigia expertise técnica singular 

para a compreensão da peça disciplinadora da despesa estatal, a impedir, na prática, seu 

acompanhamento pelos cidadãos e restringindo sua compreensão e acompanhamento como 

privilégio de poucos tecnocratas versados na técnica orçamentária.  

Também o processo de elaboração do orçamento e do plano quadrienal 

sofreu os influxos dos novos ventos arejadores do ambiente político, prevendo-se etapas 

participativas mediante audiências públicas e apresentação de emendas, permitindo-se 

controle difuso pela publicidade de seus resultados e em função da forma mais 

simplificada de sua organização e redação. 

A Lei Complementar n. 101/2000, portanto, disciplinou as finanças públicas 

logo após a crônica inflação galopante brasileira ter sido domada, criando condições 

políticas e administrativas para a exigibilidade de zelo com a gestão fiscal do Estado. 

O sentido transformador da nova norma, a exigir ação governamental 

planejada, consequente e transparente, consistiu em buscar mudança da cultura 

demagógica e populista. A partir de sua vigência, o governante não mais pode lidar com a 

gestão pública sem qualquer profissionalismo técnico, ficando passível de ser 

responsabilizado e ter os direitos políticos suspensos, se algumas práticas viciadas 

habitualmente presentes não cessassem, como ampliar a máquina estatal para além do que 

a arrecadação tributária fosse capaz de sustentar, conceder aumentos salariais e explodir 

gastos no final do período de governo, deixando as contas para a gestão seguinte, contrair 

empréstimos elevados e comprometer a capacidade de pagamento futura do órgão, dentre 

outras medidas que passaram a se sujeitar a vedações ou atenuações, mediante controles e 

limites mais rígidos e efetivos.  



 

132 

 

O cumprimento de metas definidas pela lei orçamentária, os resultados 

adequados entre receitas e despesas, a observância a parâmetros objetivos mensuráveis 

para a assunção de dívidas, aumento de despesas e renúncia de receitas, passaram a ser 

parâmetros obrigatórios para uma gestão pública sujeita a balizas mínimas exigíveis, de 

modo a se tornar mais condizente com a expectativa da sociedade. 

A evolução do modelo de controle interno representou gradativo 

fortalecimento da capacidade administrativa de monitorar e buscar aperfeiçoar as políticas 

públicas e o uso dos recursos do erário, contribuindo para melhorar a qualidade da gestão 

estatal e da própria democracia, como acentuam autores
124

 que analisaram as mudanças 

voltadas a modernizar a antiga burocracia, consideradas “reformas neoweberianas”, 

intensificadas nas últimas décadas, cuja finalidade seria tornar o funcionamento do aparato 

governamental mais eficiente, profissional e em sintonia com a expectativa da sociedade.  

A estruturação da Controladoria Geral da União, vista como fruto de aliança 

entre a ação política e administrativa, com a agregação de atividades antes desempenhadas 

por órgãos distintos, seria propiciadora da mudança de patamar da ação do controle 

interno, superando o papel de mera fiscalização formal para uma verificação mais 

abrangente e atenta também à eficiência e aos resultados, com compartilhamento dos 

trabalhos no âmbito interno e ativa prestação de contas ao público externo.   

 

 

 

 

3.1.3. O Controle interno da União e a criação da CGU 

 

 

O breve panorama sobre a evolução constitucional do controle da 

Administração Pública no Brasil já permitiu identificar distintos modelos institucionais, 
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associados ao correspondente momento político e social vivenciado pela sociedade e 

refletido no Estado, pois é certo que o modo de gerir o aparato estatal decorre do que a 

sociedade espera e pactua, especialmente por meio da Constituição, e a conformação do 

controle também segue essa dinâmica. 

Assim, pode-se entender existir um certo modelo de controle durante o 

primeiro período da história brasileira, da colonização portuguesa iniciada em 1500 e 

intensificada com a vinda da família real em 1808 - em que as primeiras instituições de um 

incipiente controle são detectadas, como o Erário Régio, para guardar os tesouros da 

Coroa, e o Conselho da Fazenda, para acompanhar a utilização dos valores pecuniários - 

alterada com a declaração de independência em 1822 e encerrada com a proclamação da 

República em 1889, certamente distinto do controle que passou a existir com a mudança de 

regime então ocorrida, e que se estende por quase um século, entremeado por duas grandes 

rupturas autoritárias, as quais acarretam drásticas mudanças administrativas, uma na 

década de 1930, com o Estado Novo de Getúlio Vargas, e a outra na década de 1960, com 

o golpe militar e a reforma do setor público em 1967. 

Há outras classificações cronológicas da evolução do controle interno em 

nosso país, tal como a que entende ter havido uma pré-história do sistema de controle, a 

englobar o período colonial, imperial e republicano, tudo em um só bloco, do 

descobrimento em 1500 até 1967, quando a reforma administrativa encampada pela 

Constituição daquele ano e detalhada pelo Decreto-Lei n. 200/67 marcaria o início da 

história do sistema de controle interno brasileiro, com a organização do Direito Financeiro 

cujas normas gerais de elaboração, execução e controle orçamentário foram antes iniciadas 

pela Lei n. 4.320/64, compondo esta etapa que iria até a Constituição de 1988, a qual seria 

o marco temporal da terceira etapa evolutiva, tida como de consolidação democrática e 

institucional
125

. 

Na história recente da organização do sistema de controle interno do Poder 

Executivo Federal, considerando apenas o último século, verifica-se ter ocorrido oscilação 

entre descentralização e centralização do modelo organizacional instaurado no governo, 

em diferentes momentos. 
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Na década de 1930, funcionou uma unidade central de registro das receitas e 

despesas gerais, intitulada Contadoria Geral da República (1933-42); já na década de 1960, 

unidades descentralizadas monitoravam as contas oficiais nos Ministérios e nos Estados, as 

Inspetorias de Finanças (1967-71), depois Controles Internos Setoriais - Cisets, vinculadas 

à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, de 1990 a 92. Em seguida, nova centralização, em 

1994, com a Secretaria Federal de Controle Interno - SFC, posteriormente integrada na 

Corregedoria Geral da União - CGU, criada em 2001 pela Lei n. 10.180/2001, em seguida 

transformada em Controladoria Geral da União - CGU pela  Lei n. 10.683/2003. 

A CGU, portanto, nasce como instituição autônoma no interior do Governo 

Federal, responsável pelo largo feixe de atribuições relacionadas ao controle interno do 

Poder Executivo Federal, após a Constituição de 1988, já no período histórico mais 

recente, em que viceja o Estado Democrático de Direito. 

O Acórdão 1074 do Tribunal de Contas da União – TCU bem demonstra a 

compreensão do tema pela perspectiva do controle externo, já revelada pela Decisão TCU 

nº 507/2001 (bem como pela Lei nº 10.180/2001 e pelo Decreto 3591/2000)
126

, que 

ressaltou a necessária independência da auditoria interna, efetuada pela Secretaria Federal 

de Controle Interno, servindo como base para a criação da CGU vinculada à Presidência da 

República.  

Na mesma decisão da Corte de Contas federal percebe-se, contudo, não 

haver apenas uma unidade estatal, diretamente ligada ao Chefe do Poder Executivo, 

incumbida de atuar em toda a Administração Direta e Indireta da União, pois a Casa Civil 

e os Ministérios das Relações Exteriores e o da Defesa, com todas as Forças Armadas e 

seus expressivos contingentes de agentes públicos e vultosas frações orçamentárias, 

possuem unidades específicas de controle interno e não se submetem ao crivo da CGU, 

levando a questionamento acerca da característica predominante do sistema federal de 

controle interno – centralizado ou descentralizado? 

Outra questão recente diz respeito à polêmica “extinção” da CGU com a 

assunção, em 2016, do Vice-Presidente da República, em virtude do processo de 

impeachment presidencial ao final aprovado pelo Congresso Nacional – a Medida 
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Provisória - MP de reorganização do Governo Federal manteve todas as finalidades e 

atribuições da CGU mas alterou sua denominação, inicialmente para Ministério da 

Transparência, Fiscalização e Controle – MTFC, depois novamente modificada, quando da 

reedição da MP, para Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da 

União, e em seguida para Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União – 

CGU. 

Certo é ter permanecido a CGU vinculada diretamente à Presidência da 

República, como Ministério, de modo análogo ao posicionamento anterior de unidade 

integrante da Presidência da República, e resistiu a nova reorganização da Administração 

Direta da União, permanecendo no mesmo patamar ministerial e mantida sua denominação 

original também nesta última mudança de gestão governamental, ocorrida em 2019 com a 

posse do atual Presidente eleito.  

Sua estruturação segue congregando as quatro macrofunções do controle 

interno, cada uma delas correspondendo às unidades componentes de sua estruturação: a 

auditoria governamental é realizada pela Secretaria Federal de Controle Interno; a função 

de ouvidoria, pela Ouvidoria Geral da União; a tarefa correcional, a cargo da Corregedoria 

Geral da União; e os papéis de controladoria como promoção da transparência, integridade, 

prevenção e enfrentamento da corrupção na Secretaria de Transparência e Prevenção da 

Corrupção e na Secretaria de Combate à Corrupção, esta última Pasta criada pelo Decreto 

n. 9.681/2019, para cuidar de acordos de leniência, informações estratégicas e operações 

especiais anticorrupção. 

Percebe-se a amplitude do propósito institucional assinalado à Controladoria 

Geral da União, de zelar pela licitude, economicidade e efetividade da gestão pública 

federal, assegurar o acesso às informações públicas, promover a transparência e o controle 

social, ouvir a sociedade e contribuir para a melhoria dos serviços prestados, afastar a 

impunidade no funcionalismo público, prevenir e combater a corrupção, difundir a 

integridade e a ética.  

Para isso, desenvolve atividades permanentes, por meio dos quase dois mil 

agentes públicos que a integram, na sede em Brasília e em escritórios regionais nas 26 

capitais – basicamente, sua atuação essencial pode ser sintetizada em fiscalizar, auditar, 
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apurar, responsabilizar, receber e responder demandas, manter o portal da transparência do 

Governo Federal e o sistema recursal administrativo de acesso à informação. 

E também lança diversas iniciativas relacionadas ao seu campo de ação, 

como a Escala Brasil Transparente (avaliação da transparência pública em Estados e 

Municípios), o E-Ouv (sistema eletrônico gratuito para registro e gestão de Ouvidorias 

Públicas), o Cadastro Pró-Ética (cadastro que representa um selo positivo a empresas que 

se comprometam com a ética), as Operações Especiais (forças-tarefas com outras 

instituições públicas, normalmente Ministério Público Federal, Polícia Federal ou Tribunal 

de Contas da União, para detecção de esquemas criminosos graves na Administração 

Pública) e a participação na OGP – Open Government Partnership (Parceria para o 

Governo Aberto, iniciativa global para aumento da abertura governamental, da 

transparência e da participação), dentre outras. 

Alguns desafios e perspectivas que podem ser vislumbrados passam pelo 

aproveitamento dos avanços tecnológicos e da robotização para a melhoria do desempenho 

do controle interno, com uso da ciência de dados para estudos comparativos, detecção de 

anomalias e estabelecimento de trilhas de auditoria, por exemplo, viabilizando um controle 

preventivo mais eficaz. 

Na atuação de auditoria e de correição, estabelecer critérios objetivos bem 

fundamentados para a priorização dos procedimentos, focando nas situações com maiores 

cifras envolvidas, altos riscos e precedentes problemáticos. 

Acompanhar os parâmetros internacionais e buscar implementar as 

melhores práticas reconhecidas pela comunidade técnica, considerando as recomendações 

da INTOSAI, o modelo das três linhas de defesa do COSO, a avaliação da maturidade 

institucional dos sistemas de controle pelo IA-CM, a percepção da evolução da auditoria 

interna do na conformidade e regularidade formal, de fins do século passado, para a visão 

de processo, das últimas duas décadas, para a perspectiva de se avaliar considerando 

objetivos e riscos, em busca do gerenciamento do risco e da contribuição para a melhoria 

do resultado e da efetividade. 

Também é sempre necessário atentar para a relação entre controlador e 

gestor, a qual precisa ser avaliada e aperfeiçoada, com relatórios e manifestações 

compreensíveis e consequentes. 
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Fomentar a transparência e o controle social, tarefa de perene relevância que 

não pode ser negligenciada, pois não é viável ter um fiscal estatal a cada esquina, mas 

parece desejável que cada cidadão tenha consciência sobre o patrimônio público e os 

princípios que devem nortear o Estado e seus agentes, conhecendo-se os canais para 

denúncias, reclamações, sugestões, elogios e pedidos de informação. 

Recomendável valorizar o caráter preventivo e concomitante da atuação do 

controle interno, sem funcionar, de forma redundante e injustificável, como um Tribunal 

de Contas dentro da Administração, planejando e desenvolvendo suas atividades de modo 

complementar ao controle externo, com o diferencial da maior proximidade e compreensão 

especializada das situações administrativas enfocadas. 

Considerando que o Brasil é uma federação, ampliar a atuação articulada 

com as demais Controladorias e em fomento ao controle interno nas esferas estaduais e 

municipais, até por haver expressivos repasses de recursos da União aos demais entes 

federativos, afigura-se como medida adequada à dimensão continental, pois autonomia não 

pode significar alheamento. 

Percebe-se que o controle interno pode ser fator estratégico para a 

independência de cada Poder, capaz de se antecipar a problemas que, de outra forma, 

somente seriam detectados pelo controle externo, acarretando desgaste institucional a 

depender da gravidade dos achados. Este aspecto naturalmente se apresenta atrelado à 

blindagem da instituição e de seus dirigentes, pois quanto maior o zelo e a efetividade do 

controle interno, em prevenir e corrigir a tempo, menores serão os riscos de 

responsabilização futura dos dirigentes, por detecções e imposições exteriores ao próprio 

ente. 
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3.1.4. Controle interno nos Estados, Distrito Federal e Municípios brasileiros 

 

 

Sendo o Brasil uma República Federativa, importa vislumbrar a dimensão 

nacional do tema e perceber que grande parte da Administração Pública não se encontra na 

esfera federal, e sim nos demais entes da federação, em âmbito estadual e municipal. 

Uma vez que as Constituições brasileiras nunca instituíram um órgão 

específico para desempenhar o controle interno governamental, como ocorreu no controle 

externo, em que há os Tribunais de Contas com função precípua, e considerando que a 

atual Carta determina a existência de um sistema de controle interno em cada Poder, 

natural que o retrato da organização das unidades responsáveis pelo controle interno não 

seja uniforme em todo país, variando em cada Estado e Município de acordo com as 

respectivas Constituições Estaduais, Leis Orgânicas Municipais e demais normas. 

Há entes federativos que contam com órgãos de controle interno com longa 

história, estrutura robusta, quadros qualificados e boas condições operacionais, enquanto 

há outros com imensas fragilidades, sem pessoal especializado nem adequada estruturação. 

Alguns contam com respaldo constitucional expresso para o desempenho das 4 

macrofunções, outros não estão disciplinados sequer em lei ordinária, dependendo de 

decretos facilmente mutáveis de um mandato governamental para outro. 

Como quase tudo relacionado à realidade brasileira apresenta a mácula da 

desigualdade extrema, também nesta seara, da organização estatal para o controle interno, 

há significativas disparidades, ainda que seja perceptível um aparente desenvolvimento das 

Controladorias nas últimas décadas, seja em função da maior percepção da corrupção pela 

população, cobrando providências dos seus representantes políticos e estes melhorando os 

órgãos de controle em resposta ao clamor social, seja em virtude de resultados positivos 

alcançados por algumas Controladorias, especialmente pela CGU, a repercutir e incentivar 

medidas de aperfeiçoamento. 

Em termos de modelo organizacional dos órgãos de controle interno, 

verifica-se forte predominância da estruturação em moldes análogos à CGU, com a 

denominação Controladoria Geral, vinculação direta ao Chefe do Poder Executivo, 
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contando com unidades para desempenhar as quatro macrofunções do controle interno e, 

alguns, já contando com leis próprias e carreiras especializadas. 

Dos 26 Estados, 21 contam com unidades de controle interno que 

desempenham as quatro macrofunções reunidas em um só órgão, das quais duas têm 

denominação de Secretaria de Transparência e Controle e 19 se valem da nomenclatura 

Controladoria Geral, conforme informações oficialmente prestadas por elas ao 

CONACI
127

. 

Os 5 Estados que, no início de 2019, ainda não haviam adotado o modelo 

concentrado para o desempenho das quatro macrofunções do controle interno estão 

representados no Conselho Nacional de Controle Interno pelas seguintes unidades: 

Auditoria Geral do Estado da Bahia (AGE-BA), Auditoria Geral do Estado do Pará (AGE-

PA), Contadoria e Auditoria Geral do Estado do RS (CAGE-RS), Diretoria de Auditoria 

Geral do Estado de Santa Catarina (DIAG-SC) e Ouvidoria Geral do Estado de São Paulo 

(OGE-SP). 

Os 19 Estados que possuem Controladoria estão representados no CONACI 

do seguinte modo: Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará (CGE-CE), 

Controladoria Geral do Estado da Paraíba (CGE-PB), Controladoria Geral do Estado de 

Goiás (CGE-GO), Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso (CGE-MT), 

Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (CGE-MS), Controladoria Geral do 

Estado de Minas Gerais (CGE-MG), Controladoria Geral do Estado de Rondônia (CGE-

RO), Controladoria Geral do Estado de Roraima (CGE-RR), Controladoria Geral do 

Estado de Sergipe (CGE-SE), Controladoria Geral do Estado de Tocantins (CGE-TO), 

Controladoria Geral do Estado do Acre (CGE-AC), Controladoria Geral do Estado do 

Alagoas (CGE-AL), Controladoria Geral do Estado do Amapá (CGE-AP), Controladoria 

Geral do Estado do Amazonas (CGE-AM), Controladoria Geral do Estado do Paraná 

(CGE-PR), Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (CGE-RJ), Controladoria 

Geral do Estado do Rio Grande do Norte (CGE-RN), Controladoria-Geral do Estado do 

Piauí (CGE-PI) e Secretaria da Controladoria Geral do Estado de Pernambuco (CGE-PE). 

Em Brasília, sede da Controladoria Geral da União (CGU), funciona a 

Controladoria-Geral do Distrito Federal (CG-DF), e as duas Secretarias Estaduais que 
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adotaram denominação diversa, mas aglutinam as quatro macrofunções em um mesmo 

órgão de controle interno chamam-se Secretaria de Estado de Controle e Transparência do 

Espírito Santo (SECONT-ES) e Secretaria de Transparência e Controle do Estado do 

Maranhão (STC-MA). 

Não parece haver um levantamento sobre a organização do controle interno 

nos mais de 5 mil municípios brasileiros, então verifica-se a representatividade da situação 

local cotejando-se o que ocorre nas Capitais, por meio das suas unidades de controle 

interno participantes do CONACI. 

Em janeiro de 2019, 21 Capitais constavam ativamente do colegiado dos 

órgãos de controle interno do país, das quais apenas uma ainda não havia adotado o 

modelo de organização concentrada das quatro macrofunções, a Auditoria Geral do 

Município de Belém (AGM-Belém). 

Todas as outras 20 seguem a estruturação típica ou assemelhada de 

Controladoria como Secretaria diretamente vinculada ao Prefeito: Controladoria e 

Ouvidoria Geral do Município de Fortaleza (CGM-Fortaleza), Controladoria Geral de 

Controle Interno do Município de Teresina (CGM-Teresina), Controladoria Geral do 

Município de Aracaju (CGM-Aracaju), Controladoria Geral do Município de Belo 

Horizonte (CGM-BH), Controladoria Geral do Município de João Pessoa (CGM-João 

Pessoa), Controladoria Geral do Município de Macapá (CGM-Macapá), Controladoria 

Geral do Município de Natal (CGM-Natal), Controladoria Geral do Município de Porto 

Alegre (CGM-POA), Controladoria Geral do Município de Porto Velho (CGM-Porto 

Velho), Controladoria Geral do Município de Recife (CGM-Recife), Controladoria Geral 

do Município de Rio Branco (CGM-Rio Branco), Controladoria Geral do Município de 

Salvador (CGM-Salvador), Controladoria Geral do Município de São Paulo (CGM-SP), 

Controladoria Geral do Município de Vitória (CGM-Vitória), Controladoria Geral do 

Município do Rio de Janeiro (CGM-Rio), Controladoria-Geral de Fiscalização e 

Transparência do Município (CGM-Campo Grande), Controladoria-Geral do Município de 

São Luís (CGM-São Luís), Secretaria de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle 

Interno do Município de Manaus (SEMEF-Manaus), Secretaria Municipal de Controle 

Interno de Maceió (SMCI-Maceió), Superintendência de Transparência e Controle do 

Município de Florianópolis (STC-Florianópolis). 
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Em sumário panorama comparativo, verifique-se a situação organizacional 

do controle interno brasileiro há 6 anos: os órgãos centrais associados ao CONACI 

estavam instituídos sob a denominação de Controladoria Geral (52%), Auditoria Geral 

(18%), Secretaria de Controle e Transparência (6%) e Secretaria de Controle Interno (6%), 

dentre outros nomes informados pelos 26 Estados, Distrito Federal e 6 Capitais que 

participaram da pesquisa nacional realizada em 2013. Todos os 33 entes federados 

consultados desempenhavam papéis de auditoria governamental, 32 realizam atividades de 

controladoria, 22 atuam também em correição administrativa e 26 desempenham funções 

de ouvidoria. Todos os Estados do País já possuíam portais da transparência na internet, 

88% dos órgãos contavam com canal específico para interlocução remota com os 

interessados e 60% ofereciam opção para envio eletrônico de denúncias.
128

 

Específico estudo acadêmico
129

 sobre as estruturas de controle interno na 

Federação Brasileira parte da imprescindibilidade do controle na Administração Pública, 

considerado princípio fundamental à democracia e ao regime republicano, e busca verificar 

se há isomorfismo nas unidades estatais responsáveis pelo desempenho desta função estatal 

essencial na União, Estados e Municípios, isto é, se há similaridade institucional na 

conformação dos órgãos incumbidos de tal missão nas diversas unidades federativas de 

nosso país, tendência tão mais acentuada quanto maior a intensidade da regulação indutora 

de certa padronização nacional.  

A evolução do controle interno, de um mero acompanhamento burocrático 

de processos, como nas teorias clássicas de administração, no final do século XIX, passa 

pelo foco nos resultados a partir da década de 1950 e adquire caráter estratégico nos anos 

80, ampliando o seu escopo de ação e envolvendo questões como qualidade, cultura 

organizacional e governança, na década de 90, para fomentar o controle social, a 

transparência e a participação, mais recentemente.  

A conclusão alcançada foi no sentido de haver auditorias ou controladorias 

em todos os Estados, como desdobramentos da previsão constitucional federal reproduzida 
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nas Cartas Políticas estaduais, com expressiva disseminação das ouvidorias como incentivo 

ao controle social e à sua interação com os sistemas formais, ao passo que as  estruturas 

mais recentes e incipientes voltadas à prevenção da corrupção ainda estariam a depender 

de maior capacidade técnica e aportes financeiros, constatando-se que a crescente 

institucionalização dos sistemas de controle decorre do amadurecimento democrático e 

republicano, além da melhoria das condições econômicas gerais. 

Nesta segunda década do século XXI constata-se, portanto, ter sido 

intensificada a tendência de organização estatal do controle interno governamental por 

meio da concentração das quatro macrofunções, em que a atividade se estratifica, em uma 

só unidade responsável pela missão institucional, avançando-se no sentido da possível 

consolidação do modelo brasileiro de Controladoria como agência anticorrupção de 

promoção da transparência e de contribuição para a melhoria da gestão e dos resultados do 

Poder Público. 

 

 

 

 

3.1.5. Controle interno descentralizado e centralizado: os casos do Estado e da Cidade 

de São Paulo 

 

 

  A demonstrar concretamente a situação federativa brasileira, sob a diretriz 

constitucional que permite certa maleabilidade ao modelo organizacional do controle 

interno, mencionam-se os casos do mais populoso Estado, com 45 milhões de brasileiros, e 

da maior Capital de nosso país, com 12 milhões de habitantes, conforme dados oficiais de 

2018
130

. 

  No Governo do Estado de São Paulo, cujo orçamento total de 2018 é da 

ordem de R$ 230 bilhões, contando com quase 700 mil agentes públicos estaduais, o 

                                            
130

 https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/panorama, acesso em 12.01.19. 



 

143 

 

controle interno é bastante descentralizado, pois as quatro macrofunções típicas não são 

realizadas por um único órgão, sendo desempenhadas em diversas unidades competentes, 

na Administração Direta e Indireta. 

  A tarefa apuratória de hipóteses fáticas irregulares cabe à Corregedoria 

Geral da Administração - CGA, integrante da Secretaria de Governo, incumbida da 

tradicional competência de conduzir processos de averiguação de denúncias, realizar 

inspeções, fiscalizações e monitoramento de sistemas eletrônicos de licitações e contratos 

administrativos, dentre outras ações correlatas. Por meio do Decreto Estadual n. 

57.500/2011, institui-se o Sistema Estadual de Controladoria, tendo sido a CGA dotada de 

papel central de coordenação das quatro macrofunções do controle interno em todo o 

âmbito estadual, ainda que mantida a estruturação descentralizada, pois há várias 

Corregedorias, Ouvidorias e Auditorias em entes estaduais, sem alterar a vinculação 

hierárquica de cada uma delas, mantidas em linha com o respectivo dirigente da instituição 

por ela integrada. 

  Coexistem e devem interagir, portanto, com a CGA, as Corregedorias do 

Sistema Penitenciário, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Procuradoria Geral do 

Estado, da Secretaria da Fazenda, da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo do 

Adolescente – Fundação Casa, sendo possível a avocação de expedientes, ou o 

encaminhamento para instauração, feito pela CGA. 

  Concluída a apuração e confirmada ocorrência irregular, a competência para 

a condução do processo de responsabilização é da Procuradoria Geral do Estado, por meio 

da Procuradoria de Processos Disciplinares, cabendo ao Titular do órgão integrado pelo 

funcionário faltoso a eventual aplicação de medida sancionatória, conforme previsto no 

Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. 

A função de auditoria cabe ao Departamento de Controle e Avaliação - 

DCA da Secretaria da Fazenda, que conta com escritórios nas diversas regiões do Estado e 

analisa, por amostragem e anualmente, processos de cada ente público estadual. De forma 

independente do DCA, há unidades de auditoria específicas na Administração Indireta, 

ainda que o Departamento integrante da Administração Direta detenha atribuição para 

também auditá-las. 
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As Ouvidorias públicas, previstas na Lei de Defesa do Usuário do Estado de 

São Paulo, a Lei Estadual n. 10.294/99, passaram a contar com a coordenação da 

Ouvidoria Geral do Estado - OGE, criada pelo Decreto Estadual n. 61.175/2015, a qual 

também ficou responsável pelo portal da transparência do Estado, pelo Conselho de 

Transparência, pela Comissão de Centralização das Informações do Serviço Público do 

Estado, por atuar como instância recursal para garantia da efetividade da Lei de Acesso à 

Informação e pela plataforma digital para recepção de denúncias de corrupção, o Web 

Denúncia de Corrupção. 

A Administração Direta e Indireta do Estado, e também as concessionárias 

de serviços públicos, contam cada qual com uma Ouvidoria específica, seguindo 

parâmetros técnicos padronizados e registrando todas as informações sobre pedidos de 

informação, reclamações, sugestões, elogios e denúncias em sistema eletrônico unificado, 

gerenciado pela OGE. Assim, toda manifestação de cidadão tem que receber uma resposta, 

e as Ouvidorias devem atuar para que isto seja realidade. 

Na Prefeitura de São Paulo, que conta com orçamento próximo a 60 bilhões, 

possuindo em torno de 120 mil agentes públicos municipais, o modelo descentralizado 

antes existente evoluiu, há pouco mais de cinco anos, para a instituição da Controladoria 

Geral do Município - CGM, unidade formada pela Corregedoria Geral do Município, 

Ouvidoria Geral do Município, Coordenadoria de Auditoria Geral, Coordenadoria de 

Promoção da Integridade, Coordenadoria de Defesa do Usuário do Serviço Público e 

Coordenadoria de Administração e Finanças. 

O único setor diretamente relacionado e ainda não integrado à estrutura da 

CGM é a Coordenadoria de Processos Disciplinares da Procuradoria Geral do Município, 

responsável pela condução das sindicâncias punitivas aos funcionários municipais, etapa 

que decorre, em muitos casos, de apurações realizadas pela Corregedoria Geral do 

Município. 

O quadro normativo da CGM é bastante claro e robusto, emoldurado 

principalmente por três leis municipais: a mais recente é a Lei nº 16.974, de 23 de agosto 

de 2018, que reorganizou a Administração Pública Municipal Direta e relacionou a CGM 

como uma das Secretarias Municipais, diretamente vinculada ao Chefe do Poder 

Executivo, com dispositivo expresso para assegurar sua autonomia técnica, administrativa 

http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-16974-de-23-de-agosto-de-2018
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-16974-de-23-de-agosto-de-2018
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e orçamentária; a Lei nº 15.764, de 27 de maio de 2013, foi a instituidora da CGM, em 

modelo organizacional bastante análogo ao da CGU; e a Lei n° 16.193, de 05 de maio de 

2015, criou a carreira de Auditor Municipal de Controle Interno, com 100 vagas, para o 

desempenho das quatro macrofunções do controle interno. 

O orçamento da CGM corresponde a 0,5% do orçamento da Prefeitura, e 

alguns dos benefícios de sua atuação são mensuráveis: o valor da economia efetiva gerada 

pela atuação do controle interno foi, em 2017, superior a R$ 52 milhões
131

, o dobro do 

custo anual total da Controladoria; em 2018, o custo total da CGM foi de R$ 24 milhões, e 

a economia efetiva gerada, no mesmo período, pela atuação do controle interno, foi de R$ 

118 milhões, sem contar outros cálculos de economia estimada por implementação de 

recomendações efetuadas, para melhoria de processos e contratos, e do prejuízo financeiro 

apurado – neste caso, cifras que serão objeto de providências para o ressarcimento do 

erário lesado, e que entrarão futuramente nos cofres municipais. 

Sendo a Controladoria uma Secretaria Municipal com aproximadamente 

200 integrantes, que tem orçamento próprio, realiza licitações, celebra contratos de 

limpeza, de suporte tecnológico, de serviços reprográficos e outros, também ela deve ter o 

seu controle interno, cuja disciplina foi editada no final de 2018, para contemplar, dentre 

outras cabíveis, a análise das principais situações administrativas, contratuais e 

orçamentárias; verificação de fluxos, trâmites e prazos processuais; acompanhamento do 

atendimento às demandas do Tribunal de Contas do Município e das respostas a outros 

Órgãos do Controle Externo, do Poder Judiciário e do Poder Legislativo; monitoramento 

dos principais programas da CGM, inclusive apontando previamente eventual falta de 

condição para atingimento de metas; checagem da qualidade do atendimento prestado pela 

CGM, pela internet, telefone, correspondência e presencial; incentivo a boas práticas 

voltadas ao aprimoramento do controle interno, da eficiência e da transparência; 

apresentação de relatório mensal ao Controlador Geral, devendo corresponder, a cada 

diagnóstico conciso efetuado, apontamento de sugestões de equacionamento e melhoria. 

A CGM é responsável por conduzir alguns programas governamentais 

estratégicos, em sintonia com sua finalidade institucional, merecendo referência o 

Programa de Integridade e Boas Práticas, iniciativa de compliance municipal que 
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contempla a elaboração de Planos de Integridade para cada Secretaria, o reforço de 

controles preventivos, gestão de riscos, redução de contratos emergenciais e outras ações a 

serem mensuradas por Índice de Integridade
132

 apto a atribuir nota à Prefeitura, 

periodicamente. 

 

 

 

 

3.2. AS QUATRO MACROFUNÇÕES DO CONTROLE INTERNO NO BRASIL 

 

 

 

 

3.2.1. Auditoria 

 

 

A auditoria interna talvez seja a mais tradicional das atividades típicas de 

controle governamental, pois é próprio a qualquer modo de gestão contar com algum 

procedimento de checagem da regularidade dos procedimentos adotados, principalmente 

em grandes instituições. Assim, nos entes estatais, em geral é desenvolvida tal função por 

meio de alguma unidade (Auditoria Geral, Coordenadoria, Departamento, Secretaria, etc.) 

diretamente ligada à verificação da adequação de situações relevantes, a fim de buscar 

preservar seu patrimônio, o uso correto de seus recursos e contribuir com os resultados a 

serem alcançados. 
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Muito difundida no âmbito empresarial privado, a auditoria está relacionada 

à ideia de revisão especializada de procedimentos relevantes, sendo desempenhada tanto 

diretamente pela própria instituição auditada, por meio de unidade técnica própria, como 

também por meio de avaliação externa, cada qual ostentando características próprias, ainda 

que a finalidade e os procedimentos adotados sejam coincidentes. 

Consiste em avaliar processos, contratos, atos praticados, decisões adotadas 

e os mecanismos existentes na instituição, relatando-os sucintamente e apontando 

eventuais desconformidades e aspectos problemáticos, atuais, pretéritos ou futuros, 

concretos ou potenciais, recomendando medidas saneadoras e outras providências 

pertinentes. Inicia-se, normalmente, com planejamento estratégico da missão a ser 

desenvolvida e as prioridades correspondentes, vez que não se mostra viável auditar tudo o 

que a instituição realiza, por impossibilidade fática material, tendo em conta a natural 

limitação operacional, sempre presente. 

Em pesquisa com dados oficiais, realizada há 6 anos, junto a 33 unidades 

centrais de controle interno do Brasil
133

, foram informadas as seguintes atividades como 

correspondentes ao desempenho da macrofunção de auditoria interna: elaborar relatórios, 

pareceres, certificados, notas técnicas e outros instrumentos de comunicação de auditoria; 

monitorar recomendações sugeridas; elaborar o plano de auditoria; realizar trabalhos de 

auditorias especiais; apurar os atos e fatos divulgados ou denunciados como ilegais ou 

irregulares praticados por agentes públicos ou privados na utilização de recursos públicos; 

comprovar a legalidade dos atos de gestão; avaliar execução orçamentária utilizando 

parâmetros (metas e indicadores); elaborar relatório anual sobre as contas de governo; 

elaborar certificado de auditoria em tomada de contas especial; analisar minuta de editais e 

contratos; elaborar relatório de avaliação das contas anuais de exercícios financeiros dos 

administradores e gestores dos órgãos e entidades; realizar tomada de contas especial; 

acompanhar a programação financeira dos órgãos e entidades; avaliar os riscos de auditoria 

e elaborar matriz de risco. 

Função independente e objetiva de avaliação e de consultoria, inerente ao 

sistema de controle interno e essencial ao funcionamento da administração pública, 

desempenhada por agentes públicos especializados, de natureza permanente e desenhada 
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para adicionar valor e melhorar as operações de uma organização, deve buscar auxiliar a 

atingirem seus objetivos, a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e 

disciplinada para avaliar e melhorar a eficiência e a eficácia dos processos de governança, 

de gerenciamento de riscos e de efetividade do controle. 

A auditoria interna é a atividade de verificação de conformidade realizada 

por unidade e profissionais especializados integrantes da própria instituição, com 

proximidade das situações analisadas e maior possibilidade prática de exercitar as 

atividades de modo preventivo e concomitante com a execução dos processos e contratos 

sob exame, buscando colaborar para o aperfeiçoamento dos procedimentos e atenta à 

detecção de fraudes e outras irregularidades, ao passo que a auditoria externa, além do 

critério da posição do auditor, situado fora da instituição a ter seus procedimentos 

avaliados, com plena independência, costuma-se diferenciar com base em outros critérios 

como objetivo e revisão das operações, focando-se nos aspectos de regularidade contábil e 

fundamentação adequada das demonstrações financeiras, como ensinado nos manuais 

técnicos
134 

e observado na prática. Cada qual tem sua peculiaridade, e ambas se 

complementam em busca da garantia da regularidade da gestão.  

A auditoria governamental conta, também, com padrões procedimentais 

difundidos por entidades técnicas internacionais, para assimilação das melhores práticas, e 

de parametrização da conduta dos seus integrantes, para assegurar a ética profissional. 

A definição de auditoria interna pelo The Institute of Internal Auditors – 

IIA
135

 - em tradução livre, é compreendida como a atividade independente de verificação 

objetiva e consultoria planejada para adicionar valor e aprimorar as operações 

institucionais.  

Para o IIA Brasil
136

, a missão da auditoria interna é aumentar e proteger o 

valor organizacional, fornecendo avaliação (assurance), assessoria (advisory) 

e conhecimento (insight) objetivos baseados em riscos. 

Assim, atualmente, apregoa-se que a auditoria interna se diferencie da 

dinâmica do controle externo, devendo ser preventiva sempre que possível, concomitante 
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aos principais processos e contratos, acompanhando-os para permitir ajustes e correções de 

rumo durante a respectiva execução, ciente das condições reais da prática administrativa 

específica, com proximidade do gestor responsável e compreensão do objetivo a ser 

alcançado, buscando contribuir para o atingimento das metas estabelecidas para a 

instituição. 

As diretrizes técnicas dessa modalidade de controle interno recomendam a 

adoção de abordagem baseada em análise de riscos da ocorrência de irregularidades em 

relação ao objeto e contexto a serem verificados, para o planejamento de suas atividades 

conseguir priorizar o que seja mais relevante, propiciando adequada definição do escopo e 

respectiva abrangência, da natureza do trabalho a ser desenvolvido, sua oportunidade e a 

extensão dos procedimentos de auditoria a serem adotados, conforme cronograma e 

objetivos almejados previamente estabelecidos. 

Atividade analítica, não propriamente investigativa, pois reúne todos os 

elementos necessários à verificação da regularidade de certa situação administrativa, não se 

confundindo com a tomada de depoimentos em inquirições sindicantes, nas quais há 

produção de provas documentais e testemunhais, além de outras providências e 

metodologias próprias de procedimentos de índole apuratória para fins de 

responsabilização individual, distintos dos métodos e medidas das práticas de auditoria. 

O diagnóstico realizado e a conclusão atingida constam em relatório 

circunstanciado e necessariamente bem fundamentado, considerados tanto aspectos fáticos 

como jurídicos, administrativos e econômicos, com apontamentos aptos a destacar o que de 

mais relevante tenha sido detectado, inclusive eventuais fraudes atribuídas a agentes 

públicos ou privados na utilização de recursos públicos, e recomendações capazes de 

contribuir para a correção ou aperfeiçoamento de tudo que tenha sido considerado, 

justificadamente, inadequado. 

Os parâmetros técnicos quanto aos procedimentos englobados nesta 

atividade de controle interno encontram-se estipulados em Portarias e Resoluções 

administrativas dos próprios órgãos responsáveis por realizá-las, como a Controladoria 

Geral da União e a Controladoria Geral do Município de São Paulo, por exemplo. 

Encontra-se em andamento a elaboração de anteprojeto de lei, no âmbito do 

Conselho Nacional de Controle Interno - CONACI, a cargo de grupo de trabalho integrado 
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por representantes de auditorias estaduais, municipais e federal, em iniciativa 

especialmente voltada a disciplinar as atividades de auditoria governamental no país, 

buscando clarificação de conceitos fundamentais, padronização de procedimentos e maior 

efetividade da contribuição para a melhoria dos resultados da gestão pública, a partir das 

melhores práticas e referências conhecidas, tanto nos entes federativos brasileiros quanto 

em experiências internacionais consideradas.  

Partindo-se da consideração de que a Administração, na atual quadra 

histórica, deve seguir estritamente as normas vigentes e ter máxima eficiência, para que 

haja execução ordenada dos processos, com ética e adequação entre meios adotados e fins 

colimados, em busca do correto aproveitamento dos recursos disponíveis conforme os 

parâmetros técnicos e jurídicos, para que sejam atingidos os objetivos que a justificam, 

tem-se como controles internos da gestão o conjunto de regras, procedimentos, diretrizes, 

protocolos, rotinas, sistemas informatizados, conferências e trâmites de documentos e 

informações, a serem desempenhados por todos os integrantes das instituições, não apenas 

por aqueles especificamente incumbidos de zelar pela regularidade das providências. 

Assim, toma-se a atividade de controle como ínsita ao ato de gerir, pois 

quem administra necessariamente controla a atividade desempenhada, sendo por ela 

responsável e diretamente interessado em sua plena conformidade. 

Detectar os potenciais problemas, dimensioná-los, priorizar as situações 

mais relevantes, planejar o monitoramento e a avaliação e organizar o modo de 

averiguação dos processos e contratos, entre outros, compõem a noção de gerenciamento 

de riscos, cujo diagnóstico acurado pode propiciar a prevenção almejada e fornecer 

apontamentos precisos para eventual ajuste de rumo durante o percurso trilhado. 

Entendendo-se a governança como o conjunto de diretrizes fixadas, medidas 

adotadas, procedimentos e fluxos relacionados à direção e à execução das atividades de 

uma instituição, tanto para garantir sua adequada coordenação gerencial e operacional 

quanto para assegurar os melhores resultados em termos de políticas desenvolvidas e 

serviços prestados, coloca-se a gestão de riscos como processo de natureza permanente, 

estabelecido, direcionado e monitorado pela alta administração, que contempla as 

atividades de identificar, analisar, avaliar, tratar e monitorar potenciais ocorrências 
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indesejadas que possam afetar a organização, destinado a fornecer segurança razoável 

quanto à realização dos objetivos institucionais. 

Outra distinção a ser feita é entre auditoria e inspeção, pois muitas vezes tais 

atividades são vistas como sinônimas, sendo que há traços peculiares a caracterizar cada 

qual: aquela tem como objetivo avaliar e recomendar melhorias, enquanto esta procura 

detectar irregularidades e apontar medidas corretivas e sancionatórias; a auditoria analisa e 

apoia a gestão, sendo preferencialmente preventiva; a inspeção investiga e identifica 

violações, ostentando caráter predominantemente repressivo. 

A indiferenciação de tais funções pode gerar certa confusão na prática do 

controle, vez que a atuação inespecífica tende a não ter a qualidade e a acuidade esperadas, 

prejudicando a motivação dos envolvidos e o propósito de efetiva colaboração com a 

melhoria da gestão, podendo causar frustração aos que esperam colaboração e se deparam 

com um relatório de incriminação, bem assim quanto àqueles que almejam forte combate a 

irregularidades, apostando na punição, e se decepcionam com um relatório técnico-

analítico sem imputações de responsabilidades. 

O histórico normativo infralegal da auditoria interna brasileira passou pelo 

Decreto n. 67.090/70, que estabeleceu procedimentos de auditoria para verificar se os 

controles contábeis, financeiros, orçamentários e operacionais estão adequados, para 

examinar as contas dos ordenadores de despesas, prestar assessoramento aos órgãos 

auditados e colaborar para a eficácia do controle externo. 

Em seguida, o Decreto n. 84.362/79 concentrou a auditoria na Secretaria 

Central de Controle Interno - SECIN, integrante da Secretaria de Planejamento do Governo 

Federal, extinta em 1986 pelo Decreto n. 92.452/86, que criou a Secretaria do Tesouro 

Nacional e desconcentrou as atribuições de auditoria, para as Secretarias de Controle 

Interno de cada Ministério. 

Existiam 12 mil contas bancárias e 4 mil gestores no âmbito federal antes da 

criação do SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, 

em 1987, após a edição do Decreto n. 93.872/86, que unificou tais contas e disciplinou a 

gestão financeira, contábil e a auditoria interna. 

Mais recentemente, a Instrução Normativa IN n. 01/2001 apresentou o 

Referencial Técnico da Auditoria, e, após a criação da CGU, sobrevieram a IN Conjunta 
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MP/CGU n. 01/2016, sobre controles internos, gestão de riscos e governança, e a IN n. 

03/2017 SFC/CGU, com o Novo Referencial Técnico da Auditoria Interna. 

Sobre parâmetros normativos para a auditoria federal, vale mencionar, 

ainda, o Acórdão n. 1.171, do TCU, e o Decreto n. 9.203/2017, sobre governança pública, 

e a Lei n. 10.180/2001, que denomina o Sistema de Controle Interno como sendo, no 

âmbito federal, a CGU e as Secretarias de Controle Interno da Presidência da República, 

do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Defesa. 

Algumas dificuldades que se apresentam, na prática da auditoria, concernem 

à incompreensão de gestores quanto ao papel a ser desempenhado pelo controle interno, 

muitas vezes visto, equivocadamente, como elemento de engessamento da atividade 

administrativa, tal qual fosse uma inutilidade burocrática a atrapalhar as providências 

necessárias à consecução dos fins almejados e obstados por exigências e rigores 

excessivos, os quais estariam sempre prontos a gerar responsabilização e enquadramentos 

sancionatórios. Vista assim, de modo enviesado, como atividade nociva e vocacionada a 

punir, passa a ser boicotada e a sofrer resistências no cotidiano, ficando sujeita a tentativas 

de fragilização institucional, limitação funcional, reduções orçamentárias e outras 

retaliações capazes de ocorrer na própria Administração ou por meio de articulação com 

atores externos. 

Daí a importância da valorização da auditoria como boa prática 

administrativa, apta a contribuir à obtenção dos resultados esperados e colaboradora do 

gestor probo e eficiente, tanto para prevenir, corrigir e proporcionar aperfeiçoamentos, 

como para facilitar o atingimento de metas, sempre com o mais apropriado aproveitamento 

dos recursos disponíveis e conforme os parâmetros técnicos e normativos vigentes. 

Se o gestor não compreender o papel do auditor, e se este não conhecer as 

dificuldades, premências e peculiaridades da situação real que envolve a gestão e o objeto 

analisado sob sua responsabilidade, corre-se o risco de uma relação reciprocamente 

contraproducente e contrária aos propósitos convergentes que devem guiar todas as 

unidades integrantes da Administração. 

Para evitar esse cenário negativo que, infelizmente, não se trata de mera 

conjectura hipotética fictícia, mas de situação muitas vezes observada na prática do 

controle interno em diversas instituições, pode ajudar a definição clara das funções e regras 
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procedimentais a serem observadas por gestores e auditores, com conhecimento dos 

conceitos envolvidos e das peculiaridades de cada qual, de modo a não ocorrer resistência 

nem confronto, tensões desnecessárias nem esgarçamento relacional.  

Para tanto, certamente podem contribuir a compreensão dos respectivos 

papéis, com conhecimento e uso de terminologia técnica padronizada e adequada, por meio 

de cursos de capacitação oferecidos pela própria instituição, a definição normativa 

específica dos procedimentos, prazos, padrões e tarefas, e a divisão das atividades de 

auditoria (verificação da conformidade, por amostragem, dos principais processos e 

contratos, por exemplo, avaliando sistemas e apresentando diagnóstico crítico com 

recomendações) em relação às de inspeção (fiscalização para detecção de violações e 

fraudes na execução contratual e absenteísmo funcional nas repartições estatais, por 

exemplo, para fins de correção e responsabilização), a serem executadas por equipes 

distintas, para melhores resultados tanto em decorrência da especialização quanto pela 

delimitação do desgaste em função da detecção de irregularidades e suas consequentes 

responsabilidades, sem prejudicar a continuidade da convivência no mesmo ambiente 

laboral cotidiano. 

 A fim de viabilizar certa reforma da auditoria interna no Brasil, para 

diferenciá-la do controle externo e fortalecê-la como valioso instrumento de controle para 

melhoria da gestão, a assimilação de boas práticas e de parâmetros internacionais de 

auditoria do setor público foi buscada por parceria estabelecida, em 2014, entre o Conselho 

Nacional de Controle Interno - CONACI e o Banco Mundial, inicialmente com a 

realização de dois seminários internacionais sobre o tema, em Brasília, naquele ano e no 

seguinte, com a participação de convidados estrangeiros de diversos países (França, 

Bélgica, Argentina, México, Croácia, Bulgária, Inglaterra, entre outros), entidades 

internacionais (em especial a Public Expenditure Management Peer-Assisted Learning - 

Internal Audit Community of Practice - Pempal-Iacop, articulação das auditorias 

governamentais de países do Leste Europeu e da Ásia Central, em torno de reformas do 

controle interno do setor público com base nos parâmetros internacionais de auditoria 

interna, no contexto da ampliação da União Europeia), e representantes institucionais 

brasileiros, gerando reflexões conceituais, comparadas e aplicadas, registradas em 

publicações específicas e predecessoras de missões técnicas internacionais ocorridas em 

seguida, como a visita de estudos à Zagreb e à Sófia, em 2015, e a participação em 
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reuniões técnicas da Pempal-Iacop desde então, em Praga, Budapeste, Moscou, Bruxelas, 

Ierevan, Tblisi e outras, concretizando uma cooperação internacional em seara inédita. 

A articulação institucionalizada obtida pelas Controladorias brasileiras com 

entidades de controle interno e externo, de abrangência nacional e internacional, pode 

propiciar o compartilhamento de compreensões fundamentais e certa padronização 

conceitual e operacional, viabilizando estratégias amplas e facilitadas de capacitação, 

avaliação e  certificação, descortinando-se até mesmo a possibilidade de ser viabilizada a 

elaboração conjunta e posterior mobilização para aprovação de novo marco normativo para 

a auditoria interna governamental em nosso país. 

 A análise comparativa da experiência internacional mostra que algumas das 

providências recentemente adotadas em países ingressantes na União Europeia, voltadas à 

organização do setor público para assegurar monitoramento e controle sobre o uso dos 

recursos colocados à disposição dos governos, já lograram implementação em nosso país, 

felizmente.  

As reformas legislativas observadas em países do Leste Europeu, por 

exemplo, envolveram transformação da peça orçamentária, afastando-a do figurino de um 

parâmetro burocrático hermético, composto por rubricas indecifráveis ao cidadão jejuno 

em contabilidade e administração pública, para tornar-se um cardápio de programas 

governamentais com seus respectivos valores, em bases realistas e descritos de forma 

objetiva e acessível, com metas e resultados a serem alcançados através da alocação dos 

valores estipulados. As limitações para o gasto desordenado, com a fixação de 

responsabilidades e parâmetros claros de gestão fiscal, foram outras medidas também 

adotadas recentemente, além do necessário planejamento com vistas a que cada previsão 

orçamentária anual possa se enquadrar em um planejamento econômico de alguns anos, 

entabulado previamente. 

Como se percebe, tais providências já encontraram guarida em nosso país há 

certo tempo, podendo-se lembrar de algumas dessas normas nacionais sintonizadas com a 

tendência reformista internacionalmente detectada: a Lei nº 4.320/64, na qual já estava 

contida a lógica de composição orçamentária por programas governamentais em cada área 

de atuação daquele ente, o chamado Orçamento-programa; a Lei de Improbidade 

Administrativa (Lei nº 8.429/92), imputando consequências sancionatórias ao gestor que 
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viola princípios norteadores da Administração Pública, causa prejuízo ao erário ou 

enriquece ilicitamente; a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), 

delimitadora de dispêndios estatais em prol de uma gestão consequente e sustentável;  a 

Lei da Transparência (Lei Complementar nº 131/2009), obrigando ampla publicidade de 

receitas e despesas a serem fornecidas e permanentemente atualizadas na internet; e a Lei 

de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), garantidora do livre conhecimento dos 

dados oficiais, assegurando a publicidade como regra geral e o sigilo como exceção 

restrita, além de outras regras previstas no ordenamento positivo reforçado pela 

Constituição da República de 1988, a qual estipulou a obrigatoriedade da edição de Planos 

Plurianuais (PPA), a serem especificados ano a ano na Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO) e na subsequente Lei do Orçamento Anual (LOA), sempre alocados em ações 

integrantes de programas governamentais objetivamente apresentados e cada qual com 

suas respectivas finalidades e metas a serem atingidas. 

Partindo-se dessa base sólida em que se assenta a gestão financeira e a 

possibilidade de acompanhamento do desembolso dos recursos pecuniários do erário, o 

aperfeiçoamento das atividades de controle pode avançar em termos de melhor 

aproveitamento da capacidade de auditoria interna, alavancada também pelo cotejamento 

das melhores referências internacionais, as quais valem-se de treinamento e posterior 

certificação em auditoria governamental, aprovação de arcabouço normativo técnico 

comum, capaz de proporcionar padronização, clareza e sinergia tanto no âmbito do 

controle interno como também na relação com o controle externo, com planejamento das 

atividades a serem desenvolvidas, considerando-se relevância e análise de riscos 

envolvidos para a priorização dos objetos a serem verificados. 

A aludida cooperação pluri-institucional acima referida tem propiciado 

reflexões e recomendações voltadas à adoção de parâmetros de auditoria interna 

consagrados na prática internacional (COSO, INTOSAI), contemplando Manuais e 

orientações sobre gestão de riscos e controle interno, ao estabelecimento de cooperação 

técnica e normativa com a alta administração, à padronização das normas de auditoria do 

setor público, a serem utilizadas tanto pelas Controladorias como pelos Tribunais de 

Contas, devendo-se utilizar a tecnologia disponível para a realização das atividades, tanto 

para planejamento como para sua execução e monitoramento de recomendações e planos 

de ação, valendo-se de sistemas informatizados para a realização de relatórios eletrônicos, 
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comunicação entre gestor e auditor, integração entre controle interno e externo, e 

articulação político-institucional com vistas a ajustar normas e procedimentos que possam 

ser discrepantes do modelo de controle interno apregoado. 

O sistema de controle interno não deve ser visto apenas como a articulação 

das unidades diretamente responsáveis pela execução das tarefas decorrentes das 

macrofunções de controladoria, ouvidoria, auditoria e correição, mas como tarefa da 

totalidade das unidades e dos integrantes da instituição, pois exercer a administração é 

desempenhar o controle concreto e específico em relação à atividade executada, dentro da 

competência funcional estipulada, sendo, portanto, atribuição de todos que detenham 

funções a serem colocadas em prática, cada qual na medida de suas limitações e 

responsabilidades.  

O controle da execução das atividades deve ser perspectiva presente no 

horizonte funcional da instituição como um todo, e na visão específica de cada agente seu, 

no cotidiano.  

A fim de explicitar essa dimensão ampla e integradora da noção prática de 

controle institucional, difunde-se o modelo de “três linhas de defesa”, pelo qual procura-se 

deixar clara qual a natureza da tarefa de controle existente para o gestor, para o auditor e 

para os demais agentes de uma instituição, de forma organizada e coerente, estruturada 

para detectar riscos, propiciar ganhos qualitativos, zelar pela conformidade e buscar 

assegurar estabilidade e segurança para o atingimento dos objetivos e metas almejadas. 

A primeira linha de defesa é formada pelos controles primários, constituídos 

pelo conjunto de regras, procedimentos, padrões, rotinas e sistemas informatizados, 

capazes de propiciar segurança e condições de conferência do regular trâmite de 

documentos e informações, devendo ser exercida por todos os integrantes da instituição, 

nas suas atividades precípuas - coordenadas pela alta administração e desempenhadas por 

todos os servidores.  

A segunda linha envolve as atividades especializadas de supervisão, 

monitoramento e assessoramento relacionadas ao controle financeiro, segurança, 

qualidade, inspeção e conformidade.  

A terceira linha de defesa, por fim, está a cargo da auditoria interna 

governamental, responsável por avaliar a operacionalização da execução dos controles 
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internos (primeira linha de defesa) e da supervisão de tais controles (segunda linha de 

defesa), podendo realizar inspeções e apontar providências. 

A atividade de auditoria interna, como um desempenho especializado e 

complexo de profissionais com preparo adequado, exige ser realizada após formação 

superior e, preferencialmente, com alguma capacitação específica nos conhecimentos 

técnicos peculiares da área, a ser aferida em processo seletivo público. O chefe da auditoria 

interna deverá se reportar, funcionalmente, diretamente ao dirigente máximo da instituição 

ou do órgão de governança eventualmente existente, de modo que a avaliação 

fundamentada sobre a situação dos controles internos seja do conhecimento dos 

responsáveis pela gestão da instituição.  

 

 

 

 

3.2.2. Ouvidoria 

 

 

Ouvidoria é uma das quatro macrofunções do controle interno, muito típica 

da recente experiência democrática brasileira, voltada a assegurar abertura permanente da 

instituição em relação ao destinatário de sua atuação, para a pronta recepção e célere 

obtenção de retorno às reclamações, pedidos de informação, sugestões, denúncias, elogios 

e outros tipos de manifestação, representando o demandante no âmago da instituição 

demandada, para fazer com que seu apontamento seja considerado e adequadamente 

respondido, gerando aperfeiçoamento institucional e aumento de sua legitimação. 

Após ouvir a manifestação do interessado, torna-se sua voz no interior da 

instituição, para que haja conhecimento e apreciação em relação ao aduzido por ele, em 

tempo razoável e buscando sua satisfação - tanto pelo atendimento, sempre que possível, 

como pelo convencimento quanto à impossibilidade ou inviabilidade, de forma clara e 

fundamentada, quando assim se impuser. 
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Instituição inspirada na experiência nórdica, iniciada na parlamentarista 

Suécia dos primórdios do século XIX, em que um crítico atua em nome da sociedade - o 

Ombudsman, palavra a significar representante da pessoa - investido na função para 

mandato pré-definido e vinculado ao Parlamento, tem também como referência 

internacional associada o Defensor do Povo, denominação assumida, em países de 

colonização hispânica, para a pessoa cujo mister é representar a sociedade, inclusive 

perante o Poder Judiciário, para fazer valer direitos fundamentais de interesse geral, 

também integrante do Poder Legislativo e condicionado a desempenhar a função por lapso 

temporal certo. A considerar o arranjo institucional brasileiro, percebe-se que algumas das 

atribuições tanto do Ombudsman como do Defensor do Povo encontram-se presentes no 

papel do Ministério Público, tal qual conhecido em nosso país, ainda que ausente o elo 

vinculante ao Legislativo. 

Ao tempo da colonização portuguesa, do Brasil como possessão ultramarina 

da coroa lusitana, o Ouvidor era um emissário do reino dominante, como um representante 

do Rei para ouvir o que se passava na colônia, relatar à metrópole e colaborar para fazer 

valer as ordenações afonsinas.  

Sem encontrar expressa guarida diretamente no vigente texto constitucional, 

a Ouvidoria foi se instituindo paulatinamente, com a evolução da prática administrativa, 

em busca de proporcionar melhor atendimento ao cidadão, e incentivada pelas referências 

internacionais aludidas, dos países europeus e da América de colonização espanhola, além 

de algumas experiências nacionais de instituição de Ombudsman, em empresas privadas, 

como o jornal Folha de São Paulo, e em entidades da sociedade, como o Centro 

Acadêmico XI de Agosto, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que 

criou a função em 1994, para mandato anual provido após eleição entre os alunos, com 

garantia de autonomia para a atuação e publicação dos textos produzidos. 

Atualmente, há Ouvidorias em praticamente todos os órgãos públicos, ainda 

que nem todas tenham idênticas características, pois algumas foram instituídas por lei 

própria, ostentando peculiaridades em termos de estruturação, investidura, mandato, 

garantias e obrigações.  

A principal diferença entre os modelos de Ouvidoria Pública no Brasil, hoje, 

pode ser compreendida a partir da verificação do modo de escolha, nomeação e 
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substituição, pois em algumas os titulares são selecionados diretamente pelo dirigente 

máximo da instituição à qual se vincula, para ocupar cargo de livre provimento sem 

mandato fixo (por exemplo, Ouvidorias de Ministérios, Secretarias, Autarquias, Fundações 

e Empresas controladas pelo Poder Público), enquanto em outras vigora previsão 

normativa de processo seletivo com participação de entidades sociais, para provimento de 

cargo com requisitos próprios, a ser desempenhado por tempo certo (por exemplo, 

Ouvidorias das Defensorias Públicas e das Polícias do Estado de São Paulo), havendo 

ainda aquelas em que o provimento se dá, para mandato, após eleição entre membros de 

uma mesma carreira (caso do Ministério Público, por exemplo). 

As atividades mais comumente desempenhadas pelas Ouvidorias públicas, 

no âmbito do Poder Executivo, foram relacionadas, em pesquisa especializada
137

, como 

sendo receber e apurar denúncias, feitas por cidadãos, de irregularidades na administração; 

responder e orientar os dirigentes dos órgãos e entidades quanto á prática de determinados 

procedimentos, no sentido de prevenir irregularidades; verificar causas de reclamações, sua 

pertinência e identificar os meios para sanar os problemas no âmbito de sua competência; 

receber e analisar críticas, elogios e sugestões; propor modificações nos procedimentos 

para melhoria da qualidade dos serviços públicos; ouvir a sociedade e intermediar a relação 

entre o cidadão e a administração, permitindo o registro ou a publicidade de sugestões, 

denúncias, ou reclamações contra agentes públicos; estabelecer estrutura para identificar o 

interesse do cidadão; treinar e capacitar ouvidores; incentivar a cooperação dos servidores 

da entidade pública envolvida nas queixas dos cidadãos, organizar e coordenar consultas e 

audiências públicas no âmbito de sua competência. 

Pode-se tomar como marco jurídico maior, a definir o campo de 

abrangência das funções próprias de Ouvidoria, a redação dada ao parágrafo terceiro do 

artigo 37 da Constituição, introduzida pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998, ao 

estipular formas de participação do usuário dos serviços públicos e especificar a previsão 

de reclamação em relação à sua prestação, a garantia de acesso a registros administrativos 
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e informações governamentais, e a possibilidade de formalizar representação contra 

qualquer exercício indevido na Administração Pública
138

. 

A previsão normativa expressa e própria da Ouvidoria veio pelo 

desenvolvimento da legislação infraconstitucional, especialmente com a Lei de Defesa do 

Usuário do Serviço Público, inicialmente elaborada em São Paulo, por comissão instituída 

pelo Governo do Estado de São Paulo, no âmbito da Secretaria da Justiça e da Defesa da 

Cidadania, com a participação de distintos publicistas, como Odete Medauar, Maria Sylvia 

Zanella Di Pietro, Adilson Dallari e Rubens Naves, dentre outros, sob a coordenação do 

Secretário Belisário dos Santos Jr. e do Secretário Adjunto Edson Luiz Vismona. 

Enviada à Assembleia Legislativa e sancionada em 1999, sob o número 

10.294, a instituição de tal lei, que estava prevista no inciso I do § 3° do artigo 37 da 

Constituição, também se deu na Capital paulista, por meio da Lei Municipal n. 

14.029/2005, e, finalmente, em escala nacional, pela recentemente aprovada Lei n. 

13.460/2017.  

Por ter inovado, em alguns aspectos, em relação às leis que a antecederam, a 

norma federal de alcance nacional está a demandar regulamentação mesmo nos entes 

federativos já providos por lei específica, como é o caso do Município de São Paulo, cujo 

Prefeito editou o Decreto n. 58.426, de 18 de setembro de 2018, para dar conta do 

detalhamento das funções da Ouvidoria, para a criação do Conselho de Usuários dos 

Serviço Público e para a transferência da vinculação administrativa da Coordenadoria de 

Defesa do Usuário do Serviço Público, dentre outras novidades não abarcadas pelos 

diplomas antes existentes. 

Outro impulso legislativo dado às Ouvidorias teve como origem a Lei de 

Acesso à Informação, de dois modos. 

O primeiro, decorrente da obrigatória instalação de um Serviço de 

Informações ao Cidadão - SIC, a ficar responsável pelo atendimento dos pedidos de dados 

e documentos estatais, respeitando-se procedimentos e prazos assinalados, sendo que já 

existiam unidades previamente existentes e em funcionamento, inclusive para a efetividade 

do direito fundamental de livre acesso a informações públicas - justamente parte essencial 
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da missão institucional das Ouvidorias - levando a que muitas Ouvidorias assumissem 

também a função de SIC, tal qual prevista na nova lei. 

O outro modo pelo qual foram valorizadas as Ouvidorias, e tiveram 

atribuições alargadas em virtude do marco jurídico do acesso à informação, decorre da 

sistemática recursal administrativa criada para assegurar a observância das novas regras de 

transparência, sem necessidade de acionamento do Poder Judiciário, por estipular recursos 

garantidos em face da insatisfação do demandante, pleiteando o próprio diretamente, 

perante a própria Administração Pública - primeiro em relação ao dirigente da unidade 

estatal supostamente detentora da informação, depois em face da autoridade máxima do 

ente demandado, em seguida a uma unidade decisória comprometida com a perspectiva da 

cidadania e com a transparência, que é a Ouvidoria Geral, podendo chegar, em última 

instância recursal administrativa, a um colegiado de alto nível instituído pelo Chefe do 

Poder.  

Assim, a Ouvidoria Geral da União passou a receber os recursos impetrados 

diante de pedidos de informações não atendidos no âmbito federal, conforme previsto no 

Decreto Federal n. 7724/2012, a Ouvidoria Geral do Estado de São Paulo recebeu 

competência análoga, por meio do Decreto Estadual n. 58052/2012, e a Ouvidoria Geral do 

Município de São Paulo, a seu turno, recebeu tal incumbência por força do Decreto 

Municipal n. 56519/2015. 

Os expressivos dados quantitativos, de pedidos realizados, contabilizando-se 

apenas os dados referentes a pedidos feitos por meio do Serviço de Informações ao 

Cidadão pela internet, evidenciam a importância e o aproveitamento da Lei de Acesso à 

Informação. Em 2018, foram apresentados a órgãos e entidades federais 129.309
139

 

pedidos de informações; no âmbito do Estado de São Paulo, 21.992
140

 solicitações 

efetuadas no mesmo período; na Capital paulista, a seu turno, registraram-se 8.103
141

 

pedidos às Secretarias, Subprefeituras, Autarquias, Fundações e Empresas controladas pela 

Prefeitura.  
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3.2.3. Corregedoria 

 

 

A função correcional consubstancia-se na apuração administrativa de 

hipóteses fáticas caracterizadoras de irregularidades, cuja comprovação de materialidade 

enseja a compilação dos indícios de autoria, pela ação ou omissão ocasionadora da situação 

indevida ocorrida, a gerar a responsabilização disciplinar respectiva. 

A apuração preliminar, primeiro momento do processo correcional, pode ser 

iniciada espontaneamente, de ofício, pela autoridade dirigente da unidade onde tenha 

ocorrido a suposta violação, ou pela autoridade do órgão de controle interno, de acordo 

com as atribuições estipuladas pela legislação de regência.  

Também chamada de sindicância apuratória ou investigativa, visa ao 

esclarecimento fundamentado quanto à efetiva ocorrência da circunstância factual 

possivelmente contrária ao ordenamento jurídico, a ser elucidada mediante juntada de 

documentos, testemunhos, relatos, perícias, análises de dados e de imagens, cruzamento de 

informações, estudos comparativos e outros meios de obtenção de prova.  

Nesta etapa, entendida pela doutrina como sendo de natureza inquisitiva, 

não acusatória, pela ausência de qualquer imputação prévia de responsabilidade a alguém, 

é norteada apenas pelo propósito elucidativo dos supostos fatos motivadores do 

procedimento, e sua conclusão deve ser taxativa sobre o que efetivamente tenha 

acontecimento, com a exposição da comprovação obtida. 

A sindicância ou processo administrativo disciplinar - PAD, a seu turno, 

resulta de situação irregular demonstrada, em relação à qual busca-se definir 

responsabilidades e aquilatar as sanções cabíveis, por meio da adoção de providências 

permeadas pelo contraditório e pela ampla defesa, conduzidas por agente público com 

formação jurídica, cuja conclusão recomendará a absolvição ou a punição cabível, segundo 

as especificidades do caso concreto apreciado, com base nas provas existentes juntadas ao 

processo e no enquadramento normativo apropriado. 

Nova atribuição correcional tem sido estipulada por normas regulamentares 

da Lei Anticorrupção ou Lei da Empresa Limpa - Lei n. 12.846/2013, alargando o campo 
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de ação das Corregedorias, agora incumbidas também, em muitos casos, do poder-dever de 

instauração e condução do processo administrativo de responsabilização de pessoa jurídica 

- PAR pela prática de ato de corrupção, conforme as amplas hipóteses típicas da grave 

ilicitude, ensejadora de responsabilidade objetiva da empresa, bastando a demonstração do 

nexo causal entre a ocorrência fática e a pessoa jurídica como potencial ou efetiva 

beneficiária, sem necessidade de verificação de dolo ou culpa de agentes ou dirigentes 

empresariais.  

Dentre as sanções previstas, apenas a dissolução compulsória da pessoa 

jurídica não está ao alcance da solução administrativa, dependendo de sentença judicial 

para tanto; as demais penas estipuladas - pesadas multas pecuniárias e a publicação da 

decisão desabonadora - podem ocorrer após lapso temporal previsto em 180 dias, para ficar 

comprovada a ocorrência de alguma das hipóteses fáticas tipificadoras do ato de corrupção, 

relacionadas a pagamento de propina e violações em licitações e contratos públicos, 

essencialmente.  

As condenações impostas com base na lei, em todo o território nacional, 

devem ser registradas pelas respectivas autoridades sancionadoras em uma plataforma 

pública centralizada, única, acessível livremente pela internet, chamada de Cadastro 

Nacional de Empresas Punidas - CNEP, sob a responsabilidade da Controladoria Geral da 

União - CGU. 

Algumas Corregedorias são dotadas de competência para avocar processos 

apuratórios e de responsabilização que estejam ocorrendo em órgãos e entidades do Poder 

a que integra, inclusive processos sancionatórios com base na Lei de Licitações e Contratos 

- Lei n. 8.666/93, que vigora há tempo significativo, com penas drásticas decididas 

administrativamente, da imposição de multas até a suspensão e  declaração de inidoneidade 

para contratar com o Poder Público, cuja consequência é o temporário impedimento (entre 

dois e cinco anos) de participar de licitações públicas em todo o país, com registro da 

ocorrência grave no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, repositório 

unificado e aberto a consulta de qualquer interessado, de consulta obrigatório a todos os 

gestores estatais, antes de qualquer nova celebração contratual. 

Os processos correcionais mais frequentes são causados por 

descumprimento de deveres funcionais, estabelecidos de forma aberta e genérica nos 
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empoeirados Estatutos do Funcionalismo Público, que estão a merecer reforma de 

atualização, inclusive em virtude de tantas mudanças ocorridas no serviço público, nas 

práticas organizacionais, nas relações laborais e nas condutas profissionais apregoadas. 

As atividades consideradas correcionais e desempenhadas pelos órgãos de 

controle interno foram informadas ao CONACI
142

 como sendo articular-se com unidades 

de correição dos órgãos e entidades do Poder Executivo; atuar, previamente, com base nas 

informações resultantes dos procedimentos apuratórios, a fim de aprimorar a gestão 

pública e reduzir a ocorrência dos ilícitos funcionais; realizar diligências iniciais para 

apuração “de ofício” ou por manifestações, representações ou por denuncias recebidas; 

promover a orientação técnica às comissões sindicantes e processantes designadas para 

apuração de irregularidades nos órgãos e nas entidades do Poder Executivo; promover a 

divulgação de normas que integram o regime disciplinar do servidor público; gerar 

informações que favoreçam análises de riscos; propor, orientar, coordenar e aperfeiçoar as 

atividades de análise processual e aperfeiçoamento disciplinar; estabelecer medidas para o 

aperfeiçoamento do regime disciplinar e a instauração de procedimentos de correição para 

apuração de irregularidades; promover correições gerais ou parciais em comissões de 

procedimentos administrativos que estejam sob sua subordinação; promover e realizar 

pesquisas, análises, desenvolvimento, adaptação e difusão de tecnologias de correição; 

garantir aos servidores de controle interno a segurança pessoal adequada ao exercício das 

suas atividades; elaboração de manuais; recomendação de instauração de procedimentos de 

correição para apuração de irregularidades. 
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3.2.4. Controladoria  

 

 

Para além das tradicionais atividades de controle representadas pelas 

funções de Auditoria, Ouvidoria e Corregedoria, há um conjunto de propósitos 

interligados, consubstanciados em procedimentos executivos voltados à mesma finalidade, 

de garantir adequado funcionamento e pleno atingimento dos objetivos institucionais, por 

meio de tarefas propiciadoras de monitoramento e controle, capazes de serem enfeixadas 

na noção ampla de Controladoria, completando o quadro básico das funções essenciais do 

controle interno, conforme a previsão normativa e a prática administrativa brasileira. 

O uso da expressão Controladoria para denominar esta quarta macrofunção 

do controle interno tem um inconveniente, pois é também utilizada para a designação da 

estrutura institucional incumbida de todas as tarefas típicas do controle interno, gerando 

possibilidade de equívoco ao expressar, simultaneamente, um dos pilares de sustentação do 

edifício e ser a própria nomenclatura do edifício mesmo. Contudo, assim vem ocorrendo 

tanto na prática dos órgãos públicos, como também na redação legislativa (veja-se o texto 

da Proposta de Emenda Constitucional - PEC n. 45/2009), ainda que pudesse ser mais 

adequado utilizar nome distinto entre parte e todo. 

Transparência, acesso à informação, promoção da integridade, valorização 

da ética, prevenção da corrupção, incentivo à participação dos cidadãos e ao controle 

social, atividades de capacitação e difusão de noções fundamentais à melhoria da gestão 

pública, compartilhamento de boas práticas e cooperação institucional para operacionalizar 

com maior eficiência estes propósitos são tarefas situadas no âmbito do controle interno 

governamental moderno, que busca evitar situações indevidas e adota estratégias e medidas 

com vistas a garantir a efetividade das normas vigentes, por meio de programas e 

iniciativas promocionais do quanto almejado, a fim de contribuir em termos de higidez e 

eficiência da Administração, para além da fiscalização, apuração, correção e punição de 

fatos pretéritos. 

Trata-se de ampla agenda institucional de compliance da Administração 

Pública, a perseguir a conformidade com as regras em busca do desempenho escorreito, 
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para alcançar os resultados almejados, sem ineficiências crônicas, vícios, desvios, 

ilicitudes, conflitos de interesses nem fraudes. 

Em pesquisa realizada junto aos órgãos de controle interno do Brasil, em 

2013
143

, verificou-se que a noção prática de Controladoria passa pela orientação e 

acompanhamento da gestão, contribuindo para a tomada de decisão governamental a partir 

da geração de informações, em linha com a melhoria da qualidade do uso dos recursos 

públicos. As principais atividades congregadas nessa macrofunção foram identificadas 

como sendo o apoio ao controle externo, o estímulo à transparência e ao controle social, a 

elaboração de normas e procedimentos para uniformizar procedimentos, a avaliação, 

normatização e orientação sobre mecanismos de controle interno, o monitoramento do 

cumprimento das obrigações constitucionais e legais, o acompanhamento da execução de 

programas de governo e políticas públicas, o exame prévio sobre a regularidade dos atos de 

gestão, o monitoramento do equilíbrio das contas públicas, identificando os riscos, oferecer 

opinião prévia sobre contratação de auditorias externas e a realização de exames prévios 

dos processos de admissão, aposentadoria e pensão. 

A avaliação de sistemas de integridade envolve a verificação de 

suscetibilidades e a propositura de medidas estruturais para diminuição de fraude e 

corrupção, o mapeamento do poder de compra e da capacidade de regulação, a verificação 

da aderência a boas práticas de prevenção e enfrentamento de irregularidades, a construção 

de metodologia replicável e eficiente e outras medidas condizentes com a concepção de 

que o controle deve agregar valor à instituição, com mecanismos preventivos 

prioritariamente, mas também de monitoramento, apuração e responsabilização. 

Impulsionam esta nova dimensão do controle interno a Lei da 

Transparência, a Lei de Acesso à Informação, o Marco Regulatório das Organizações da 

Sociedade Civil e a Lei das Estatais, dentre outras. 

A capacidade de autotutela da gestão em relação aos postulados que deve 

seguir e aos objetivos que deve perseguir, zelando para a adequada utilização dos recursos 

financeiros, de forma eficiente e em conformidade com os parâmetros legais vigentes, em 

busca dos melhores resultados almejados pela sociedade, pode ter no controle social um 
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fator relevante de colaboração, e a participação do cidadão está prevista e bastante 

incentivada na ordem jurídica vigente. 

Existem, pois, diversos canais de interação entre a cidadania e o Poder 

Público, constatando-se que as unidades públicas dedicadas a zelar pela regularidade 

administrativa encontram-se majoritariamente abertas à participação do cidadão, sendo esta 

a diretriz apregoada pela Constituição brasileira, consagradora do Estado Democrático de 

Direito desde seu artigo 1., na clássica fórmula de seu parágrafo único (“Todo o poder 

emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos 

desta Constituição”), posição republicana acentuada no artigo 37 pela definição dos 

princípios regentes da Administração Pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência. 

Conquanto fundamentais, para plena efetividade de seus propósitos maiores 

não bastam as diretrizes constitucionais gerais, havendo necessidade prática de normas e 

regulamentos aplicados às complexas situações concretas da vida em sociedade, a fim de 

possibilitar real submissão da gestão estatal à vontade geral, nunca aos caprichos pessoais. 

Bem impulsionaram a transparência pública duas novas leis, uma voltada à 

modalidade chamada ativa – na qual a divulgação de dados independe de provocação 

específica por interesse pontual, ocorrendo disponibilização amplamente acessível em 

virtude de iniciativa da Administração – e outra capaz de assegurar a transparência passiva 

– modalidade em que foram estabelecidos procedimentos e responsabilidades tendentes a 

fomentar o acesso à informação pública individualmente demandada, independentemente 

de justificativas, motivações ou outras exigências burocráticas muito afeitas à errônea 

noção sempre prevalecente em tempos ditatoriais, calcada no sigilo como regra geral, 

posição diametralmente oposta à vigente nos dias atuais. 

A transparência ativa, renovado nome da consagrada publicidade 

constitucionalmente estabelecida como princípio cardeal, muito vem avançando, 

principalmente por força da Lei Complementar n. 131/2009, que estipulou a 

obrigatoriedade da prestação de contas públicas por meio de portais da transparência 

sempre atualizados, e do avanço tecnológico, a permitir conexões remotas através de 

computadores interligados eletronicamente por rede mundial, na qual podem ser expostos e 

tornam-se acessíveis infinitos dados disponibilizados pelos órgãos públicos. 
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A outra face desta valiosa moeda, a transparência passiva, entendida como 

acesso a informação, se já encontrava expresso respaldo no inciso XIV ao artigo 5. da 

Carta Maior brasileira, assecuratório do direito fundamental de acesso a informação, veio a 

fortalecer-se com a aprovação da Lei n. 12.527/2011, a qual especificou procedimentos 

administrativos, prazos e responsabilidades para a plena observância da publicidade dos 

documentos oficiais como virtuosa regra geral, restringindo as circunstâncias e condições 

excepcionais em que o sigilo pode ser aceito, desde que corretamente empregado e 

classificado. 

O controle social se robustece quando tem acesso às informações públicas e 

mecanismos institucionais de cunho participativo são adotados, como os conselhos de 

participação – colegiados compostos por representantes do poder público e da sociedade 

civil - organizados por políticas públicas (conselhos de defesa dos direitos das crianças e 

dos adolescentes, de saúde, de educação, de assistência social, de meio ambiente, de 

pessoas portadoras de deficiência, etc.), os quais realizam conferências temáticas que 

mobilizam as esferas municipais, estaduais e federais, monitorando a ação governamental e 

apontando prioridades para o atendimento das expectativas coletivas. 

Os diversos e crescentes mecanismos administrativos de controle interno e 

de controle social no Brasil revelam sintonia com o movimento internacional conhecido 

como Parceria para o Governo Aberto, ou OGP – Open Government Partnership,
144

, como 

já assinalado no capítulo anterior, a difundir valores universais expressos pelos densos 

vocábulos transparência, democracia, dados abertos, eficiência, ética e qualidade dos 

serviços públicos, mostrando que a participação e o controle, ao se interrelacionarem em 

suas múltiplas dimensões, favorecem a primazia do interesse público e o fortalecimento da 

cidadania, contribuindo para reduzir os espaços ao arbítrio e à corrupção, vícios ainda 

muito entranhados na vida nacional. 

 

 

 

 

                                            
144

 Para o caso específico de São Paulo, vide < https://www.opengovpartnership.org/countries/sao-paulo-

brazil >.  



 

169 

 

3.3. OUTRAS FUNÇÕES DE AUTOCONTROLE ADMINISTRATIVO 

 

 

A atividade empresarial do Estado passou por período nacional marcado por 

hipertrofia desmesurada, impulsionada por política governamental que, alardeando 

justificável propósito desenvolvimentista, foi implementada com forte componente 

intervencionista e insuficientes planejamento e sustentabilidade, tendo sido criadas novas 

empresas e ampliadas as existentes – bastando como exemplo negativo, para dizer o 

mínimo, a existência, há mais de 5 anos e com dezenas de cargos de livre provimento, de 

uma estatal para um trem de alta velocidade inexistente e sem perspectiva de vir a existir.  

Além disso, o desvirtuado uso político das empresas controladas, loteadas 

entre representantes das forças governamentais majoritárias, propiciou sua indevida 

utilização como fonte considerada inesgotável para a obtenção de recursos ilícitos 

destinados ao pagamento de propinas e para sustentação partidária e eleitoral, conforme 

vem sendo revelado à saciedade pela Operação Lava Jato, em situação cujo prejuízo conta-

se nas casas das dezenas de bilhões de reais, apenas na maior companhia nacional.  

Verifica-se, ao analisar a presente realidade brasileira, que os mecanismos 

de controle da Administração Direta sobre a Indireta, voltados à garantia da legalidade e do 

interesse público, foram utilizados em seu detrimento, sem que alertas ou quaisquer freios 

institucionais fossem acionados para evitar o descarrilamento e o prosseguimento fora do 

prumo e em outro rumo. Se houve o exercício do controle sobre a Administração Indireta, 

caracterizado como controle interno no âmbito do Poder Executivo – nas palavras de Odete 

Medauar
145

, “no tocante às empresas públicas e sociedades de economia mista, as 

atividades de controle hão de buscar o equilíbrio entre a autonomia da empresa e os 

interesses públicos que levaram o Estado a criar a entidade; o objetivo principal dos 

sistemas de controle é o de orientar e dirigir a ação das empresas para a realização dos 

objetivos estabelecidos pelo Poder Público” – o propósito governamental previsto na 

estruturação constitucional da modelagem institucional pública brasileira, dirigido a 

garantir que entidades descentralizadas possam desempenhar sua missão com elevada 
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especialização e relativa autonomia, em busca do interesse geral motivador de sua própria 

existência, sofreu abuso contrário ao direito e contraditório às suas finalidades precípuas.  

A renomada administrativista das Arcadas anota, ainda, a competência da 

Controladoria Geral da União - CGU para auditar, por meio da Secretaria Federal de 

Controle Interno, não apenas os órgãos da Administração Direta federal, mas também os 

entes da Indireta, sendo de se indagar as razões pelas quais não teria havido, no caso 

concreto aludido nestas linhas, a esperada fiscalização cabível, legalmente estipulada e 

respaldada, situação que gerou reclamações públicas externadas pelo então titular da CGU, 

Ministro Jorge Hage
146

, pouco antes de ser substituído no cargo. 

 Os desafios da complexa equação entre controle governamental e 

autonomia gerencial, decorrente do modelo clássico de relacionamento entre o Estado e as 

empresas públicas e sociedades de economia mista por ele instituídas, submetidas à tutela 

administrativa também chamada de supervisão ministerial, são abordados por Mario 

Engler
147

, que identifica fatores de justificação da estratégia estatal de atuação por meio de 

pessoas jurídicas descentralizadas e regidas pelo direito privado, em busca de maior 

eficiência e melhores resultados para a coletividade, identificando possíveis conflitos de 

interesses entre controlador e ente controlado, mormente quando presente neste o intuito 

lucrativo, estando submetido ainda à fiscalização dos Tribunais de Contas, mesmo que 

independente do erário, sempre sujeitando-se a procedimento licitatório para suas 

contratações e seleção pública de seus empregados.  

No contexto de busca da boa governança corporativa, papel estratégico 

possui o Conselho de Administração, colegiado de direção superior no qual tomam assento 

os representantes do controlador, incumbidos de zelar concretamente pelo interesse público 

e gestão eficiente.  

A nova Lei das Estatais (13.303/2016) exige, agora, requisitos mínimos e 

condições previamente estabelecidas para a seleção dos integrantes dos órgãos diretivos 

das empresas controladas pelo Estado, além de estimular a adoção de mecanismos de 
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controle interno e integridade (compliance), cabendo assinalar, ainda, a incidência das 

regras previstas também na Lei Anticorrupção ou Lei da Empresa Limpa (12.846/2013), 

inclusive as possibilidades sancionatórias com expressivas multas pecuniárias, bastando a 

caracterização de ato de corrupção a ela atribuível, objetivamente. 

Sundfeld, Pagani e Motta Pinto
148

 avançam na análise do direito 

administrativo brasileiro para bem caracterizar as empresas semiestatais, assim 

compreendidas aquelas pessoas jurídicas que contam com a participação do Estado sob 

predomínio do acionista privado, as quais não integram a Administração Indireta mas 

gozariam de tratamento legislativo peculiar, com possibilidade de contratação direta, por 

inexigibilidade de licitação, pela empresa estatal participante de seu controle acionário, 

abrindo perigoso caminho, quero assinalar, discricionário e atentatório do interesse 

público, se a seleção das empresas contempladas para receber o aporte de recursos da 

empresa estatal não ocorrer com critérios objetivos e justificativas claras, em procedimento 

transparente e sujeito aos controles internos e externos. 

Alarga-se, assim, o campo de atuação do controle interno governamental, 

como instrumento de governança pública e de redução de riscos, para a promoção da 

integridade na Administração Direta e Indireta. 

 

 

 

 

3.4. CONCLUSÕES 

 

 

  O modelo institucional de controle da Administração Pública no Brasil 

apresentou significativas variações ao longo do tempo, em função dos diversos momentos 

históricos ocorridos nos superados cinco séculos de conexão global e formação nacional. 
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   Nos primeiros três séculos de colonização portuguesa do vasto território 

tropical, em que a organização estatal existente no novo mundo fora mera extensão 

ultramarina da representação de algumas instituições da metrópole controladora situada no 

distante velho continente europeu, sob o signo político da monarquia e a moldura jurídica 

das Ordenações Reais, principalmente as Filipinas, o esboço de controle do setor público, 

então existente, talvez pudesse ser imputado ao Ouvidor, enviado da Coroa como 

responsável por acompanhar as principais ocorrências e questões relevantes da colônia, 

reportando-as a Lisboa para conhecimento superior e adoção das providências corretivas, 

punitivas ou outras medidas consideradas adequadas pelas autoridades lusitanas da época. 

  Após esse período, em que havia certo controle dos negócios públicos 

coloniais por meio do monitoramento a cargo de enviado real da metrópole, incrementa-se 

a presença estatal nesta Terra de Santa Cruz com a vinda da Corte, no início do século 

XIX, e após a independência em relação a Portugal, com a outorga da primeira 

“Constituição Política do Império do Brazil”, em 1824, estabeleceu-se o Conselho de 

Estado como a instância de controle dos atos administrativos, em modelo de dualidade 

jurisdicional, sem possibilidade de revisão judicial e desprovido de competência em 

relação à apreciação dos atos imperiais, dada a irresponsabilidade formal do Monarca, 

detentor do supremo Poder Moderador. 

  O controle da Administração, na quadra monárquica brasileira, encontrou-se 

concentrado, blindado em relação à apreciação pelo Judiciário e, quanto ao Legislativo, 

sempre dotado de função fiscalizadora, somente na morte do Imperador era autorizado a, 

momentaneamente, exercê-la, podendo examinar apenas posteriormente a administração 

passada, e reformar abusos nela cometidos. 

  Em termos de controle do Poder Executivo, portanto, a grande mudança 

propiciada pela proclamação da República, e consagrada na primeira Carta Política 

promulgada, a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 1891, foi a 

ampliação das competências do Poder Legislativo, a criação do Tribunal de Contas, a 

estipulação de responsabilidade ao Presidente e a submissão dos atos administrativos ao 

crivo judicial, com a adoção da jurisdição una, detendo o Poder Judiciário a palavra final 

sobre as controvérsias, inclusive aquelas ocorridas no nascente setor público.   
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  Já no século seguinte, pouco antes da ditadura varguista, a Carta de 1934 

dispôs sobre fiscalização em âmbito administrativo. Logo em seguida, a Constituição do 

Estado Novo, de 1937, criou um Departamento Administrativo na Presidência da 

República, responsável pela fiscalização orçamentária, estabelecendo maior 

acompanhamento dos dispêndios públicos pelo Poder Executivo. 

  A Constituição democrática de 1946 consagra o Tribunal de Contas e 

valoriza o dever de prestar contas, fortalecendo o controle sobre a execução orçamentária a 

cargo do Poder Legislativo. O controle interno aparece no texto constitucional, com o uso 

desta expressão típica, apenas na década de 60, tratado como sistema no âmbito do Poder 

Executivo. 

  Na vigente ordem constitucional, que acaba de completar sua terceira 

década democrática ininterrupta, constata-se fortalecimento do controle da Administração 

Pública, com papéis claramente assinalados ao Poder Legislativo, ao Tribunal de Contas, 

ao sistema de controle interno de cada Poder, ao Ministério Público, ao controle social, e 

qualquer situação potencialmente lesiva a um direito assegurado sujeita-se à apreciação do 

Poder Judiciário, inclusive querelas com entes estatais. 

 A Constituição Cidadã reforçou a responsabilidade de todos os agentes 

públicos, criou novos instrumentos para o controle, incentivou a participação e determinou 

a transparência, abrindo espaço para evolução da legislação infraconstitucional, com 

destaque a normas de reforma administrativa e responsabilidade fiscal, contenção de 

gastos, melhoria da gestão com base na eficiência e na meritocracia, monitoramento 

orçamentário e financeiro, autorização de parcerias, obrigação de prestação de contas. 

 A organização administrativa do sistema de controle interno desenvolveu-se 

com celeridade, em expressiva medida graças à dinâmica democrática: cobranças da 

sociedade e da imprensa, recomendações dos Tribunais de Contas para o aperfeiçoamento 

da sua estruturação e de seu funcionamento, atuação de CPIs e pressões políticas 

parlamentares, acionamento judicial pelo Ministério Público, dividendos reputacionais 

positivos a quem promove o combate à corrupção, dentre outros fatores que impulsionaram 

o robustecimento do controle. 

 A criação da CGU, no início da década passada, foi a novidade nacional 

relevante, no âmbito do controle interno, para o início do novo milênio, por estabelecer 
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paradigma organizacional mais racional, articulado e eficiente, ao congregar unidades 

administrativas antes dispersas, de alcance limitado e relevância diluída, viabilizando a 

criação de carreira permanente específica, procedimentos e metodologias de trabalho bem 

definidas, em órgão visível e respeitável, com estatura ministerial. 

 O exemplo dado nacionalmente motivou a reorganização dos sistemas de 

controle interno, multiplicando a formação de Controladorias e Secretarias de Controle e 

Transparência por todo o país, nos Estados, Distrito Federal e Municípios.  

 Constatou-se, no início de 2019, tendência consolidada do modelo 

concentrado das quatro macrofunções do controle interno em uma unidade diretamente 

vinculada ao Chefe do Poder Executivo: além da União, 21 Estados, o Distrito Federal e 

pelo menos 20 Capitais haviam adotado o formato típico de Controladoria Geral, ainda que 

algumas utilizem nomenclatura de Secretaria.  

 Mesmo os poucos entes federativos que mantiveram sistemas 

descentralizados trataram de fortalecer e dinamizar a atuação das suas Auditorias, 

Corregedorias e Ouvidorias, adotando providências para a implantação de portais da 

transparência, assimilando parâmetros internacionais para melhorar a qualidade das 

auditorias, aprimorando procedimentos e estruturas para combater a impunidade no setor 

público, usando a tecnologia para aproximar o governo e o cidadão. 

 Como evidencia a pesquisa bibliográfica aqui empreendida, multiplicam-se 

as publicações especializadas sobre o controle interno da Administração Pública no Brasil, 

assim como os eventos, encontros, congressos, fóruns de articulação interinstitucional e 

outros espaços para trocas de experiências e difusão de boas práticas, facilitando a 

compreensão da peculiar e relevante missão do controle interno, concretamente apreciável 

pelo cotejamento de suas quatro macrofunções. 

 A auditoria, talvez a mais tradicional delas, por estar diretamente ligada ao 

controle financeiro e orçamentário que toda instituição deve possuir, realiza a verificação 

da conformidade entre a prática administrativa de atos, processos, contratos e condutas, e 

os parâmetros técnicos e jurídicos aplicáveis, expondo suas análises críticas 

fundamentadas, e as correlatas recomendações de providências corretivas ou de 

aperfeiçoamento, em relatórios dirigidos aos gestores responsáveis, a fim de contribuir 

para a melhoria da gestão e a consecução dos resultados almejados. 



 

175 

 

 A ouvidoria, com as características próprias que lhe conferiram 

peculiaridade, tornou-se função notadamente brasileira, distinguindo-se das instituições 

congêneres presentes na prática internacional (tanto em relação ao ombudsman de origem 

nórdica, quanto em relação ao defensor do povo dos países hispânicos, e mesmo em 

relação ao ouvidor-mor da origem lusitana), por integrar o Poder Executivo como unidade 

componente do sistema de controle interno, a garantir plena abertura para o controle social, 

efetividade para o acesso à informação e defesa do cidadão enquanto usuário do serviço 

público. 

 A corregedoria também é função permanente típica da Administração 

Pública, pois a apuração de hipóteses fáticas capazes de caracterizar irregularidades e 

ensejar responsabilização funcional consta dos mais antigos Estatutos de Funcionários 

Públicos e Leis de Processo Administrativo, mas ganha protagonismo e maior visibilidade 

quando o combate à corrupção é alçado à ação prioritária, estimulado pela sociedade e por 

novas normas, que autorizam até mesmo a punição de pessoas jurídicas privadas, em 

processos administrativos, por atos lesivos à integridade.  

 A controladoria como macrofunção talvez não seja a melhor denominação 

convencionada, por confundir a parte com o todo - quando o nome do próprio órgão de 

controle interno é Controladoria - mas é a adotada pelo CONACI para expressar a 

multiplicidade de tarefas nela enfeixadas nas últimas décadas, tais como a promoção da 

transparência, da integridade, do controle social e do apoio ao controle externo, podendo 

ser compreendida como a área responsável pelo núcleo duro do compliance do ente 

público. 

 E ainda há outras atribuições capazes de acoplamento às quatro 

macrofunções, sendo conveniente, contudo, não haver acúmulo exagerado de atividades 

executivas e de coordenação de programas governamentais, pois se o órgão de controle 

assumir mais atividades de gestão e execução de projetos que de fiscalização e orientação, 

terá ampliado o risco de abalo reputacional por falhas que eventualmente ocorram em 

licitações, contratos e gestão de pessoal, em atividades que extrapolam sua atuação típica e 

especializada, não podendo ficar em segundo plano o predicado distintivo do sujeito ativo 

como unidade prioritariamente dedicada às atividades típicas do controle. 
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 O sistema de controle interno deve ser dimensionado e adaptado à 

complexidade da instituição, não sendo razoável pretender que a mesma estrutura existente 

na maior capital do país seja repetida em iguais moldes em todas as mais de cinco mil 

cidades brasileiras, por exemplo, muitas das quais sem recursos nem necessidade de 

aparato completo. A proporcionalidade ao porte da instituição e aos riscos existentes, os 

benefícios capazes de serem proporcionados e a relação custo-benefício sempre devem ser 

aspectos considerados, pelo governante e pelo legislador, no ajuste da montagem 

institucional apropriada à situação concreta em que se insira. 

Na prática administrativa brasileira, em sintonia com a previsão 

constitucional aberta para a conformação do órgão central de controle interno, revela-se 

possível que a organização administrativa do sistema de controle interno seja definida pelo 

respectivo ente que o detenha, tanto por Lei como por Decreto ou ato normativo inferior, 

sendo sempre recomendável que o responsável pelo órgão central do sistema se reporte 

diretamente ao dirigente máximo da instituição. 

O sistema de controle interno deve ser mantido de forma integrada, com 

atuação prévia, concomitante e subsequente aos principais atos praticados pela gestão, nos 

entes da Administração Direta e Indireta, inclusive nas pessoas jurídicas controladas pelo 

poder público, no âmbito do Poder Executivo Federal, Estadual, Distrital e Municipal, bem 

assim nos respectivos Poderes Legislativo e Judiciário, como também no Ministério 

Público e na Defensoria Pública, para a prevalência dos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, legitimidade e economicidade, 

cabendo avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos 

programas governamentais e do orçamentos; comprovar a legalidade e avaliar os 

resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, 

inclusive a aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; exercer o 

controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres dos 

entes públicos; apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 

 Da perspectiva do interesse público, há alguns riscos e desvantagens no 

modelo centralizado do controle interno, por distanciar as unidades de controle do 

cotidiano da gestão e submeter toda a estrutura a um único dirigente situado em escalão de 

confiança, que pode ser selecionado apenas por critérios políticos, sem formação 

especializada nem experiência prévia na área.  
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Decisões administrativas e orçamentárias são capazes de dificultar ou 

facilitar os trabalhos do órgão, assim como concessões a demandas corporativistas dos 

próprios integrantes da instituição podem ser utilizadas em negociações tácitas por 

acomodação e inércia investigativa, em reprováveis hipóteses antirrepublicanas. 

 Por outro lado, o modelo descentralizado de controle interno, ao manter as 

unidades próximas da dinâmica executiva e em patamar técnico, um pouco mais distantes 

do primeiro escalão governamental, em tese dificultando sua captura por interesses 

escusos, pode ficar vulnerável ao raquitismo institucional, com crises de desarticulação 

paralisante, isolamento burocrático e quadro crônico de invisibilidade, comprometendo a 

higidez de seu funcionamento, a efetividade de sua atuação e produzindo resultados 

esquálidos. 

 Assim, como a prática administrativa vem demonstrando, e a pesquisa 

acadêmica tem confirmado, o modelo de Controladoria, ao enfeixar as quatro 

macrofunções do controle interno em um órgão tecnicamente autônomo e diretamente 

vinculado ao Chefe do Poder Executivo, é o mais adequado à realidade organizacional 

brasileira. 

 Sobre os riscos já detectados, cabem estratégias de mitigação, mediante 

ampla transparência do próprio órgão de controle, divulgando-se canal para denúncias e 

publicando-se todas as suas decisões, relatórios de auditorias e de apurações, notas 

técnicas, estatísticas e demais dados de sua atuação. 

 Incentivar o controle social costuma ser eficaz, inclusive pela participação 

em colegiados de acompanhamento das atividades internas, bem como é conveniente a 

designação de responsável pelo controle interno da própria Controladoria, com publicação 

de seus relatórios. 

 Outra medida profilática é a interação institucional permanente com órgãos 

de controle externo, capazes de detectar e tomar providências caso haja inação ou qualquer 

conduta descabida. 

 Tudo para que a sociedade possa contar com uma Administração Pública 

aberta, eficiente e controlada. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL, PARA A 

TRANSPARÊNCIA E O ENFRENTAMENTO DA CORRUPÇÃO 

 

 

 

 

4.1. A CORRUPÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA 

 

 

A corrupção não é mazela exclusiva a se abater sobre a realidade brasileira, 

e sim problema permanente que não conhece fronteiras territoriais.  

Ao cotejar a história da humanidade, vislumbra-se, já no III século antes de 

Cristo, na Roma Antiga, registros de atos de corrupção, donde não se poder concluir pela 

contemporaneidade dessa grave mazela, muito menos por sua restrição a um ou outro local 

de incidência, apenas. 

Desde o início da colonização portuguesa, com a chegada das caravelas 

lusitanas em costas tropicais de um mundo desconhecido pela Europa, no início do século 

XVI, encontram-se registros de atitudes e procedimentos que revelam a presença de 

práticas indevidas, como o conhecido trecho da primeira comunicação oficial feita da terra 

descoberta para a metrópole colonizadora, no qual Pero Vaz de Caminha relata as 

impressões e incipientes progressos da missão desbravadora enviada para além-mar, 

terminando a missiva com pedido de perdão a seu genro, degredado na África – o que 

seria, para alguns, o primeiro caso de nepotismo e tráfico de influência ocorrido e anotado 

na terra de santa cruz. 

Pelas Ordenações Portuguesas, os crimes mais graves tinham como punição 

o degredo para o Brasil, pena só superada em crueldade pela sanção capital. Registros 

históricos dão conta de que até mesmo um Ministro da Justiça enviado ao Brasil como 
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Ouvidor Mor, junto a Tomé de Souza, fora designado como punição por ter feito aqueduto 

superfaturado e com enriquecimento ilícito em terras lusitanas. Assim, parte da escória 

criminosa portuguesa veio condenada para o novo mundo, como também ocorreu em 

outros países de história mais recente, como a Austrália, destino de muitos condenados 

pela Inglaterra, a metrópole colonizadora respectiva.  

Por certo que este fator histórico não justifica a discrepante situação atual 

dos países mencionados, em termos de percepção de corrupção hodierna, bastando 

verificar o conhecido ranking da Transparência Internacional
149

, chamado de Índice de 

Percepção da Corrupção, cuja edição mais recente, de 2017, avaliando 180 países, situa 

Portugal na posição de número 29, o Brasil na de 96, a Inglaterra em 8. e a Austrália, em 

13. lugar.   

Se o contrabando integrava a base da economia colonial brasileira, e os 

negócios privados dependiam das benesses estatais, havia também exemplos de condutas 

indevidas, como o caso de Mem de Sá
150

, terceiro Governador Geral do Brasil, que 

enriqueceu utilizando-se do cargo público para tanto, e até mesmo o de clérigos que 

trocavam ouro (muitas vezes transportados em santos do pau oco) e dinheiro por perdão 

dos pecados, tudo a mostrar a antiguidade das mazelas nacionais, também vindo de longa 

data a adoção de providências de controle a tentar enfrentá-las, pois remonta a 1615 a 

exigência de declaração de bens dos agentes públicos, por exemplo. 

A constatação da perene existência e persistência de condutas indevidas não 

deve jamais autorizá-las, servindo apenas como diagnóstico realista da inviabilidade de se 

cogitar de sua extinção, como alerta Roberto Livianu
151

, a incentivar a adoção de medidas 

capazes de reduzir, evitar e controlar sua nociva ocorrência, além da responsabilização 

daqueles que a pratiquem. 

Na seara repressiva, interessante realçar que a ordem jurídica brasileira 

conta não apenas com normas e procedimentos de natureza penal, mas também com 

aparato sancionatório de natureza civil, estipulando multas e restrições de direitos como 
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consequências de atos causadores de enriquecimento ilícito, de prejuízos ao erário e de 

violações a princípios da Administração Pública. 

O protagonismo do Poder Judiciário, na visão de Boaventura Santos, 

Marques e Pedroso
152

, em diversos momentos históricos de diferentes nações, sendo 

distinto nos países centrais e nos periféricos, e variável em função da cultura jurídica e 

política, teria possuído, no passado, tendência conservadora, reativa a processos políticos e 

sociais de vanguarda, e frequência esporádica, movida por circunstâncias excepcionais.  

Hodiernamente a intervenção judiciária estaria focada na responsabilização 

criminal individual como resposta a abusos do poder, em judicialização dos conflitos 

políticos que gera politização dos embates judiciais, com questionamentos quanto à 

legitimidade, capacidade e independência de um Poder não eleito pelo povo, que sofre 

expressivas alterações ao longo da evolução do Estado liberal para o Estado providência, a 

enfrentar crise desde as últimas décadas do século passado, com explosão de litigiosidade, 

para acesso a direitos fundamentais reconhecidos e crescentemente tutelados, e, por outro, 

fuga do sistema de justiça, para agilizar e propiciar soluções compatíveis com a 

complexidade e especialidade dos conflitos decorrentes da globalização econômica.  

Ainda conforme os citados autores, com a expansão da atividade estatal e o 

aumento do seu aparato, havendo maior prestação de serviços públicos sem adequado 

controle e com promiscuidade entre o setor econômico e o político, dispara a corrupção, 

principalmente em função de 3 fatores: na democracia, a classe política é numerosa; a 

comunicação social e os órgãos investigativos, insuficientes; e os embates políticos 

multiplicam as denúncias, de modo a situar a corrupção como grande modalidade 

criminosa do período, ao lado do tráfico de drogas e da lavagem de dinheiro.  

O Poder Judiciário, se a enfrenta com denodo, sofre represálias dos demais 

Poderes tendentes a reduzir sua independência, a qual resta preservada, de forma 

corporativa e com suposta neutralidade política, caso se omita em desempenhar tal tarefa, 

focando-se na microlitigação reativa e lidando, assim, apenas com o topo da pirâmide da 

litigiosidade.  
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Além disso, quando a corrupção sistêmica, entranhada nas relações espúrias 

entre o setor privado e o setor público, é enfrentada, não raro se alega, como Danilo 

Limoeiro
153

 na pág. 3 da Folha de S. Paulo de 12.04.16, haver prejuízos econômicos e 

paralisia da atividade produtiva, imputando-se à investigação e à ação judicial danos gerais 

decorrentes, isto sim, das práticas corrosivas finalmente identificadas, como se o 

termômetro pudesse ser causador da febre. 

No Brasil, a Lei de Improbidade Administrativa, instituída em meio ao 

escândalo de corrupção política que levou ao impedimento do então Presidente da 

República, em 1992, procura tutelar a probidade administrativa, prevendo-se 

consequências específicas ante a ocorrência de violações aos postulados de lisura e 

correção na condução de atividades públicas, discutidas no texto de Jorge e Rodrigues
154

, 

propiciando aplicação de sanções de suspensão de direitos políticos, perda de função 

pública e de bens, além de ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível. 

Assim, veio a Lei nº 8.429/92 suscitar discussão quanto à natureza das 

consequências sancionatórias por ela trazidas, passíveis de concretização mediante 

processo cível, movido por ação popular ou ação civil pública. 

Pimenta Oliveira
155

 realça e delimita as demais sanções estabelecidas pela 

Lei, em complemento à determinação constitucional: perda de bens ou valores acrescidos 

ilicitamente, multa civil, proibição de contratar com o Poder Público e proibição de receber 

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.  

Medina Osório
156

, a seu turno, insere a matéria no direito administrativo 

sancionador e defende o equilíbrio entre o direito fundamental dos acusados e os poderes 

dos acusadores, em perspectiva garantista própria do Estado Democrático de Direito – daí 

seu esforço na tipificação da improbidade administrativa, devendo a ilegalidade decorrer 

de desobediência a regras legais específicas, não apenas a princípios jurídicos. Ao se 
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debruçar sobre cada uma das modalidades sancionatórias estipuladas pela norma, defende a 

proporcionalidade (respeitando-se os limites máximos e mínimos para cada hipótese) e 

cumulatividade (não sendo possível excluir arbitrariamente alguma delas ante situação 

comprovada) das sanções, as quais dependerão da aferição de dolo ou culpa, sem 

responsabilidade objetiva individual. Quanto ao ressarcimento, defende caber reparação 

não apenas do dano material, como também do moral.  

Heitor Sica
157

 assinala a cumulabilidade sancionatória nos independentes 

âmbitos administrativo, civil e penal, defendendo, no entanto, que possa haver aplicação 

abaixo dos patamares mínimos legalmente estabelecidos, além de apontar ser cabível não 

ocorrer, necessariamente, imposição conjunta de todas as sanções, com base em visão 

processualista que busca amparo no princípio da proporcionalidade e na regra da 

congruência entre pedido e sentença. O próprio exemplo concreto citado evidencia o 

impacto negativo da posição exposta: situação ilícita comprovada no curso do processo 

judicial, mas ausente da petição inicial, teria que ser desconsiderada pelo magistrado, em 

prestígio da impunidade e desfavor do interesse público. Sobre invalidação do ato 

administrativo, em face de hipóteses de improbidade por conduta omissiva, não 

necessariamente haverá ato a ser desfeito. 

Marcos Pinto
158

 parte também do garantismo do processo penal para 

defender a extensão de postulados assecuratórios da presunção de inocência ao processo 

civil de improbidade, no qual não deveria haver inversão do ônus da prova nem confissão 

ficta como decorrência da revelia do acusado.  

Em outro aspecto, quanto ao combate dos vícios em procedimentos 

administrativos, a necessária nulidade do ato administrativo diretamente associado à 

prática ímproba deveria sempre se impor, não sendo, contudo, o que Carlos Salles
159

 

encontra na jurisprudência, razão da crítica ao entendimento do Poder Judiciário neste 

ponto. 
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Diferentemente do sistema norte-americano de combate à corrupção, 

fundado em política de incentivos ao denunciante desde o False Claims Act - FCA, de 

1863, com garantias até trabalhistas ao denunciante, chamado whistle-blower, e 

recompensas pecuniárias proporcionais ao montante recuperado por meio das qui tam 

actions, o sistema brasileiro de combate à corrupção pela via judicial repousaria na 

efetividade da Lei de Improbidade Administrativa. 

Sobre a efetividade desta norma de combate ao enriquecimento ilícito e ao 

prejuízo causado ao erário, ampla e bem fundamentada pesquisa, empreendida sob a 

coordenação de Susana Henriques da Costa e Paulo Alves da Silva
160

, deparou-se com 

sugestões para alteração da legislação vigente, de modo a incorporar benefícios e 

recompensas aos colaboradores, bem como permitir autocomposição em certas situações, 

dentre outras propostas.  

Seus resultados demonstraram a procedência total de mais de 48% das ações 

propostas em face de agentes públicos, atingindo 61% quando propostas em face de 

particulares e 55% ante pessoas jurídicas, sendo que a maioria (46%) das ações propostas 

embasou-se em violação a princípios da administração pública, concluindo-se que o 

mecanismo da tutela da probidade administrativa vigente é eficiente, vez que a maior parte 

dos casos levados ao Poder Judiciário resulta em condenação, a caracterizar efetividade do 

sistema judicial de controle. 

Já o ensaio de Rios-Fígueroa
161

, em recente análise da modelagem do 

sistema de justiça em países latino-americanos, calcado na conhecida noção do 

imprescindível funcionamento de controles recíprocos ou freios e contrapesos – checks and 

balances – alerta para os riscos de corrupção quando não há fiscalização dos fiscais – 

unchecked chekers, who guard the guardians – e relaciona arquitetura institucional à 

incidência da corrupção, apontando agravamento do problema nos casos em que há 

independência interna e subordinação externa ao Governo, a chamar atenção para a 

importância da avaliação dos colegiados corporativos em termos de independência e 

responsabilidade.  
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Como estratégia para combater a corrupção, procura argumentar Kevin 

Davis
162

, ao abordar o pagamento de propinas por empresas privadas para obtenção de 

contratos internacionais com o poder público, defendendo a ideia de responsabilidade 

proporcional, a qual seria mais apropriada que a ideia de tolerância zero, sendo certo que a 

fraqueza institucional e a falta de mecanismos de controle sempre favorecem a 

improbidade.  

A gravíssima situação de corrupção sistêmica no Brasil, detectada já em 

2006 no julgamento do Mensalão, percepção agora ampliada com a operação Lava Jato, a 

desbaratar esquema ilícito de superfaturamento e pagamento de propinas em contratos da 

maior companhia estatal – a Petrobras, que já reconheceu formalmente prejuízo inicial de 

ao menos R$ 6 bilhões – tem precedente investigativo semelhante na operação Mãos 

Limpas italiana (Mani Pulite), bem estudada pelo magistrado responsável pelas 

providências na primeira instância da Justiça Federal brasileira, Sérgio Moro
163

, que 

realçou a conexão entre as ilicitudes administrativas e seus benefícios escusos em prol do 

sistema político, cujo resultado expressivo teria sido decorrência da efetividade da ação 

judicial, com prisões e confissões, aliada à publicidade mobilizadora do apoio social, 

viabilizando verdadeiro círculo virtuoso a erigir barreira de contenção à disseminação da 

corrupção, a fim de impedir sua tendência a se espalhar e contaminar a legitimidade do 

regime democrático e do sistema judicial. 

A fim de evidenciar o risco à própria democracia representado pela 

corrupção sistêmica, aquela que se entranha nas instituições e procura desviá-las do 

interesse público para colocá-las a serviço de interesses escusos, convém registrar os dois 

mais recentes e expressivos episódios escandalosos ocorridos no Brasil, um da década 

passada – o mencionado Mensalão, e o outro ainda em andamento - a notória operação 

Lava Jato. 
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4.1.1. Julgamento da Ação Penal 470 pelo STF e a quebra do paradigma da 

impunidade 

 

 

O escândalo conhecido como Mensalão consistiu em esquema ilícito para 

compra de apoio parlamentar ao Governo Federal no Congresso Nacional, mediante 

pagamentos periódicos de propina, como uma farta mesada, a parlamentares e dirigentes 

partidários, por meio do desvio de dinheiro de contratos públicos com agências de 

publicidade, operado diretamente pelo grupo político detentor do poder central a partir de 

2003 e, de tal abjeta forma, assegurando amplo respaldo para suas iniciativas e 

enriquecimento rápido para os camaradas e asseclas mais próximos. 

  O enfrentamento do até então considerado, pelo historiador Marco Antonio 

Villa
164

,  como o maior caso de corrupção da história política nacional, consumiu 5 (cinco) 

anos de tramitação judicial, após meses de investigações, em processo com mais de 5 

(cinco) mil páginas, em 235 volumes, com 600 testemunhas, tudo consubstanciado na 

Ação Penal 470, de 2006, e submetido diretamente à Corte julgadora mais elevada do 

sistema de justiça pátrio, o Supremo Tribunal Federal, pois muitos réus, como Ministros de 

Estado e titulares de mandato eletivo no Congresso Nacional, eram detentores de foro 

especial por prerrogativa de função e somente puderam ser responsabilizados após prévia 

autorização judicial suprema e posterior julgamento final, ocorrido em 2011. 

  O fio roto do sujo novelo começou a ser puxado a partir de reportagem 

jornalística, publicada em maio de 2005, sobre funcionário de carreira diretor dos Correios 

flagrado recebendo R$ 3 mil (três mil reais) de propina, paga por empresa interessada em 

licitação de informática daquela estatal, o qual foi gravado afirmando sua sustentação 

política por Presidente nacional de partido político integrante da base de sustentação do 

Governo no Parlamento, notícia que motivou a instalação de Comissão Parlamentar Mista 

de Inquérito no Congresso Nacional e a instauração de Inquérito Civil pelo Ministério 

Público Federal e Inquérito Policial pela Polícia Federal. 
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  Ao final das investigações, o Procurador Geral da República apresentou 

denúncia criminal, em março de 2006, contra 40 (quarenta) membros de uma sofisticada 

organização criminosa que havia tomado o aparelho estatal, imputando a chefia da 

quadrilha ao então Ministro Chefe da Casa Civil da Presidência da República. 25 (vinte e 

cinco) políticos, empresários e banqueiros foram condenados, em fins de 2012, após 45 

(quarenta e cinco) sessões de julgamento, em quase 200 (duzentas) horas de debates e 

sentenças, com transmissão integral ao vivo pela televisão, para todo o país. 

  O episódio evidenciou a putrefação dos costumes políticos e partidários, em 

que diretorias de estatais (além dos Correios, outras também foram relacionadas na ampla 

rede de drenagem espúria de recursos públicos, como Furnas e Eletronuclear) eram 

negociadas com Presidentes de partidos políticos, em troca de sustentação e apoio ao 

Governo, cabendo aos escolhidos e indicados, pelos novos coronéis da velha manipulação 

da representação popular, para as posições de chefias das entidades da Administração 

Indireta do Estado, assegurar arrecadação mensal, obtida por achaque junto a empresas 

contratadas pelas estatais, da ordem de centenas de milhares de reais cada um.  

  “Esse processo criminal revela a face sombria daqueles que, no controle do 

aparelho do Estado, transformaram a cultura da transgressão em prática ordinária e 

desonesta de poder, como se o exercício das instituições da República pudesse ser 

degradado a uma função de mera satisfação instrumental de interesses governamentais e de 

desígnios pessoais. Esse quadro de anomalia revela as gravíssimas consequências que 

derivam dessa aliança profana, desse gesto infiel e indigno de agentes corruptores, públicos 

e privados, e de parlamentares corruptos, em comportamentos criminosos, devidamente 

comprovados, que só fazem desqualificar e desautorizar, perante as leis criminais do país, a 

atuação desses marginais do poder”, nas palavras do Ministro Decano do STF, Celso de 

Mello, ainda acentuadas pela manifestação do então Presidente da Corte, Ministro Ayres 

Britto: “um projeto de poder quadrienalmente quadruplicado. Projeto de poder de 

continuísmo seco, raso. Golpe, portanto”
165

. 

  A corrupção sistêmica promovida por interesses escusos diluídos no 

ambiente político-partidário-governamental-parlamentar-empresarial provocou algumas 

mudanças nas regras do jogo eleitoral, tais como a proibição de financiamento de 
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campanha eleitoral por pessoas jurídicas e o veto a candidatos considerados detentores de 

ficha suja, por condenações por órgãos julgadores colegiados, expondo necessidades de 

ajustes no aparato legal e institucional brasileiro, alguns dos quais apresentados por Glauco 

Costa Leite
166

 ao tratar do corrupção política, tendo realçado fatores estruturantes a serem 

considerados como mecanismos de combate, para além da mera individualização de 

culpados a serem punidos. 

  À evidência, inexistentes ou insuficientes controles internos não obstaram 

que estatais fossem tomadas de assalto e transformadas em generosas máquinas caça-

níqueis, colocadas a serviço do enriquecimento ilícito e da dominação política sem 

pudores, corroendo a democracia por dentro, sorrateira e desenfreadamente. 

 

 

 

  

4.1.2. A detecção da corrupção sistêmica pela Operação Lava Jato 

 

 

A operação Lava-Jato, nome atribuído aos trabalhos conjuntos 

empreendidos por força-tarefa do Ministério Público Federal e Polícia Federal, iniciados 

em março de 2014 perante a Justiça Criminal Federal em Curitiba, em face de 4 

organizações criminosas lideradas por doleiros que, para lavagem de dinheiro ilícito, 

utilizaram rede de postos de combustível com serviço de limpeza rápida de veículos, é 

considerada hoje como a maior iniciativa de combate à corrupção do Brasil. 

A investigação
167

 contabilizava, em dezembro de 2018, 2.476 

procedimentos instaurados, 1.166 mandados de buscas e apreensões, prisões em flagrante 

(6), preventivas (149) e temporárias (152), revela a hipertrofia da rede criminosa de 

agentes públicos e privados que se locupletaram com recursos desviados de contratos 
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públicos, principalmente no âmbito da maior companhia brasileira, a Petróleo Brasileiro 

S.A. – Petrobrás.  

A dimensão da nociva organização enfrentada é constatada também pela 

composição da força-tarefa: apenas do MPF são 14 Procuradores da República designados 

para a linha de frente da investigação, na primeira instância da Justiça Federal no Paraná, e 

mais outros 11 no Grupo de Trabalho na Procuradoria-Geral da República, em Brasília.  

Já foram denunciados criminalmente por corrupção, crimes contra o sistema 

financeiro internacional, lavagem de ativos e formação de organização criminosa, dentre 

outros ilícitos, 347 pessoas em 82 processos judiciais, dos quais 48 sentenciados, com 226 

condenações contra 146 pessoas. As propinas pagas, segundo contas do MPF, somam R$ 

6,4 bilhões, valor equivalente ao prejuízo estimado reconhecido pela Petrobrás em seu 

balanço contábil de 2015, calculado à base de 3% sobre o somatório total dos contratos da 

companhia com as 16 empreiteiras envolvidas no escândalo, pelo período de uma década 

(R$ 200 bilhões teriam sido faturados). Judicialmente, entre ressarcimentos e multas, 

pleiteia o Ministério Público Federal, até agora, R$ 39,9 bilhões. 

A exitosa estratégia investigativa logrou obter algo inédito: 176 confissões, 

formalizadas em termos de colaboração premiada, conforme previsto na Lei de Combate a 

Organizações Criminosas (Lei nº 12.850/2013), os quais detalham as práticas criminosas, 

seus partícipes e os procedimentos utilizados, expondo o sofisticado e complexo esquema 

de sucção de dinheiro de investimentos públicos para enriquecimento pessoal e 

financiamento eleitoral. 

As empresas envolvidas nos atos de corrupção demonstrados pela 

investigação e confirmados por sentenças judiciais faturaram, em 2015, aproximadamente 

R$ 560 bilhões, de acordo com números publicados pela imprensa
168

 – se aplicadas as 

sanções previstas na Lei Anticorrupção (máximo de 20% do faturamento bruto do ano 

anterior, previsto no artigo 6º da Lei nº 12.846/2013), verifica-se possível valor total da 

ordem de R$ 112 bilhões, apenas em multas passíveis de imposição em processo 

administrativo de responsabilização de pessoa jurídica. 
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A promiscuidade da relação espúria entre agentes privados e dirigentes 

estatais atingiu patamar peculiar no presente caso, em virtude de ao menos três 

características distintivas fundamentais: comprometimento da alta direção (tone at the top): 

coordenação política superior do esquema, com respaldo partidário e da cúpula do governo 

central, controlador da sociedade de economia mista, espraiando-se pelas instâncias 

diretivas internas, em sintonia fina com os parceiros privados externos; definição 

padronizada de procedimentos e percentuais (compliance): papéis bem definidos entre 

todos os operadores, em conformidade com os elevados propósitos predatórios da societas 

sceleris formada entre agentes públicos e privados; movimentação de formidáveis quantias 

pecuniárias (large sum of money): esquema altamente eficiente e lucrativo, com fluxo 

globalizado de recursos e generosa bonificação por resultados, assegurando contratos 

fabulosos aos operadores privados e recursos valiosos a eleições e reeleições, além de 

fortunas em paraísos fiscais, imóveis e luxuosos mimos para todos os envolvidos. 

O fio do novelo investigativo começa a ser puxado em fevereiro de 2014, 

tendo em vista o combate a crimes financeiros e de lavagem de dinheiro, com o 

cumprimento de 4 medidas judiciais de busca e apreensão, prisão e condução coercitiva, 

cada uma delas voltada a um doleiro relacionado ao caso Banestado (2007-2013) que 

detectou movimentação financeira ilícita por meio de contas CC-5, utilizadas para remessa 

de dinheiro ao exterior.  

As decisões judiciais iniciais do caso, da 13ª Vara Federal Criminal, 

mostram-se técnicas e bem fundamentadas, ponderadas, não sendo mera chancela dos 

pedidos repressivos, mas sopesadas e motivadas ponto a ponto, em mais de 20 laudas cada 

uma.  

Nelas, o magistrado Sérgio Fernando Moro respalda-se em jurisprudência 

do Tribunal Regional Federal e do Supremo Tribunal Federal, cita trechos de 

interceptações telefônicas, de mensagens trocadas eletronicamente, aponta os principais 

fluxos financeiros detectados, anota dados de empresas de fachada e outros detalhes de 

relatos pormenorizados das atividades ilícitas de cada qual, fazendo referência ainda a 

Edwin Sutherland (White Collar Criminality - 1939), sobre a gravidade e lesividade social 

dos crimes do colarinho branco, por envolverem altas somas financeiras e abalarem a 

confiança nas instituições, e Giovani Falcone (Cosa Nostra: o juiz e os homens de honra), 
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sobre a clandestinidade do tráfico de drogas e sua necessidade de manobras financeiras 

para repatriar o dinheiro sujo. 

As sentenças explicitam, ainda, a relação dos doleiros com outros episódios 

graves de corrupção: Banestado, Mensalão e Anaconda, além de situações relacionadas a 

tráfico de drogas, mostrando surpreendentes elos conectivos de grandes iniciativas ilícitas 

nacionais. Também revelam reiteração de conduta criminosa após condenações e mesmo 

beneficiados por delação premiada, situação de alguns colaboradores no caso Banestado.  

Aparece, desde logo, como elemento político do esquema, o nome de ex-

deputado federal denunciado no Mensalão e falecido antes de deparar-se com a iminente 

condenação. 

A primeira fase da operação Lava Jato, portanto, esteve focada na atividade 

ilícita de lavagem de dinheiro feita por conhecidos doleiros, surgindo a possível corrupção 

de agentes públicos quando revelado o relacionamento incomum do mais notório deles 

com o ex-diretor de abastecimento da Petrobrás: ao apreender um veículo importado de 

valor estimado em R$ 250 mil, como sendo de propriedade do doleiro, constatou-se estar o 

bem em nome e endereço do funcionário da estatal, onde também foram apreendidos 

dinheiro em espécie superior a R$1 milhão, em 3 moedas distintas, levantando a suspeita 

de que o ex-diretor pudesse ter incorrido no crime de corrupção passiva - cujos familiares 

subtraíram documentos e objetos do local do cumprimento da ordem judicial, justificando 

prisão temporária do ex-dirigente da estatal. 

Eis aí o elo da corrupção entre agente privado e agente público, doleiro e 

diretor da estatal - conta corrente conjunta, valores no exterior, pagamentos do doleiro a ele 

inclusive enquanto dirigente público, havendo documentos apreendidos relativos à obra da 

refinaria Abreu e Lima, a cargo de grande construtora nacional, com subcontratadas 

responsáveis por depósitos suspeitos. 

Sérgio Moro, então, decreta prisão preventiva por corrupção passiva em 24 

de março de 2014 e, após, em busca e apreensão autorizada em agosto de 2014, são obtidos 

mais documentos ligando o repasse de dinheiro às obras da refinaria da Petrobras, sendo 

bloqueadas contas não declaradas na Suíça.  

Por fim, a detecção do envolvimento de familiares e a iminente 

responsabilização levam à colaboração premiada o engenheiro mecânico de carreira, na 
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companhia desde a década de 70, com quase 20 anos de exercício de funções de direção. 

Apenas em 2014 prestou 80 depoimentos, numerados e classificados como “Termos de 

Colaboração”. 

A segunda etapa da operação foca em outros ex-diretores e grandes 

construtoras: em novembro de 2014, prisão preventiva de 12 e temporária de 17, além de 

busca e apreensão na sede das empreiteiras e bloqueio de recursos, com imensa 

repercussão; em dezembro, a Justiça Federal recebe integralmente as denúncias referentes 

às empreiteiras.  

A investigação avança, causando tremor à parte da classe política e 

empresarial do país, pois afloram as conexões entre os dirigentes da estatal e padrinhos 

políticos das indicações, mostrando o respaldo partidário às práticas corruptas – 3 

diretorias foram divididas entre os maiores partidos políticos da base governista federal, 

que arrecadavam propinas com regularidade e contumácia, destinando os recursos oriundos 

de superfaturamentos em contratações das empreiteiras para caixas partidários e contas 

ocultas no exterior. 

Após a intensa atividade investigativa e dezenas de sentenças condenatórias, 

é possível identificar as principais características procedimentais da mais exitosa ação 

brasileira de combate à corrupção. 

Em primeiro lugar, a eficácia da força-tarefa e de Vara especializada: sendo 

o modelo institucional brasileiro de combate à corrupção do tipo multiagências, com 

atuação da Polícia Federal, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União e 

Poder Judiciário, dentre outras instituições, como demonstrado por Gustavo Justino e 

Otavio Sousa
169

 na caracterização de Agência AntiCorrupção (AAC) como entidade dotada 

de independência, múltiplas competências, atuação especializada e integrada a outros 

órgãos de controle e a redes internacionais de combate à corrupção, a atuação coordenada, 

especializada e convergente revela-se fundamental para viabilizar a plena persecução de 

casos graves e complexos, como se vê na operação Lava Jato. 

Outro aspecto relevante foram as providências apuratórias efetivas, com 

utilização dos instrumentos processuais existentes no ordenamento brasileiro para enfrentar 
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robusta organização criminosa, com interceptações telefônicas, apreensão de documentos 

físicos e eletrônicos, bloqueio de bens e recursos financeiros, cooperação internacional, 

conduções coercitivas para depoimentos, prisões temporárias e preventivas – estas muitas 

vezes criticadas por suposta utilização como forma de obtenção de colaboração forçada, 

crítica rechaçada por Deltan Dallagnol
170

 ao apontar que 70% das colaborações obtidas 

partiram de réus soltos, e sempre por iniciativa dos beneficiários do abrandamento 

sancionatório buscado. 

A colaboração premiada foi instituto jurídico decisivo: rompido o 

paradigma da impunidade reinante graças a condenações expressivas no julgamento, pelo 

STF, da Ação Penal nº 470 – o caso Mensalão, com penas de privação da liberdade em 

regime fechado a empresários, banqueiros e graúdos dirigentes políticos, cabendo 

mencionar, também, o expressivo crescimento da quantidade de prisões por corrupção nos 

últimos anos
171

. 

Constata-se, também, o êxito da investigação por etapas, gradativamente 

desvendando o raio da ação criminosa e acumulando, por camadas sucessivas, provas 

documentais e testemunhais numa espiral ascendente, mostrando ter sido aproveitado ao 

máximo o mecanismo de redução de pena em troca da confissão e contribuição ao 

completo deslinde da prática espúria, em toda a sua extensão. 

Os acordos de leniência, até então muito raros, fizeram a diferença, mesmo 

diante do complexo sistema judicial brasileiro, com competências descentralizadas e 

histórica carência de coordenação, tendo sido celebrados pelo MPF e pela Controladoria 

Geral da União, detentora da prerrogativa de instauração e processamento administrativo 

no âmbito do Poder Executivo Federal, com vistas à aplicação das sanções da Lei 

Anticorrupção, reduzidas aos participantes da colaboração empresarial. 

A elevada tecnicidade jurídica afastou nulidades e assegurou mais de 90% 

de confirmação das decisões judiciais singulares pelos tribunais superiores. 

Como elemento extrajurídico, a adequada comunicação, sem exibicionismo 

exagerado nem invisibilidade, centrada a tarefa de atendimento à imprensa nos membros 
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do Ministério Público Federal, sendo raras as entrevistas de policiais federais e 

magistrados. 

Como sublinhou Johann Lambsdorff
172

 ao valorizar a política de incentivos 

públicos às condutas almejadas, apontando a pertinência de serem realçados os riscos do 

comportamento indevido e os ganhos econômicos da integridade, a Lava Jato soube 

utilizar o risco de pesadas e iminentes condenações com os ganhos pessoais, institucionais 

e econômicos de uma colaboração judicial premiada com redução da sanção imposta, 

obtendo a verdade revelada em grande amplitude. 

Power e Taylor
173

 mencionam a existência de 3 tipos potenciais de 

corrupção na arena política: grand corruption, cash for policy e policy for cash - a primeira 

modalidade, presente em desvios realizados em grandes investimentos públicos; a segunda, 

sempre que recursos ilícitos são utilizados para influenciar ações estatais e comprar bases 

de sustentação política, sendo a terceira a realização de iniciativas públicas com a 

finalidade de arrecadar dinheiro ilicitamente para os responsáveis pelas decisões.  

No caso também conhecido como Petrolão estão presentes as três 

modalidades corruptas, vez que obras bilionárias de refinarias foram superfaturadas para 

propiciar desvios e pagamentos de propinas, gastos inconsequentes foram autorizados 

graças ao interesse escuso de seus responsáveis em enriquecer e parte do dinheiro sujo foi 

destinada à sustentação política do esquema criminoso, financiando campanhas eleitorais e 

benesses a poderosos mandatários. 

Analisando, ainda, a estratégia jurídica colocada em prática na legítima 

investida da chamada República de Curitiba, é possível identificar como precedente 

investigativo semelhante a operação Mãos Limpas italiana (Mani Pulite), bem estudada, 

como já frisado, exatamente pelo magistrado responsável pelas providências adotadas na 

primeira instância da Justiça Federal brasileira
174

, que realçou a conexão entre as ilicitudes 

administrativas e seus benefícios escusos em prol do sistema político, cujo resultado 
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expressivo teria sido decorrência da efetividade da ação judicial, com prisões e confissões, 

aliada à publicidade mobilizadora do apoio social, viabilizando verdadeiro círculo virtuoso 

a erigir barreira de contenção para a disseminação da corrupção, a fim de impedir sua 

tendência a se espalhar e contaminar a legitimidade do regime democrático e do sistema 

judicial. 

Nas palavras de Sérgio Moro
175

: “Na operação Lava Jato, considerando os 

casos já julgados, é possível afirmar que foi identificado um quadro de corrupção 

sistêmica, em que o pagamento de propina tornou-se regra na relação entre o público e o 

privado”. 

A mudança de paradigma, no sentido de um sistema judicial mais eficaz, 

sem privilégios nem arbitrariedades, passa pela aplicação equânime dos parâmetros 

decisórios independentemente da condição política ou econômica do réu – no exemplo de 

Pozzobon, Noronha e Dallagnol
176

, os critérios usualmente aplicados pelos tribunais 

quanto ao cabimento da prisão preventiva para traficantes de drogas devem valer também 

para os agentes contumazes da corrupção, sendo injustificáveis as críticas referentes a 

supostos excessos ante jurisprudência respeitada. 

Se os avanços investigativos e punitivos da operação Lava Jato estimulam 

certa esperança na possibilidade de funcionamento efetivo do sistema de justiça brasileiro, 

na superação de práticas viciadas e renovação de quadros políticos apodrecidos, 

paradoxalmente, porém, a gravidade e profundidade da corrupção sistêmica revelada, com 

sua tendência inercial à continuidade irrefreada movendo reações dos implicados com 

vistas à contenção de desdobramentos apuratórios e redução de danos, chega-se a situação 

delicada, em que não há segurança sobre qual será o desfecho final de todo o processo, 

pois não está assegurada “a vitória da toga sobre o colarinho branco”, na expressão do 

sempre inspirado ex-presidente da Suprema Corte Ayres Britto
177

, para quem a operação 

Lava Jato “Tornou-se um imperativo natural. Emancipou-se de quem quer que seja e se 

vacinou contra qualquer tentativa de obstrução ou constrangimento. Venha de quem vier, 
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individual ou coletivamente. Tudo porque essa regular continuidade ganhou status de 

depurado senso de justiça material do povo brasileiro. Questão de honra nacional”. 

Contudo, a lição da operação internacional análoga e precedente, a Mãos 

Limpas italiana, afasta o pleno otimismo, pois, se muito logrou conquistar em termos de 

aplicação do direito a grupos poderosos com dominação política e empresarial até então 

incólumes ao controle estatal, não atingiu sua plenitude em termos de transformação das 

práticas vigentes, melhoria da qualidade da representação política e aprimoramento dos 

padrões éticos nos negócios.  

Daí o alerta de Roberto Romano
178

, que traça paralelo entre a brasileira 

operação Lava Jato e a italiana Mãos Limpas, apontando os riscos que estamos a enfrentar 

ante já esboçada reação de políticos contaminados cujos negócios escusos estão sendo 

desvendados, os quais preparam mudanças legislativas a favor da impunidade, tal como 

Alberto Vannucci relata ter ocorrido na Mani Pulite, com os corruptos tendo aberto guerra 

aos juízes e promotores, acusados de atuarem politicamente sem votos. No epíteto 

provocativo, certo pessimismo: “quem apoia demagogos logo será governado por meros 

canalhas”. 

Se muitos implicados nas falcatruas petrolíferas anseiam pelo fim breve da 

operação, tal não parece ser o horizonte mais plausível a se vislumbrar realisticamente, 

com representativas vozes clamando por sua continuidade sem empecilhos
179

, visto que 

muitas provas já colhidas ainda não tiveram todas as consequências previstas, havendo 

mais de uma centena de inquéritos instaurados em face de agentes públicos detentores de 

foro por prerrogativa de função, em expedientes que vêm sendo autorizados pelo STF 

desde março de 2015, com ainda poucos denunciados pela Procuradoria Geral da 

República. 

Também na primeira instância da Justiça Federal há muito desdobramento 

necessário, conforme afirmou Deltan Dallagnol, da força-tarefa paranaense, em entrevista: 

“Em relação ao esquema que já se sabe, formulamos acusações criminais formais em 

relação a menos de 50% do esquema. E a investigação continua se expandindo em relação 

a novas frentes de investigação hoje. (...) Contra eventuais reações, o nosso único escudo, o 
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nosso único apoio, é a opinião da sociedade. Nosso compromisso é apurar corrupção, 

envolva quem for, de modo apartidário, técnico e imparcial. Esse é o compromisso com a 

sociedade.”
180

 

Os riscos existentes são múltiplos e de variadas ordens, a começar pela 

percepção extremada que pode dar margem a certa tolerância com a prática ilícita 

disseminada, assimilada como regra do jogo a ser tolerada – este cenário funesto é 

incentivado por todos aqueles que, diretamente enredados na malha da corrupção 

sistêmica, tentam alterar o padrão normalidade da sociedade, buscando nivelar por baixo a 

todos e difundir a ideia de inevitabilidade e imemorialidade dos malfeitos, sempre 

atenuados com expressões contraditoriamente leves, quase ingênuas.  

Assim, a necessária aplicação dos remédios previstos na Constituição e nas 

leis é transformada em perseguição e golpe pela retórica canhestra dos beneficiários da 

putrefação moral, que não mais conseguem agir de outro modo, reféns da reiteração 

ilimitada das condutas vedadas pelo Estado Democrático de Direito.  

A banalização da corrupção pela tentativa de generalização da sua prática 

foi realçada, recentemente, em entrevista de empresário, candidato derrotado a Vice-

presidente, cuja campanha também é acusada de ter recebido recursos sujos, para quem 

“Existe um desejo de dizer que todo mundo é corrupto”
181

. 

Além disso, existe articulação parlamentar em busca da aprovação de 

Projetos de Lei para impedir as delações premiadas de réus presos e a prisão de 

condenados após decisão colegiada de tribunal, estabelecer prazos e condições que 

dificultem novas delações, ampliar as possibilidades de acordo de leniência para salvar as 

empreiteiras, afrouxando exigências de contrapartida, bem como tráfico de influência para 

a nomeação de novos integrantes de Cortes Superiores comprometidos com a impunidade, 

sob o manto de conveniente posição jurídica em prol do garantismo penal. 

A nomeação para altos cargos executivos de membros do Ministério Público 

Federal e da Polícia Federal, tanto no Governo Federal como em Governo Estaduais, têm 

sido outro expediente utilizado às escâncaras na tentativa de cooptação de investigadores. 
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Há uma dimensão estritamente jurídica da reação contrária ao 

enfrentamento da corrupção sistêmica, com a disseminação de teses pró-impunidade, a 

garimpagem de nulidades – tão eficaz em passado recente, a publicação de manifestos, 

abaixo-assinados e entrevistas de defensores das empreiteiras e dos corruptos que 

procuram se apresentar apenas como juristas, não como causídicos na labuta em prol da 

clientela. 

Por fim, existe o risco administrativo: se houver realocação de efetivo da 

Polícia Federal, subtraindo quadros da operação especializada para outras missões 

legalmente justificadas, se colocado fim aos trabalhos da força-tarefa, com novas funções 

designadas a Procuradores da República da operação, bem como se não houver a 

renovação da exclusividade da 13. Vara ao caso Lava Jato, sem distribuição de novas 

ações, ou exitosas as investidas junto ao CNMP ou ao CNJ por supostas irregularidades 

praticadas pelos responsáveis pela ação, a mesma pode encontrar, prematuramente, sua 

forçosa interrupção ou, ao menos, lenta desintegração, deixando de promover a limpeza 

almejada com a amplitude desejável. 

Por certo que mudança geracional, maior interdisciplinariedade nas análises 

e uso da tecnologia para cruzamento de dados e obtenção de provas, valorização das 

evidências carreadas aos autos e utilização de estratégia não apenas jurídica, mas também 

política e comunicativa, dentre outros fatores de inovação da prática investigativa e judicial 

da atualidade realçados pela Lava Jato e mencionados por Joaquim Falcão
182

, despertam 

reações e ainda não estão consolidados, tensionando os parâmetros tradicionais até então 

imperantes e gerando desconforto aos operadores acomodados nos empoeirados assentos 

da ineficiência e do jeitinho. 

Agora, a lógica da força-tarefa se dissemina como estratégia exitosa que 

reforça a legitimidade e o prestígio das instituições que enfrentam a corrupção, e a Lava-

Jato gera desdobramentos
183

 em vários Estados e Municípios brasileiros, bem como em 

diversos países do mundo, abalando poderosos que, até então, estribados na confiança dos 

inúmeros precedentes de impunidade, consideravam-se acima de qualquer controle. 
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4.2. SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPÇÃO E MODELO DE CONTROLE  

 

 

Um dos relevantes aspectos da agenda de integridade no Brasil, 

especialmente quanto à aplicação da Lei Anticorrupção (Lei Federal n. 12.846/2013), diz 

respeito ao fato de não haver prerrogativa exclusiva de uma única entidade estatal nesta 

seara; ao contrário, coexistem instituições de apuração e repressão a atos de corrupção 

praticados por pessoas jurídicas, tanto no âmbito do Poder Executivo, por meio da 

Controladoria Geral da União, Advocacia Geral da União e da Polícia Federal, como no 

Ministério Público Federal e, vinculado ao Poder Legislativo, o Tribunal de Contas da 

União, além de qualquer medida adotada por esses órgãos comportar sempre o crivo final 

do Poder Judiciário.  

Assim, caso não haja uniformidade interpretativa da legislação vigente e 

atuação coordenada dos orgãos para aplicar as regras, pode haver grave comprometimento 

da segurança jurídica e da própria atratividade dos mecanismos de busca do conjunto 

probatório das ilicitudes perpetradas, afastando o interesse dos potenciais beneficiários da 

colaboração premiada e do acordo de leniência.  

Como se sabe, esses novos meios processuais de obtenção de provas 

dependem da livre adesão do investigado, sendo fundamental a confiabilidade e 

credibilidade dos acordos e de suas consequências conforme tenha sido pactuado, e não 

podem demorar demais, pelo risco da prescrição dos crimes, nem podem excluir os 

responsáveis por todas as consequências sancionatórias previstas na legislação - penal, 

civil, administrativa - sob pena de ser inócuo se deixar de fora autoridades que possam 

adotar providências de responsabilização. 

Floriano de Azevedo Marques Neto
184

 realça o risco de, não havendo 

concatenação na plúrima atuação institucional repressora, inverter-se o chamado “dilema 

do prisioneiro”, situação em que acusados ponderam sobre a conveniência de ser o 

primeiro a confessar e ajudar nas investigações, em troca de redução de pena e benefícios 

processuais, elemento estratégico da persecução criminal que seria substituído, no caótico 
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cenário do desarranjo colaborativo do sistema de controle e justiça, tido como 

fragmentado, irracional, ineficiente e propiciador de impunidade, pelo que seria uma 

invenção brasileira, o “concurso de carrascos”. 

A análise quanto à organização e efetividade de um sistema nacional de 

prevenção e combate à corrupção no Brasil passa pela compreensão do vigente modelo 

constitucional de controle da Administração Pública, nas suas vertentes interna e externa, 

contemplando o controle social e difuso, a complexa legislação nacional e o desafio de sua 

aplicação a cargo de multifacetado desenho institucional, com distintas competências e 

finalidades. 

Deve ser considerada, também, a necessária cooperação internacional, 

realçada por Thiago Godinho
185

 ao destacar a globalização da criminalidade e a 

importância dos instrumentos convencionais e derivados do ordenamento jurídico 

internacional, bem assim por Pascale Dubois e Aileen Nowlan
186

, cujo estudo a partir do 

procedimento sancionatório do Banco Mundial enfoca a internacionalização do direito 

administrativo – Global Administrative Law (GAL) e seus princípios, tais como a 

transparência, a fundamentada motivação do processo decisório e a participação, capazes 

de reforçar a legitimidade da aplicação de sanções nos casos de fraude e corrupção. 

A Constituição de 88 cuidou da modelagem do controle da Administração 

nos artigos 70 e 74, dentre outros, estipulando o controle externo bem como um sistema de 

controle interno de cada Poder, cujas atribuições, atualmente, encontram-se enfeixadas nas 

atividades da Controladoria Geral da União – CGU, inicialmente criada como 

Corregedoria Geral da União, em 2001, em seguida incorporou a Ouvidoria Geral da 

União (até então no Ministério da Justiça) e a Secretaria Federal de Controle Interno (do 

Ministério da Fazenda), em 2002, pelo Decreto nº 4177/2002, passando a chamar-se 

Controladoria em virtude de Medida Provisória convertida na Lei nº 10.683/2003 e 

incorporando novas atribuições por meio de Decretos e de novas Leis, como a Lei de 

Acesso a Informação (Lei nº 12.527/2011) e a Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013).  
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Mesmo com tal fortalecimento institucional e protagonismo no exercício do 

controle interno federal, não pode a CGU ser considerada agência única anticorrupção, 

como demonstrado por Gustavo Justino e Otavio Sousa
187

 na caracterização de Agência 

AntiCorrupção (AAC) como entidade dotada de independência, múltiplas competências, 

atuação especializada e integrada a outros órgãos de controle e a redes internacionais de 

combate à corrupção, sendo que o modelo brasileiro prevê multiagências, com atuação da 

Polícia Federal, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União e Poder 

Judiciário, dentre outras instituições.  

Para a efetividade do combate à corrupção, devem ser considerados os 

institutos jurídicos que vêm produzindo resultados no campo do Direito Econômico, como 

a responsabilização da pessoa jurídica com multas pecuniárias significativas e os acordos 

de leniência.  

Em tese dedicada a discutir a contribuição desse ramo do Direito ao 

combate à corrupção, Leopoldo Pagotto
188

 aborda a relevância de haver uma política 

nacional de combate à corrupção e defende o paradigma de Loewenstein, calcado na 

divisão de funções, para além da clássica tripartição de poderes de Montesquieu, 

organizando em 3 as funções estatais: policy determination (determinação de políticas 

públicas), policy execution (execução de políticas) e policy control (controle de políticas). 

Imprescindível, também, o exercício do controle social a cargo da sociedade 

civil, crescentemente facilitado pelo avanço da transparência pública e das tecnologias de 

informação, permitindo acesso e cruzamento de dados com maior agilidade.  

Fernando Filgueiras
189

 menciona, ainda, os conselhos de políticas públicas e 

as conferências temáticas setoriais como instrumentos de controle social, ainda que, na 

prática dos últimos anos, tenham sido mais utilizados tais espaços como forma de 

amplificação do debate político-partidário e mobilização de setores afinados com os 

                                            
187

 OLIVEIRA, Gustavo Justino de; SOUSA, Otávio Augusto Venturini de. Controladoria-Geral da União: 

uma Agência anticorrupção? In: PEREZ, Marcos Augusto; SOUZA, Rodrigo Pagani de (Org.). Controle 

da Administração Pública. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2016, v. , p. 323-330. 
188

 PAGOTTO, Leopoldo Ubiratan Carreiro. O combate à corrupção: a contribuição do direito econômico. 

2010. Tese (Doutorado em Direito Econômico e Financeiro) - Faculdade de Direito, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2010, p. 168-173. 
189

 FILGUEIRAS, Fernando. A tolerância à corrupção no Brasil: uma antinomia entre normas morais e 

prática social. Opinião Pública, Campinas, v. 15, n. 2, 2009. p. 386-421; FILGUEIRAS, Fernando. 

Sociedade Civil e Controle Social da Corrupção. Opinião Pública e Conjuntura Política, Belo 

Horizonte, Ano III, Número IV, Dezembro de 2011, p. 14-28. 



 

201 

 

exercentes do poder, com forte incentivo governamental federal, enquanto a corrupção 

sistêmica grassava em sucessivos escândalos denunciados pelos órgãos de controle e 

comprovados judicialmente, como na Ação Penal 470 do STF, o caso Mensalão, a 

evidenciar que o sistema nacional anticorrupção ainda possui brechas e ineficiências, 

comportando aperfeiçoamento – funcionando bem na fiscalização e investigação, mas com 

insuficiente desempenho na responsabilização. 

Assim demonstra o estudo sobre o desenho institucional brasileiro, a partir 

da análise da legislação anticorrupção e sua aplicação concreta, feito por Mariana Prado e 

Lindsey Carson
190

.  

Daí a importância de possíveis reformas e novas estratégias para sua 

melhoria, não bastando apenas valorizar a moralidade e a ética, como alerta Johann 

Lambsdorff
191

 ao apontar a pertinência de serem sublinhados os riscos do comportamento 

indevido e os ganhos econômicos da integridade, impulsionada por política de incentivos 

calcada em regras e princípios fundamentais anticorrupção, valendo-se de acordos de 

leniência, responsabilização da pessoa jurídica (debarment), restrição da discricionariedade 

administrativa, aplicação de penalidades contratuais e anulação de contratos viciados, 

apoio a denunciantes (whistleblowing) e outras medidas efetivas para consubstanciar uma 

política institucional anticorrupção, capaz de contemplar tanto a dimensão preventiva 

como a repressiva.  
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4.3. NOVAS TAREFAS E O FUTURO DO CONTROLE INTERNO NO BRASIL 

 

 

 

 

4.3.1. Prevenção e Enfrentamento da Corrupção 

 

  

  Em face da necessidade de enfrentar a corrupção e tentar preveni-la, até 

para não se deixar contaminar negativamente com o abalo reputacional que tem afetado o 

setor governamental, os órgãos de controle interno passaram a formar, apoiar e participar 

de redes institucionais para finalidades de interesse comum: intercâmbio de boas práticas, 

troca de informações, realização de cursos de capacitação, estudo de temas relevantes, 

padronização de procedimentos, regulamentação de novas normas, organização de forças-

tarefas e outras iniciativas correlatas. 

A Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro - 

ENCCLA
192

, fórum de instituições de prevenção e enfrentamento da corrupção de 

amplitude nacional, funciona vinculada ao Departamento de Recuperação de Ativos e 

Cooperação Internacional do Ministério da Justiça, e decorre da articulação de órgãos 

públicos cujas competências estejam ligadas à prevenção, detecção ou repressão dos 

crimes de corrrupção e de lavagem de dinheiro, em rede institucional de alcance nacional, 

que perpassa os 3 Poderes, hoje com 95 instituições integrantes. 

São eixos estratégicos de atuação a prevenção, com iniciativas para evitar a 

ocorrência de atos de corrupção, a detecção, por meio de propostas para melhor 

identificação e controle de atos de corrupção, e de punição, com medidas para investigação 

e aplicação de sanções pela prática de atos de corrupção. 

O modo de atuação se estrutura em grupos de trabalho temáticos, compostos 

por representantes das instituições integrantes da plenária, que devem alinhavar 
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providências a serem apresentadas ao final do ano, havendo planejamento dos trabalhos, 

atuação dos grupos de trabalho e apresentação de relatórios finais para a plenária anual, a 

ocorrer em novembro. 

Com reuniões e sessões plenárias realizadas nos últimos 15 anos, alcançou 

resultados concretos, tais como o Cadastro Nacional de Clientes do Sistema Financeiro - 

CCS, o Sistema de Investigação de Movimentação Bancária – SIMBA, o Laboratório de 

Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro, o Cadastro de Entidades Inidôneas e Suspeitas - 

CEIS, o Cadastro de Entidades Inidôneas e Suspeitas - CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da União mantido pela Controladoria-Geral da União com a formação de uma rede 

integrada de tecnologia nos Estados, o Plano de Diretrizes de Combate à Corrupção e o 

Programa Nacional de Prevenção Primária à Corrupção - PNPPC, Delegacias 

Especializadas em Crimes Financeiros,  estruturação do Grupo Nacional de Combate às 

Organizações Criminosas, no âmbito dos Ministérios Públicos Estaduais, Criação do 

Sistema Nacional e Bens Apreendidos - SNBA, gerido pelo Conselho Nacional de Justiça 

– CNJ, Decreto n. 5.483/2005, para a definição das Pessoas Politicamente Expostas - PEPs 

e regulamentação das obrigações do sistema financeiro em relação às mesmas, e o 

Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à 

Lavagem de Dinheiro – PNLD, dentre outros avanços obtidos. 

As ações prioritárias para 2018 foram: 1 – Plano Nacional de Combate à 

Corrupção; 2 – Gestão de bens apreendidos em processos penais e nas ações de 

improbidade; 3 – Fraudes na saúde pública – diagnóstico e proposição de medidas; 4 – 

Publicidade às notas fiscais nas contratações públicas; 5 – Criminalização da corrupção 

privada; 6 – Programa de Prevenção Primária da Corrupção; 7 – Restrição e controle ao 

uso de altas somas de dinheiro em espécie; 8 – Moedas virtuais, criptoativos; 9 – Extração 

de dados estruturados para avaliações internacionais do Brasil; 10 – Fortalecer marcos 

normativos da atuação da fiscalização dos sistemas previdenciários; 11 – Aperfeiçoar a 

atuação da Polícia Civil no combate à lavagem de dinheiro. 

Cada ação considerada prioritária tem seu escopo definido pelo conjunto 

dos participantes, e será conduzida por um grupo de trabalho específico, o qual promoverá 

reuniões periódicas, presenciais e por videoconferência, até a obtenção dos resultados 

almejados. 

http://enccla.camara.leg.br/acoes/ENCCLA2018Ao01PlanodeDiretrizesdeCombateCorrupo.pdf
http://www.todosjuntoscontracorrupcao.gov.br/
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A participação do controle interno na ENCCLA se dá tanto pelo Conselho 

Nacional de Controle Interno - CONACI, como por algumas Controladorias que também 

se fazem presentes diretamente, como as Controladoria da União, do Município de São 

Paulo, do Estado de Minas Gerais e do Distrito Federal, além da Secretaria de Controle e 

Transparência do Estado do Espírito Santo. 

Algumas das prioridades definidas enfocaram expressamente o controle 

interno, podendo-se mencionar a ação 3/2016, que apresentou diretrizes para implantação e 

efetivo funcionamento dos sistemas estadual e municipal de controle interno (cujo 

resultado foram 29 diretrizes estruturantes do controle interno, disponíveis no site da 

CGU
193

) e a ação 02/2017 – voltada a iniciativas que permitam apoiar a implementação do 

sistema de controle interno nos Estados e Municípios. Para 2019, planejam-se 7 propostas 

de combate à corrupção e 11 de combate à lavagem de dinheiro. 

A ENCCLA contribui para a aproximação dos entes públicos brasileiros e 

para a promoção e implementação de medidas estimuladas por recomendações técnicas 

especializadas e pactos internacionais, e emitiu dois alertas em 2018, por meio de 

Declarações públicas: sobre a necessidade de institucionalizar comitê de avaliação nacional 

de risco sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, e sobre reforma dos 

Tribunais de Contas, em apoio à discussão sobre a necessidade de aperfeiçoamento dos 

processos de escolha dos ministros e conselheiros dos Tribunais de Contas brasileiros, 

prezando por critérios técnicos, éticos e transparentes. 

Outra recente iniciativa de fortalecimento da interação entre órgãos de 

controle externo e interno das três esferas da Federação e dos três Poderes é o Fórum 

Nacional do Controle
194

, realizado em novembro de 2018, pelo Tribunal de Contas da 

União, com o objetivo de compartilhar informações relevantes, difundir boas práticas, 

promover ações integradas, debater mudanças legislativas e desenvolver atividades 

conjuntas, especialmente na área de capacitação. 

A dinâmica organizacional promovida pela ENCCLA difundiu-se pelo país 

e serviu de referência e incentivo para a criação de Fóruns Estaduais de Combate à 

Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – FOCCO, de Movimentos Articulados para o 
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Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – MARCCO, e de Redes de Controle, 

sempre congregando as instituições públicas responsáveis por políticas de prevenção e de 

enfrentamento da corrupção. 

Em São Paulo foi criado, em 2014, o FOCCO/SP
195

, que no seu quinto ano 

de funcionamento contou com a participação de: Advocacia Geral da União; Banco Central 

do Brasil; Conselho de Controle de Atividades Financeiras; Controladoria Geral do 

Município de São Paulo; Corregedoria Geral da Administração do Estado de São Paulo; 

Departamento de Polícia Federal; Departamento de Polícia Rodoviária Federal; 

Departamento Estadual de Trânsito; Junta Comercial do Estado; Ministério da 

Transparência e Controladoria Geral da União; Ministério Público de Contas do Estado de 

São Paulo; Ministério Público do Estado; Ministério Público Federal; Ouvidoria Geral do 

Estado; Polícia Civil; Policia Militar; Polícia Técnico-Científica; Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional; Procuradoria Geral do Estado; Procuradoria Geral do Município de São 

Paulo; Receita Federal do Brasil; Secretaria da Administração Penitenciária do Estado; 

Secretaria da Fazenda; Secretaria da Segurança Pública; Secretaria de Fazenda do 

Município; Secretaria Municipal de Justiça; Secretaria Nacional de Justiça; Tribunal de 

Contas da União; Tribunal de Contas do Estado; Tribunal de Contas do Município; 

Tribunal de Justiça do Estado; Tribunal Regional Federal da 3° Região. 

A principal diferença em relação à iniciativa nacional, além da óbvia 

limitação da abrangência territorial, diz respeito à coordenação dos trabalhos, em sistema 

de rodízio anual entre os participantes. Assim, as instituições que já desempenharam a 

função de Secretaria Executiva do FOCCO/SP foram a Secretaria da Segurança Pública, o 

Ministério Público Estadual, a Corregedoria Geral da Administração, o Tribunal de Contas 

do Estado, a Ouvidoria Geral do Estado e a Controladoria Geral do Município de São 

Paulo. 

As ações definidas como prioritárias em 2018 foram: 1 - Implantação da lei 

anticorrupção; 2 - Capacitação e treinamento para o combate à corrupção e à lavagem de 

dinheiro; 3 - Acompanhamento da implementação do programa de compliance da Junta 

Comercial do Estado; 4 - Fomento aos serviços de inteligência, investigação e atuação 

                                            

195
 https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/controladoria_geral/foccosp/index.php?p=258686, 

acesso em 11.01.19. 



 

206 

 

interinstitucional no combate à corrupção e à sonegação fiscal; 5 - Fomentar a articulação 

interinstitucional como forma de compartilhar as bases de dados entre as instituições 

participantes; 6 - Fomentar medidas de combate à corrupção no âmbito eleitoral; 7 - 

Aprimorar os mecanismos para a recuperação de ativos; 8 - Judicialização e combate à 

fraude no âmbito da saúde pública. 

Como resultados concretos, houve a criação de uma plataforma eletrônica, 

livremente acessível pela internet, para denúncias e acompanhamento das respectivas 

providências, chamada Web Denúncia de Corrupção
196

, pela qual qualquer denúncia 

efetuada é instantaneamente registrada, classificada e encaminhada digitalmente aos órgãos 

investigativos competentes, os quais devem responder ao denunciante, anotando na própria 

plataforma as medidas apuratórias adotadas. 

Interessante consignar que mesmo denúncias anônimas são aceitas, ainda 

que as mesmas não possam ser utilizadas diretamente para a instauração de processos, 

lastreados somente nelas, contra qualquer pessoa, servindo apenas de estímulo a uma 

verificação preliminar, célere e enfocada unicamente na hipótese fática ilícita, em busca de 

indícios de ocorrências indevidas, os quais, se obtidos, poderão justificar, por si sós, a 

adoção das providências cabíveis. 

Foram intercambiadas informações, debatidos assuntos técnicos e jurídicos 

de interesse comum, realizadas ações conjuntas e diversas iniciativas de capacitação e 

treinamento sobre temas diretamente ligados à corrupção e à lavagem de dinheiro, e 

elaborada cartilha de orientação sobre a Lei Anticorrupção, estimulando sua 

regulamentação e aplicação em todo o Estado, especialmente nos 645 Municípios 

paulistas. 

Para o fortalecimento do controle interno municipal, foi instituída a Rede 

Paulista de Controladorias – REPAC, articulação de Controladorias Gerais de Municípios 

do Estado de São Paulo, com reuniões periódicas de seus dirigentes e realização de 

seminários técnicos especializados, estando a Controladoria Geral do Município de São 

Paulo como Secretaria Executiva em 2019
197

. 
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Voltando à dimensão nacional de articulação interinstitucional, há um 

espaço perene, já considerado tradicional, específico para a participação, troca de 

informações e alinhamento de ações conjuntas dos órgãos de controle interno do Brasil, 

que é o Conselho Nacional de Controle Interno – CONACI. 

Associação civil integrada pelos Titulares das Controladorias do Poder 

Executivo Federal, Estadual, Distrital e das Capitais, o CONACI
198

 tem sua missão 

definida como “fortalecer o controle interno por intermédio da representação, integração e 

assessoramento institucional, com objetivo de combater a corrupção, ampliar a 

transparência, fortalecer o controle social e gerar serviço público com efetividade, 

respeitando os princípios da Administração Pública”. 

Os trabalhos são conduzidos por diretoria colegiada, formada por Presidente 

e dois Vice-Presidentes eleitos dentre os Titulares dos órgãos de controle interno membros, 

e a estrutura administrativa completa-se com uma Secretaria Executiva e uma Junta Fiscal.  

Intercâmbio de iniciativas exemplares, formação de grupos de trabalho, 

elaboração de minutas de atos regulamentares de normas, busca de solução conjunta para 

problemas comuns da gestão pública e formulação de propostas para o fortalecimento do 

controle interno são eixos estruturantes das pautas das Reuniões Técnicas do CONACI, 

que consomem dois dias de trabalho a cada três meses, e do Encontro Nacional, realizado 

anualmente com agenda de dois dias de conferências e debates, evento aberto e gratuito a 

qualquer interessado no tema. 

Como alguns de seus resultados concretos em favor do aperfeiçoamento da 

Administração Pública brasileira, podem ser mencionados os modelos de normas 

regulamentadoras da Lei Anticorrupção, da Lei de Acesso à Informação, do Marco Legal 

das Organizações da Sociedade Civil e da Lei de Defesa do Usuário do Serviço Público, 

para estimular a definição de responsabilidades e de procedimentos capazes de viabilizar a 

efetiva observância das novas normas em vigor. 

Relevante é a parceria do CONACI com o Banco Mundial, pela qual foram 

realizados três seminários sobre reforma do sistema de controle interno com ênfase na 

macrofunção de auditoria governamental, com a participação de especialistas estrangeiros 

                                            
198

 www.conaci.org.br, acesso em 11.01.19. 



 

208 

 

convidados, além de visitas de estudos a outros países e participação em diversas 

atividades internacionais sobre o tema.  

Muito produtiva tem sido a interação com a PEMPAL-IACOP, para 

aproveitamento dos parâmetros internacionais de auditoria interna, e com o TCU, no 

Fórum Nacional de Controle, e trabalhos conjuntos já foram realizados com o 

PNUD/ONU, Frente Nacional de Prefeitos, ATRICON e diversas Universidades. 

Em funcionamento há 15 anos, possibilitou que fossem elaboradas e 

editadas as publicações “Panorama do Controle Interno no Brasil” e “Portfólio de Boas 

Práticas de Controle Interno”, dentre outras, encontrando-se no prelo o estudo comparativo 

realizado em função das visitas técnicas realizadas aos órgãos de controle da Croácia e da 

Bulgária, na Europa, além da atualização dos dados publicados sobre a organização e 

funcionamento das Controladorias brasileiras. 

Houve a produção de Relatório de Avaliação da Auditoria Governamental 

com base no Modelo IA-CM, com capacitação de 12 órgãos de controle interno, aprovação 

de grade de treinamento para o controle interno e aprovação de modelo de Relatório de 

Atividades de Controle Interno e do Manual de Controle Interno aplicado ao Setor Público, 

e ainda foram realizadas pesquisas sobre a regulamentação e implementação da Lei de 

Acesso à Informação e da Lei Anticorrupção. 

O combate à corrupção tem motivado diversas iniciativas também no 

âmbito do Poder Legislativo, dentre as quais muitas delas sobre alterações em regras, 

procedimentos e atribuições relacionadas ao controle interno da Administração Pública.  

Conforme a pesquisa aqui realizada, encerrada em dezembro de 2018, cujas 

ementas das proposituras identificadas encontram-se compiladas no Anexo 2, havia 38 

Projetos de Lei em tramitação, relacionados diretamente ao controle interno, na Câmara 

dos Deputados, versando sobre responsabilidade de agentes públicos, auditoria em 

empresas com capital social público minoritário, regulamentação do lobby, 

compartilhamento de informações para acompanhamento de evolução patrimonial, 

fortalecimento das ouvidorias, melhorar o controle sobre decisões fiscais, aprimorar a 

governança, a gestão de riscos e os controles internos nas estatais, prestação de contas dos 

fundos de pensão da Administração Indireta, maior publicidade dos contratos de obras 

públicas, proteção e incentivo a denunciantes, aumento da participação e da transparência 
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em processos legislativos, imposição da declaração eletrônica de bens, fim do sigilo 

bancário para certos cargos públicos, fiscalização das despesas públicas pela Receita 

Federal, divulgação dos dados financeiros dos concursos públicos, transparência dos atos 

administrativos estaduais e municipais, publicação mensal das obrigações assumidas e 

pagamentos efetuados pelos entes estatais, controle social das agências reguladoras, 

transparência e participação em processos de privatização, divulgação na internet de 

recursos recebidos por entidades sociais, publicação dos responsáveis pelos contratos 

administrativos, supressão do sigilo de contratos financiados com recursos públicos, 

criação de gratificação pelo exercício de função de controle interno no Ministério Público, 

acesso a informação, improbidade administrativa, programas de compliance e outras 

medidas anticorrupção. 

Outros 14 Projetos de Lei e 2 Propostas de Emenda à Constituição 

encontravam-se em andamento no Senado Federal, sobre abertura ao controle interno e 

externo de dados financeiros de pessoas físicas e jurídicas que contratem com órgãos 

públicos ou recebem recursos do erário, incentivar a certificação de gestor de sistema de 

integridade, avaliação de projetos e programas de elevado impacto fiscal, vedação ao sigilo 

nas operações do BNDES, responsabilização de cada Poder por gastos com pessoal, acesso 

à declaração de imposto de renda de ocupantes de cargos de livre provimento, criação de 

sistema nacional para gestão responsável de investimentos públicos, transparência 

financeira de todos os entes federativos, avaliação anual das estatais, criação do sistema de 

integridade da Administração Pública, coordenação de órgãos na aplicação da Lei 

Anticorrupção, audiência periódica do Presidente do Tribunal de Contas da União, criação 

de um sistema de avaliação de políticas públicas, maior transparência dos repasses a 

entidades sem fins lucrativos, controle da delegação da fiscalização administrativa a 

particulares, definição das 4 macrofunções do controle interno: ouvidoria, controladoria, 

auditoria e correição. 

A legislatura iniciada em 2019, dada a constatação da centralidade do tema 

combate à corrupção no debate político ocorrido no ano eleitoral, deve aumentar o rol de 

iniciativas voltadas ao aperfeiçoamento do controle da Administração Pública, sendo mais 

um elemento relevante a reforçar a importância do enfrentamento da corrupção para a 

sociedade brasileira. 
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4.3.2. Promoção da Integridade e da Ética 

 

  

Introduzida com atraso no ordenamento jurídico brasileiro, com previsão em 

instrumentos internacionais anticorrupção celebrados e somente após amplo clamor 

popular de indignação ante escândalos reveladores de corrupção sistêmica na 

Administração Pública, especialmente no plano federal, a Lei nº 12.846/2013 veio inovar, 

ao estabelecer responsabilidade objetiva na aplicação de sanções administrativas e judiciais 

a pessoas jurídicas por atos de corrupção. 

Em eficácia exógena do princípio da moralidade administrativa, como 

realça Moreira Neto e Véras de Freitas
199

, buscando incentivar a adoção de práticas 

preventivas no ambiente empresarial privado, por meio da difusão do compliance como 

efetivo controle interno capaz de propiciar empresas limpas e respeitadoras da livre 

concorrência, pautadas pela lisura na relação com o Poder Público, a configurar desejável 

estratégia corporativa de prevenção e combate à corrupção
200

. 

Houve reforço, assim, do sistema jurídico de defesa da moralidade, 

composto também pela Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/92), Antitruste 

(Lei n. 12.529/2011), Ficha Limpa (Lei Complementar n. 135/2010), parte penal da Lei de 

Licitações e Contratos (Lei n. 8.666/93) e artigos dos crimes contra a Administração 

Pública do Código Penal, ainda que alguns considerem ser inconstitucional a exigência 

legal de confissão como requisito do acordo de leniência.  

Egon Moreira e Andreia Bagatin
201

 ressaltam o caráter prospectivo, 

preventivo e acautelatório da nova norma, dotada de incentivos econômicos que a 

aproximam da moderna sistemática da legislação ambiental e concorrencial, em função de 

prever responsabilidade empresarial objetiva, acordo de leniência visto como ato 
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administrativo consensual, desconsideração societária parcial ou integral, com pena capital, 

e mecanismos de incentivo à integridade mediante autocontrole, cujas expressivas sanções 

dependem, contudo, da disciplina regulamentadora vertida por meio de Decreto do Poder 

Executivo.  

Bertolini de Pinho
202

 resgata a origem jurisprudencial anglo-saxã do 

disregard of the legal entity para tratar da desconsideração administrativa da personalidade 

jurídica societária como importante aspecto da nova lei, traçando o histórico brasileiro 

calcado na possibilidade de afastar a personalidade jurídica nos casos de fraudes e abusos, 

pela via judicial com base no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor, e pela 

via administrativa com lastro na Lei de Licitações e Contratos. Contudo, o autor considera 

eivada de natureza sancionatória a previsão do artigo 14 (desconsideração da pessoa 

jurídica para possível responsabilização das correspondentes pessoas físicas), e não a dos 

artigos 4º (responsabilização da pessoa jurídica por empresas relacionadas e alterações 

societárias) e 6º (rol das sanções administrativas cabíveis a pessoas jurídicas), e alerta para 

o respeito devido ao princípio do ne bis in idem, mas a dissolução da pessoa jurídica e 

outras providências punitivas estipuladas encontram-se expressas no artigo 19 e somente 

podem ocorrer pela via judicial. 

A polêmica Medida Provisória 703/2015
203

, que mereceu editorial do jornal 

O Estado de S. Paulo
204

 alertando para a inconstitucionalidade arguida pelo Ministério 

Público Federal e ora colocada para a competente apreciação judicial, após tentativa 

violadora do princípio da legalidade de alterar dispositivos da Lei nº 12.846/2013 por meio 

de Decreto regulamentador federal e Portarias ministeriais no âmbito da CGU, duramente 

criticadas por doutrinadores do porte de Modesto Carvalhosa
205

, procura ampliar a 

atratividade do acordo de leniência por meio da concessão de plena imunidade, tanto no 

âmbito específico do Processo Administrativo de Responsabilização da Pessoa Jurídica 

como nos possíveis desdobramentos com base na Lei de Licitações e na Lei de 

Improbidade Administrativa.  
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Daí a preocupação, análoga, de Paulo Lucon
206

, em cuidar das possíveis 

relações entre procedimentos e sanções decorrentes da nova Lei, entendendo pertinente 

haver conexão de ações judiciais quando propostas distintamente, em função de estarem 

escoradas uma na Lei Anticorrupção e outra na Lei de Improbidade Administrativa, por 

exemplo, sendo cabível, igualmente, propositura única fundamentada nas diversas normas 

aplicáveis, com observância das consequências estipuladas em cada qual.  

Tudo para que os efeitos da Brazil`s Anti-Bribery Law – Clean Company 

Act, tratada por Lindsay Arrieta
207

 de modo a sublinhar suas características inovadoras 

centradas em experiências exitosas internacionais, possa resultar em alteração da cultura do 

“jeitinho”.  

A leniência como estratégia estatal para a efetividade do direito, por meio da 

obtenção da colaboração de envolvidos em ilicitudes a fim de comprová-las e sancioná-las, 

está presente no ordenamento jurídico brasileiro tanto na seara concorrencial como na 

tutela da integridade da relação institucional entre os setores privado e público, sob a égide 

da nova Lei Anticorrupção ou da Empresa Limpa – Lei nº 12.846/2013. 

Thiago Marrara
208

 assinala a consensualização como tendência desafiadora 

na Administração Pública, sendo o instituto um acordo entre infrator e acusador no 

processo administrativo que não viola o princípio da indisponibilidade do interesse 

público, cuja atratividade é menor nas hipóteses de incidência da Lei Anticorrupção 

comparativamente às situações reguladas pela legislação de defesa da concorrência (Lei nº 

12.529/2011), em vista das lacunas normativas para intercorrências com sanções penais 

para pessoas físicas, por exemplo.  

A responsabilização das pessoas jurídicas por atos de corrupção, agora 

passível de gerar consequências sancionatórias de natureza civil e administrativa, conforme 

a nova lei, encontra paralelo com a sistemática punitiva vigente desde a década de 1970 

nos Estados Unidos da América e também com nova legislação em vigor na Europa, 
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conforme destaca Enrique Bacigalupo
209

, anotando que, em diversos países europeus, há 

responsabilidade de natureza penal a vincular a pessoa jurídica, sempre decorrente da 

demonstração suficiente de sua culpabilidade – bem diferente da responsabilidade objetiva 

aqui vigente – sendo revelante, para afastar as pesadas multas estipuladas como punição, a 

existência de efetivo sistema de controle interno empresarial, com mecanismos capazes de 

evitar situações indevidas, tais como código de ética, auditoria interna, canal para 

denúncias e outras medidas típicas do propalado compliance. 

Valorizado por Mona Clayton
210

 a partir do cotejamento da experiência 

internacional no assunto, o patamar da conformidade coloca o Brasil no universo dos 

países emergentes, ainda distantes do grau de maturidade dos programas de compliance 

dos países desenvolvidos. 

Inicia-se a propagação de normas incentivadoras das medidas que envolvem 

o comprometimento ético da alta direção (tone at the top), a realização de inspeções 

verificadoras (due diligences), prevenção a conflitos de interesses, avaliação prévia de 

riscos, identificação das áreas sensíveis de conformidade e outras medidas previstas no 

norte-americano FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) e na Lei SOX (Sarbanes-Oxley), e 

no britânico UK Bribery Act.  

Bruno Maeda
211

 assinala os três aspectos fundamentais do compliance: 

prevenção, detecção e remediação de irregularidades e também aponta a pertinência de ser 

considerada a experiência estrangeira para implementação das normas no Brasil, 

relacionando manuais e guias capazes de facilitar a adequação das práticas empresariais e 

seus mecanismos internos ao melhor patamar de conformidade extraído do direito 

comparado e da prática experimentada nos países que antes adotaram tais providências.  
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O tema é também abordado, mas por outra perspectiva, por Helena Lobo e 

Marina Coelho
212

 para discutir sua intercorrência com o direito penal a partir da reflexão 

sobre a responsabilidade por omissão do dirigente incumbido do controle interno 

empresarial, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na Ação Penal n. 470 

(Mensalão). 

Imprescindível, também, o exercício do controle social a cargo da sociedade 

civil, crescentemente facilitado pelo avanço da transparência pública e das tecnologias de 

informação, permitindo acesso e cruzamento de dados com maior agilidade.  

 

 

 

 

4.3.3. Transparência pública, participação social e governo aberto 

 

 

  A promoção da transparência é corolário da obrigação de prestar contas e 

pressuposto para o exercício do controle social, e a atuação do controle interno pode fazer 

a diferença para garanti-la. A era de órgão público como uma grande e inacessível caixa-

preta deveria ter acabado, mas ainda resistem alguns poucos entes da Administração 

Indireta federal, que fazem ouvidos moucos ao clamor da sociedade e seguem renhidos na 

tentativa de continuar na penumbra propícia ao descaminho. 

  O caminho iluminado pela Constituição da República é claramente 

pavimentado pelo princípio da publicidade, regente de toda a Administração Direta e 

Indireta, pelo farol do artigo 37, alusivo aos postulados balizadores da organização estatal 

brasileira. Daí decorre, evidentemente, a transparência de tudo referente ao Estado e seus 

recursos, sobre eles não podendo se abater treva alguma, a não ser a excepcional proteção 

devida aos dados pessoais e às informações capazes de afetar situações restritas e 

taxativamente previstas em lei. 
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  Dentre as diversas normas recentes voltadas à promoção da transparência, 

basta mencionar duas para ressaltar o novo papel conferido aos órgãos de controle interno, 

chamados para decisiva atuação em mais uma fundamental agenda de interesse da 

coletividade, com vistas a assegurar efetividade ao postulado de livre acesso aos dados sob 

a guarda de órgãos públicos. 

  A denominada Lei da Transparência, a Lei Complementar n. 131/2009, 

avançando na seara da responsabilidade fiscal aberta pela Lei Complementar n. 101/2000, 

amplia os itens essenciais para a gestão estatal que devem ficar submetidos ao 

monitoramento por qualquer pessoa, especialmente mediante publicação adequada em 

portais da transparência acessíveis pela internet. 

Devem estar expostos os dados relativos ao manuseio dos recursos 

financeiros colocados à disposição do poder público, para facilitar o controle pelos entes 

estatais competentes para a fiscalização e permitir o livre acompanhamento pela sociedade, 

difusamente. Seu dispositivo final é um chamado ao controle social
213

. 

São, portanto, normas adicionais para a publicidade das finanças estatais, 

englobando a totalidade das receitas e despesas, tendo em vista o almejado reforço da 

responsabilidade na gestão fiscal, sustentado por um tripé: fornecimento instantâneo de 

dados precisos sobre a execução orçamentária e financeira; participação popular durante o 

processo de elaboração e aprovação dos planos plurianuais e das leis orçamentárias; e 

adoção de sistema integrado de administração financeira e controle. 

Cada Controladoria, se for a responsável pelo portal da transparência do 

ente, deverá cuidar para que a Pasta da Fazenda publique em tempo real os dados sobre as 

despesas e receitas, ou monitorar e exigir que isso aconteça, caso a incumbência sobre o 

espaço eletrônico oficial na internet esteja na alçada de outra unidade pública.  

Caberá fiscalizar para que o sistema integrado de administração financeira 

esteja implantado, regularmente utilizado e com dados confiáveis, para poder haver o 

necessário controle. Assim também em relação ao cumprimento das etapas participativas, 

mediante audiências e consultas públicas. 
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A outra norma de fundamental relevância nesta temática é a Lei de Acesso à 

Informação - LAI, que regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do artigo 

5
o214

, no inciso II do § 3
o
 do artigo 37

215
 e no § 2

o
 do artigo 216

216
 da Constituição Federal, 

estabelecendo procedimentos e responsabilidades para assegurar integral cumprimento da 

regra geral de publicidade dos dados oficiais, sendo a exceção ao princípio hipótese restrita 

e limitada aos expressos casos previstos na legislação. 

A Lei n. 12.527/2011 aplica-se aos três Poderes, aos Tribunais de Contas, 

ao Ministério Público e nos três níveis de governo – federal, estadual e municipal, 

inclusive a entidades que recebam recursos públicos. Seus elementos essenciais se 

alicerçam na concepção de que o acesso à informação é um direito básico do cidadão e um 

dever estatal inafastável, a ser cumprido com presteza e eficácia
217

.  

Tanto a chamada transparência ativa, em que dados oficiais são 

disponibilizados pela internet sem depender de demanda específica, como a transparência 

passiva, na qual pedidos de informação são respondidos, encontram-se robustecidas pela 

nova norma. Aquela, especialmente pela ampliação dos conteúdos de divulgação 

compulsória, e esta pela existência de canal apropriado e sistema recursal com 

procedimentos claros e responsabilidades definidas. 

Os órgãos de controle interno participam de quase todos os aspectos 

contemplados pela LAI, pois formulam programas e políticas, fornecem cursos, 

orientações e elaboram cartilhas e manuais, para agentes públicos e cidadãos, difundindo 

seus preceitos; muitas vezes ficam responsáveis pelos portais da transparência do Poder 

Executivo, como ocorre com a CGU, OGE/SP e CGM/SP, por exemplo; ajudam a 

estruturação dos Serviços de Informações ao Cidadão – SICs, algumas vezes assumindo 

até mesmo suas operações cotidianas, por meio das Ouvidorias; fazem valer o sistema 
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recursal administrativo, fiscalizando e também julgando os recursos em face de pedidos 

insatisfatoriamente atendidos, tanto pelas Ouvidorias, na instância decisória após a 

manifestação do dirigente do ente demandado, como em instância final, compondo o 

colegiado incumbido pelo Chefe do Poder Executivo da decisão definitiva na esfera 

administrativa, inclusive dotado de capacidade desclassificatória de documento tido 

anteriormente por sigiloso. 

As diretrizes definidas pela Lei são muito claras, conforme o teor do seu 

artigo 3
o
: observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como 

exceção; divulgação de informações de interesse público, independentemente de 

solicitações; utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da 

informação; fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração 

pública; desenvolvimento do controle social da administração pública.  

Uma das paradigmáticas mudanças do padrão até então vigente na 

Administração Pública se deu na seara dos gastos com os agentes estatais, e foi obtida logo 

no início da vigência, em 2012. 

A publicação das remunerações individualizadas de todos os agentes 

públicos, nos respectivos portais da transparência na internet, mesmo com resistência e 

reação de alguns sindicatos de categorias privilegiadas, que ingressaram com ações 

judiciais infrutíferas, foi garantida pelo Supremo Tribunal Federal, que não apenas 

validou
218

, juridicamente, a medida administrativa, como também a adotou na própria 

Corte e a impôs, por meio do Conselho Nacional de Justiça, a todos os Tribunais 

brasileiros.  

Não obstante, ainda há um nicho estatal, no âmbito do Poder Executivo, em 

que vigora a opacidade, exatamente aquele onde tem havido prodigalidade escandalosa de 

atos de corrupção e incríveis desvios: algumas empresas controladas pelo Governo Federal, 

popularmente chamadas de “caixas-pretas”, por referência ao indevassável conteúdo 

blindado existente em aeronaves para registrar os acontecimentos a bordo. 

Apesar da disposição normativa categórica e da inequívoca decisão da 

Suprema Corte quanto à validade e obrigatoriedade da publicidade remuneratória 
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individualizada, ainda vigora interpretação contrária à expressa disposição legal, não 

constando ter sido impugnado ou anulado o Decreto que, exarado pela Presidente impedida 

de seguir no cargo por crime de responsabilidade, deu margem à absurda continuidade da 

situação anterior à vigência da legislação específica, em que não se divulgavam os salários 

individualizados nem os contratos na íntegra. 

Insustentável a contradição, que mantém na idade das trevas portentosas 

companhias pretensamente modernas e retoricamente comprometidas com o compliance, 

mesmo diante da expressa disposição legal
219

 situada no artigo 1., que definiu a 

abrangência do acesso à informação e incluiu todas as pessoas jurídicas controladas direta 

ou indiretamente pela União. 

O Decreto
220

 presidencial regulamentador, contudo, criou condição 

inusitada, não discriminada na Lei, tomada como restritiva da regra geral da transparência, 

buscando lastrear-se na submissão das companhias, expostas ao regime de concorrência, a 

regras da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, como se a praxe da disputa 

empresarial ou regramentos administrativos estivessem acima da determinação de lei 

federal e com ela se antagonizassem. 

Evidente, pois, a falta de fundamentação jurídica para a exegese de Decreto 

direcionada a contrariar a Lei, subvertendo a regra geral da publicidade para prestigiar a 

exceção sigilosa, descabida na espécie por completa ausência de amparo legal, ampliando 

hipótese restritiva estrita, a qual não comporta alargamento por norma infralegal, 

atentatória ainda da jurisprudência firmada pela Suprema Corte. 

Além disso, todas as companhias controladas pelo Governo do Estado de 

São Paulo e pela Prefeitura de São Paulo publicam suas remunerações individualizadas e 

seus contratos, na íntegra, nos respectivos portais da transparência de seus controladores
221

, 
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sendo que algumas delas foram ou são de capital aberto, com ações comercializadas em 

bolsa de valores, sem ter havido qualquer relato de problema concorrencial, com sócios 

minoritários ou conflito com as regras da CVM.   

Claro que, quando as bilionárias companhias da União ainda escondidas 

atrás de frágeis e rotos biombos, enfim forem alcançadas pela transparência, a iluminar as 

mofadas práticas remuneratórias, com salários nababescos destoantes da realidade, e 

contratuais, em que avenças muitas vezes foram firmadas para gerar benefícios ilícitos, a 

sociedade provavelmente experimentará indignação semelhante à que tem sentido com a 

descoberta de alguns contratos superfaturados e dos fabulosos valores desviados, revelados 

somente após árdua investigação no âmbito da operação Lava Jato. 

Enquanto a publicidade não se impuser, os demais princípios 

constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência ficam 

atrofiados, em prol de interesses privados escusos, que continuam a ter oportunidade vasta 

para saquear os vultosos recursos de companhias criadas, formalmente controladas e 

regiamente garantidas pelo Poder Público. Conceitualmente vocacionadas a contribuir para 

o bem estar coletivo, pragmaticamente seguem suscetíveis ao assalto do crime organizado 

de alto escalão e elevado cifrão. 

Além da publicidade, a Constituição de 1988 prestigiou tanto a participação, 

não apenas as garantias típicas do modelo representativo tradicional – baseado em eleições 

periódicas – mas também procedimentos e instrumentos de participação direta dos 

cidadãos no exercício do poder, de modo que a mesma seja considerada um princípio, por 

força do parágrafo 3. do artigo 37
222

, o qual determinou que a lei assegure a participação 

do usuário do serviço público na Administração. Este o entendimento de José Afonso da 

Silva
223

. 
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Como todo governo democrático deve cultivar a abertura e a participação, 

parece natural que a Controladoria, responsável por ouvir o cidadão, apurar, zelar pelo 

acesso à informação e incentivar o controle social, possa ter papel ativo em políticas, 

programas e projetos em área afeta à sua atuação. 

E assim dispõe a Lei de Defesa do Usuário do Serviço Público, cuidando do 

tema juntamente com a disciplina da Ouvidoria pública brasileira, expondo a conexão entre 

a nova tarefa de incremento da participação na gestão e o controle interno, por meio da 

macrofunção ouvidoria. 

Estipulada desde a Emenda Constitucional n. 19/98 mas aprovada somente 

vinte anos depois, a Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, assegura a  participação, 

proteção e defesa dos direitos do usuário de serviços públicos, tanto como garantia de um 

direito subjetivo individual, por meio da obrigação estatal de atendimento adequado a 

manifestações e do fornecimento de informações – daí a importância da atuação da 

Ouvidoria - e também na dimensão de direito subjetivo coletivo, mediante participação em 

Conselho de Usuários do Serviço Público e pela realização de pesquisa anual de satisfação 

quanto à prestação dos serviços públicos, a ser publicada e divulgada, para a melhoria dos 

mesmos. 

Antes da Lei de alcance nacional, o Estado de São Paulo havia editado sua 

própria norma de defesa do usuário do serviço público estadual, a Lei n. 10.294/99, assim 

como fez, em seguida, o Município de São Paulo, aprovando a Lei Municipal nº 

14.029/2005, prestigiando o cidadão brasileiro da capital. 

A fim de fazer valer os direitos expressamente garantidos - relacionados ao 

acesso à informação, à qualidade dos serviços e ao controle adequado sobre eles – a norma 

demanda, em primeiro lugar, regulamentação específica, para que procedimentos, 

competências administrativas e responsabilidades fiquem definidas. 

Neste ponto, lamentável que o Governo Federal tenha regulamentado 

apenas parcialmente a nova lei, fortalecendo as Ouvidorias, ao instituir o Sistema de 

Ouvidoria do Poder Executivo Federal, mas deixando de cuidar da necessária criação do 

Conselho de Defesa dos Usuários e da avaliação anual dos serviços prestados, por meio do 

incompleto Decreto Federal n. 9.492/2018, capaz de desestimular a efetividade plena da 

participação também em Estados e Municípios. 
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O Decreto Municipal n. 58.426/2018, de São Paulo, felizmente promoveu a 

regulamentação integral da Lei de alcance nacional, em cumprimento à determinação 

constitucional, sujeitando às regras protetivas do cidadão toda a Administração Direta, 

Indireta e as concessionárias de serviços públicos da Capital. 

Ao reforçar as medidas desburocratizantes, como a autorização para 

autenticação direta pelo agente público, sem ser exigível documento com firma 

reconhecida nem nova prova sobre fato comprovado, disciplinou a Carta de Serviços ao 

Usuário, obrigatória para cada ente prestador dos serviços, o Quadro Geral de serviços 

ofertados e contemplou a avaliação por pesquisa de satisfação feita anualmente, cujo 

resultado deverá ser integralmente publicado no Portal da Transparência.  

O Conselho de Usuários dos Serviços Públicos, vinculado à Controladoria 

Geral do Município, ficou incumbido de acompanhar a prestação dos serviços, participar 

da avaliação, propor melhorias, contribuir na definição de diretrizes para o adequado 

atendimento ao usuário, acompanhar e avaliar a atuação da Ouvidoria e manifestar-se ante 

consultas efetuadas. 

O colegiado participativo será paritário, entre representantes 

governamentais e dos usuários dos serviços municipais mais utilizados e mais demandados 

junto às Ouvidorias, e poderão ser convidados a acompanhar as reuniões representantes do 

Ministério Público, da Defensoria Pública e da Ordem dos Advogados do Brasil. 

Para assegurar abertura governamental e a atenção devida ao cidadão, o 

artigo 13 do Decreto Municipal determina que todo ente prestador de serviços públicos 

municipais deve contar com um responsável por ações de ouvidoria, e a Controladoria 

Geral do Município, além de contar com a Ouvidoria Geral do Município - OGM, teve 

integrada à sua estrutura a Coordenadoria de Defesa do Usuário do Serviço Público 

Municipal – CODUSP, para elaborar e executar a política municipal de proteção e defesa 

do usuário de serviços públicos. 

A nova Lei, portanto, demanda atuação dos órgãos de controle interno, 

enfrenta resistência ao demorar para ser aprovada nacionalmente e sem ser regulamentada 

em sua completude, atende reclamo da sociedade por mais qualidade e presteza nos 

serviços públicos, e pode representar oportunidade valiosa para aumento da legitimação 

das Ouvidorias brasileiras. 
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Há diversas outras iniciativas, com expresso amparo legal ou por livre 

comprometimento governamental, como a assunção da agenda de governo aberto 

decorrente dos compromissos internacionais no âmbito da Parceria para o Governo Aberto 

– OGP, conforme abordagem já efetuada em passagem anterior desta Tese. 

 

 

 

 

4.3.4. Melhoria da gestão e eficiência 

 

 

  A Administração Pública, no Brasil, está pautada pela eficiência, como 

princípio constitucional expresso, há duas décadas, e reformas administrativas foram feitas 

em busca da superação de excessos burocráticos, para reduzir prazos de atendimento, 

simplificar exigências desnecessárias, facilitar a obtenção de serviços e melhorar sua 

qualidade e resultados. 

  Tanto no setor público, no privado e no terceiro setor, não parece 

concebível almejar a melhoria de algo que se desconheça ou que esteja fora de qualquer 

controle. A noção geral, assentada na razoabilidade, identifica no maior conhecimento 

possível e no melhor controle as condições mais adequadas para um aperfeiçoamento do 

objeto enfocado. 

  Se a intenção é melhorar a gestão pública, e o controle interno é parte 

integrante estratégica dela, as Controladorias devem participar desse processo indutivo da 

evolução institucional, contribuindo para a consecução das prioridades governamentais e 

aperfeiçoando seus próprios procedimentos e métodos, a fim de alcançar resultados mais 

efetivos e relevantes. 

  Costuma acontecer, contudo, certa confusão na associação imediata entre 

exageros burocráticos e controles excessivos, como se as mazelas de procedimentos 
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morosos e infindáveis exigências formais inócuas fossem problemas decorrentes de uma 

busca por controle, o que passa a ser visto de forma depreciativa.  

  De fato, pode haver exigência procedimental desmedida, justificada como 

medida de controle, e que possa ser analisada criticamente, racionalizada e simplificada, 

inclusive mediante substituição por solução elaborada com suporte tecnológico, mais 

avançada em sua metodologia e com condições propícias à eficácia, algo melhor inclusive 

em termos de capacidade real de controle. 

  Cecília Olivieri
224

 estuda situações concretas, na área federal de 

infraestrutura, para verificar a hipótese de que poderia haver certo controle demasiado no 

Brasil, a amarrar as obras públicas e o incremento da infraestrutura necessária a um país de 

dimensão continental.  

Sua conclusão, no entanto, está fundamentada em direção oposta, após ter 

constatado funcionamento adequado tanto do controle externo quanto do interno, os quais 

não poderiam deixar de apontar falhas graves em projetos incompletos, frágeis editais, 

processos licitatórios contaminados, insuficiente acompanhamento e falta de fiscalização 

da execução, dentre várias modalidades de vícios e dificuldades enfrentados pela 

Administração enquanto gestora e executora de políticas públicas. 

  A atuação cotidiana do controle interno, especialmente nas áreas de 

auditoria e correição, tem revelado inúmeras irregularidades nas unidades checadas, a 

mostrar a necessidade de melhores mecanismos de controle, e não sua desnecessidade por 

errônea suposição de havê-lo em excesso. Ao contrário, o controle revela-se insuficiente 

em quase todas as áreas do serviço público federal, estadual e municipal. 

  A direção certa seria maior integração entre controle interno e gestão, com 

compreensão mútua e colaboração em prol da instituição comum, assim como preocupação 

crescente com a efetividade da gestão e seus resultados, mais do que a mera verificação de 

alguns aspectos formais, descolados do contexto e sem aquilatar o atingimento de metas. 
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  Também recomendável a interação entre os próprios órgãos de controle, e a 

especialização destes em relação a cada área analisada, para que os apontamentos não 

descuidem da essência e sejam sempre claros, exequíveis e consequentes. 

  Trabalho acadêmico conjunto
225

 apresenta a interação, entre a CGU e o 

Ministério de Desenvolvimento Social, já na formulação das políticas públicas, prática tida 

como positiva e propiciadora da elevação da qualidade da gestão pública e dos resultados 

para a população.  

  Se o controle é interno à Administração, ele não deve agir como se externo 

fosse, e as pesquisas, assim como a prática administrativa, mostram que a tendência é uma 

atuação mais próxima entre o gestor e o controlador, com profissionalismo e foco no 

interesse público como ideal comum, melhorando a governança estatal. 

  O Tribunal de Contas da União tem estimulado diagnósticos e capacitações 

para a melhoria da governança institucional, e há leis que já assimilaram e buscam, agora, 

disseminar os conceitos e métodos apregoados, dentre as quais a nova disciplina das 

companhias controladas pelo Estado, não por coincidência chamada de Lei de Governança 

das Estatais, ou Lei de Responsabilidade das Estatais. 

  A Lei n. 13.303/2016, ao dispor sobre o estatuto jurídico das estatais, 

estabeleceu regras para profissionalizar sua gestão, com foco nas instâncias colegiadas 

superiores, quais sejam o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e a Diretoria, 

cujos ocupantes passam a ter vedações e requisitos direcionados à formação de corpos 

institucionais especializados e dedicados às específicas funções de direção assumidas. 

Seu destacado enfoque é para a transparência e o fortalecimento do controle 

interno, por meio de vários procedimentos e estratégias, inclusive adoção e aplicação de 

Código de Conduta e Integridade, práticas de gestão de risco, Comitê de Auditoria 

Estatutário, área responsável pelo compliance, para verificação de cumprimento de 

obrigações, e auditoria interna vinculada ao Conselho de Administração, para aferir a 

adequação do controle interno, a efetividade do gerenciamento dos riscos e dos processos 

                                            
225 OLIVIERI, Cecília; TEIXEIRA, Marco Antonio Carvalho; LOUREIRO, Maria Rita; ABRUCIO, 

Fernando. Organizational Learning of Controllers and Controlled Agencies: Innovations and Challenges in 

Promoting Accountability in the Recent Brazilian Democracy. American Journal of Industrial and Business 

Management, v. 03, p. 43-51, 2013. 

 



 

225 

 

de governança e a confiabilidade do processo de coleta, mensuração, classificação, 

acumulação, registro e divulgação de eventos e transações, visando ao preparo de 

demonstrações financeiras.  

Como revela o breve cotejar da nova norma disciplinadora das estatais, 

elaborada sob o impulso impactante da operação Lava Jato, a confirmar a conclusão da 

pesquisa acadêmica e da percepção de controladores, impõe-se como necessários controles 

internos efetivos, capazes de contribuir para uma governança mais adequada aos tempos 

atuais, com integridade, ética e eficiência, adequadamente estruturados e desempenhados 

por profissionais devidamente qualificados e experientes. 

 

 

 

 

4.4. AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DO MODELO VIGENTE 

 

  

  Na realidade institucional brasileira contemporânea, o controle interno se 

situa no interior de uma modelagem institucional duplamente complexa, pois além da 

quantidade de órgãos e entidades que integram a Administração Direta e Indireta do Estado 

e os crescentes repasses de verbas estatais a organizações sem fins lucrativos e a empresas 

privadas por meio de parcerias público-privadas, há também inserção na policêntrica 

modelagem anticorrupção nacional, em que há atribuições e competências nem sempre 

bem definidas entre as Controladorias, Ministérios Públicos, Polícias, Tribunais de Contas 

e Procuradorias. 

  A multiplicidade de órgãos de combate à corrupção tem sido aspecto 

presentes em diversos debates e reflexões acadêmicas e políticas, como ilustra o recente 

artigo na imprensa de Floriano Marques Neto
226

, criticando o sistema como “fragmentado 

e irracional”, a impedir funcionamento eficiente por causa dos múltiplos polos 
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independentes e sem coordenação, que estariam a gerar insegurança jurídica, morosidade, 

aumento de custos, divergências entre órgãos, desincentivo a acordos de leniência e de 

colaboração premiada.  

Para o atual Diretor da Faculdade de Direito da USP, inventou-se “concurso 

de carrascos”, ao invés do chamado dilema do prisioneiro, expressão esta usada para 

ilustrar a incerteza do acusado quanto à sua punição e a ponderação íntima sobre a 

conveniência de colaborar para buscar reduzir a própria pena. Seria recomendável 

substituir a fragmentação pela concentração de tarefas relacionadas ao combate à 

corrupção, especialmente a recepção de propostas de acordo de leniência e de delação 

premiada: “Não temos evidências de que múltiplos atores evitem a cooptação. Há remédios 

mais eficientes, como o controle interno ao órgão que centralize a competência ou a 

homologação obrigatória pelo Judiciário (como ocorre hoje para a delação premiada)”. 

Outro aspecto que pode preocupar é a assunção da condução de programas 

governamentais pelo órgão de controle interno. A objeção eventual seria decorrente de 

questionamento sobre a adequação de um órgão de controle executar diretamente 

programas governamentais e compartilhar com outras Secretarias a gestão de parte da ação 

política e administrativa. Haveria confusão entre a função de gestão e a função de controle, 

a ser exercida também em relação aos atos e processos a cargo do próprio órgão de 

controle interno? 

Aparente conflito, apenas. Na gestão pública hodierna, todos os atos e 

processos administrativos são sujeitos a controle, inclusive os praticados pelo próprio 

órgão de controle, que precisa atuar como licitante, contratante, ordenador de despesas, 

gestor orçamentário e financeiro, dentre outros papéis políticos e administrativos 

executados por uma unidade autônoma integrante da Administração Pública. 

A hipótese de uma Controladoria apenas desenvolver sua atividade 

finalística, sem cuidar do provimento dos meios para tanto, parece possível, às custas, 

porém, da autonomia orçamentária e administrativa, ficando dependente de providências 

externas à sua alçada decisória própria.  

Na prática, isso ocorre: quando o órgão de controle interno é muito enxuto 

e, normalmente, sem figurar no patamar de Ministério, Secretaria Estadual ou Municipal, o 
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seu Titular não precisa assinar editais de licitações, firmar contratos, empenhar despesas, 

solicitar remanejamentos orçamentários.  

Estará mais disponível para focar nas macrofunções do controle interno, 

mas nem por isso estará desconectado das necessárias medidas para assegurar o 

provimento das condições de funcionamento de uma unidade pública: terá, ainda assim, 

que justificar a necessidade de contratações e de recursos orçamentários, prestar 

informações sobre a execução dos mesmos, registrar e encaminhar a frequência dos seus 

integrantes, enfim, indiretamente e de modo subalterno, continuar cuidando para que as 

demandas necessárias ao seu funcionamento sejam atendidas. 

Quando a Controladoria está situada no primeiro escalão da Administração 

Pública, como unidade de despesa dotada de orçamento próprio, costuma contar com setor 

responsável pelos processos licitatórios, contratuais, orçamentários, financeiros, de gestão 

de pessoas e de tecnologia de informação, não sendo as atividades intermediárias 

executadas pelos auditores, corregedores, ou ouvidores. 

Assim, a especificidade de funções de cada agente público e a adequada 

organização institucional tentam garantir que o gestor, por mais que esteja comprometido 

com a legalidade de seus atos, não seja apenas ele o fiscal de si mesmo, havendo sempre a 

possibilidade de supervisão por outro agente público responsável pelo controle, sem 

acúmulo de funções incompatíveis, assim como as próprias Controladorias devem possuir 

cada qual seu específico controle interno. 

Em pesquisa de opinião com 25 titulares de Controladorias brasileiras, 

concluída em janeiro de 2019 e publicada integralmente no Apêndice, foram apresentadas 

15 questões com correspondentes alternativas de respostas previamente formuladas, além 

da possibilidade de manifestação diferenciada específica, sobre alguns aspectos atuais da 

relação entre enfrentamento da corrupção e controle da Administração Pública. 

A primeira indagação, sobre as condições fáticas que poderiam ter 

favorecido a ocorrência da corrupção sistêmica revelada pelas investigações e julgamentos 

no âmbito dos recentes casos conhecidos como Mensalão e Lava Jato, revelou a 

prevalência da impunidade e incapacidade repressiva estatal como principal fator para 

32%, seguida pela atuação de organização criminosa composta por agentes públicos e 

privados (28%), cultura permissiva e difundida de tolerância e de prática da corrupção 
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(20%) e insuficiência ou ineficiência de mecanismos de controle e transparência (16%), e 

uma resposta aberta indicando a combinação dos fatores elencados (4%). 

Para prevenir a corrupção em instituições públicas, a medida considerada 

mais efetiva e eficaz foi o fortalecimento dos mecanismos de controle e transparência, para 

52% dos Controladores, seguida pela mudança cultural para plena valorização da ética e 

integridade e sistema de repressão eficiente com aplicação de punições, ambas com 16%, e 

escolha adequada de dirigentes de instituições públicas e privadas para 12%, e também 

uma resposta aberta indicando a combinação dos fatores elencados (4%). 

Nos casos graves de corrupção, o principal fator institucional, no âmbito do 

controle interno, que pode impedir a ocorrência ilícita foi apontado, por 44%, como sendo 

a transparência de dados, processos e contratos; a existência de casos anteriores com 

punição recomendada pela área correcional, para 24%; funcionamento de canal de 

denúncia e apuração (12%) e detecção de irregularidades em relatórios de auditoria e 

código de ética e cursos para difusão da integridade, ambos apontados por 8%, e uma 

resposta aberta (4%) pela somatória de fatores como a valorização da integridade e a 

correição exemplar priorizada pela alta administração.  

Para a prevenção e o enfrentamento da corrupção na Administração Pública, 

avaliou-se ter mais resultado e merecer maior incentivo o controle interno, com atuação de 

Ouvidorias, Auditorias, Corregedorias e Controladorias, com a esperada ampla indicação 

de 78%, o controle social, com fiscalização e denúncias por cidadãos e entidades não 

governamentais (16%) e o controle externo, com atuação do Ministério Público, Polícia e 

Justiça (8%), sem referências à imprensa e ao Tribunal de Contas. 

Na prática brasileira, mais importante para a prevenção e o enfrentamento 

da corrupção na Administração Pública tem sido o controle externo, com atuação do 

Ministério Público, Polícia e Justiça (48%), o controle interno, com atuação de ouvidorias, 

auditorias, corregedorias e controladorias (28%), o controle social, com reportagens e 

investigações feitas por meios de comunicação (16%) e o controle social, com fiscalização 

e denúncias por cidadãos e entidades não governamentais (8%), sem referências ao 

Tribunal de Contas. 

Sobre o efetivo funcionamento do controle interno no Estado e Capital, em 

termos de avaliação do cumprimento das metas previstas no plano plurianual, execução 
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dos programas de governo e dos orçamentos da União, considerou-se o desempenho como 

regular (48%), bom (36%) e ruim (16%). Em termos de comprovação da legalidade e de 

avaliação dos resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira 

e patrimonial nos órgãos e entidades da administração, bem como da aplicação de recursos 

públicos por entidades de direito privado, avaliou-se como bom (56%), regular (38%) e 

ótimo (8%). Já em relação ao controle das operações de crédito, avais e garantias, bem 

como dos direitos e haveres, a atuação seria regular para 48%, boa para 36%, ótima e ruim 

para 8%, ambos. O apoio ao controle externo no exercício de sua missão institucional foi 

considerado bom para 52%, regular e ótimo para 24%, e a comunicação ao controle 

externo de qualquer irregularidade ou ilegalidade conhecida foi tida como boa para 64%, 

regular para 20% e ótima para 16%. 

A principal dificuldade para a atuação da Controladoria foi considerada a 

falta de respaldo político e de apoio administrativo superior (32%), insuficiente dotação 

orçamentária (28%), equipe sem capacidade técnica específica (24%), e respostas esparsas, 

cada qual com 4%, indicando falta de capacidade tecnológica para realização de trabalhos, 

soma dos fatores mencionados, insuficiente quantitativo de pessoal, reduzido quadro de 

pessoal e resistência à implementação das recomendações por alguns dos órgãos  

auditados. 

Tendo em vista as obrigações legais e as atribuições administrativas do 

órgão de controle interno, avaliou-se sua estruturação, organização e funcionamento como 

sendo regular e boa, ambas com 44%, ótima (8%) e ruim (4%). Considerando a expectativa 

social, o resultado da atuação foi visto como bom para 52%, regular para 32% e ótimo para 

12%. 

A prioridade indicada para atuação estratégica do órgão de controle interno 

foi melhorar a eficiência e os resultados, capacitar a equipe e definir procedimentos (70%), 

desenvolver e integrar as quatro macrofunções do controle interno (16%) e responder 

demandas governamentais, institucionais ou da sociedade (12%). 

Por fim, para prevenir a corrupção, promover a transparência, contribuir 

para a melhoria da gestão e para o uso correto dos recursos públicos, o melhor modelo 

institucional de controle interno foi considerado, por ampla maioria, o centralizado, com as 

4 macrofunções em um mesmo órgão, diretamente vinculado ao chefe do Poder Executivo, 
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para 72%; descentralizado, com as 4 macrofunções em órgãos distintos, diretamente 

vinculados ao chefe do Poder Executivo (12%), centralizado, com as 4 macrofunções em 

um mesmo órgão, sem vinculação direta ao chefe do Poder Executivo (8%), e outras 

respostas de configuração híbrida (8%). 

Se a proposta de modelagem constitucional do controle interno brasileiro 

fosse no sentido de existirem órgãos independentes e isolados dos demais entes da 

Administração Pública, a dicção normativa não teria utilizado a expressão “sistema de 

controle interno” ao invés de instituir um órgão, e haveria redundância com os Tribunais 

de Contas, por óbvio. A noção intrínseca de “sistema” é a interação, a complexidade 

articulada e bem organizada, apta a desempenhar sua função com eficiência e, assim, 

atingir sua finalidade. 

A definição das finalidades e das atribuições relacionadas ao controle da 

Administração Pública, feita nos artigos 70 a 75 da Constituição, no capítulo alusivo à 

organização do Poder Legislativo e em tópico voltado ao controle externo e aos Tribunais 

de Contas, quer assinalar a identidade de propósitos a nortear todos os responsáveis por 

fiscalizar a lisura dos atos administrativos, não instituir a mesma conformação para o 

controle interno e o externo. 

Por isso, determinou a Lei Maior que o controle interno ocorra mediante um 

sistema integrado, ao passo que o externo cabe a um órgão independente, por ela instituído 

com o venerando nome de Tribunal, mesmo sem ser vinculado ao Poder Judiciário. 

A natureza essencialmente diversa do controle interno em relação ao 

homólogo externo ficou assinalada no artigo 31
227

, dirigido especialmente ao controle, 

inserido em capítulo constitucional reservado à organização municipal brasileira, no qual 

consta impedimento para criação de Tribunais de Contas Municipais, cabendo à Câmara 

Municipal o controle externo, tendo estipulado a obrigação quanto à existência e o 
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  Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo municipal, mediante controle 

externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo municipal, na forma da lei. 

    § 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos 

Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver. 

    § 2º O parecer prévio, emitido pelo órgão competente, sobre as contas que o Prefeito deve anualmente 

prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal. 

    § 3º As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à disposição de qualquer 

contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei. 

    § 4º É vedada a criação de tribunais, Conselhos ou órgãos de contas municipais. 
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funcionamento de sistemas de controle interno em cada cidade brasileira, com referência 

específica ao Poder Executivo Municipal. 

 

 

 

 

4.5. INDICADORES DE TRANSPARÊNCIA E CORRUPÇÃO 

 

   

Para avaliar situações socialmente relevantes, a existência de indicadores, 

elaborados por instituições detentoras de credibilidade e lastreados por critérios adequados 

de aferição, muito contribui para expor o tema em apreço e dimensionar a gravidade do 

problema, razão pela qual alguns deles foram selecionados e se encontram no Anexo 1. 

No campo do combate à corrupção, o índice de maior repercussão global é 

realizado pela Transparência Internacional, o Índice de Percepção de Corrupção – IPC, ou  

Corruption Perception Index – CPI, desenvolvido pela Universidade de Gottinger, na 

Alemanha, aferido e divulgado anualmente desde 1995, abrangendo 180 países, medindo a 

percepção da corrupção em países ao redor do mundo, avaliados de 0 (muito corrupto) a 

100 (muito limpo). 

A metodologia utilizada pelo IPC não decorre de pesquisa própria, e sim da 

combinação de até 13 fontes referentes à avaliação de especialistas e empresários sobre 

práticas de corrupção, convertendo os dados em uma escala única.  

 Seus resultados mostram os países nórdicos e da Oceania no topo do 

ranking, enquanto as piores posições em regra são ocupadas por países africanos ou do 

Oriente Médio; na América Latina, Uruguai (23º), Barbados (25º) e Chile (26º) estão bem 

posicionados, enquanto Nicarágua (151º), Haiti (157º) e Venezuela (169º)  ocupem 

péssimas posições; no último ranking, de 2017, o Brasil está em 96º, com 37 pontos, tendo 

caído 17 posições em comparação com 2016 (estava em 79º, com 40 pontos).  



 

232 

 

 Outro importante indicador, também da Transparência Internacional, é o 

Global Corruption Barometer, a maior pesquisa sobre corrupção no mundo, sem frequência 

fixa - foram realizadas nove edições desde 2003 – e sua abrangência, na última edição 

(2015-2017), englobou 119 países. 

 A metodologia, ao contrário do IPC (que apenas compila dados de 

terceiros), é uma pesquisa própria, feita junto à população em geral. O Barômetro não faz 

apenas perguntas sobre percepção de corrupção, mas também sobre se a pessoa esteve em 

contato com atos de corrupção, inclusive se já pagou propina para ter algum serviço 

públicos nos últimos doze meses. A mensuração é feita em termos percentuais de quem 

admite, dentre o universo amostral pesquisado, ter incorrido em corrupção ativa 

recentemente. 

 Seus resultados mostram países europeus e da Oceania entre os que menos 

relatam pagamento de propina (abaixo de 5%); Índia, Iêmen, México, Libéria e Vietnã têm 

os índices mais elevados (acima de 50%); o Brasil, curiosamente, ficou com um percentual 

baixo, de apenas 11%, menor que o de Uruguai e Chile (ambos 22%). Outro resultado 

interessante para o Brasil é ter obtido o índice mais alto de pessoas que concordaram com a 

afirmação “pessoas comuns podem fazer a diferença na luta contra a corrupção” (83%).  

  Outra entidade internacional, a Open Data Watch, que atua no 

monitoramento da abertura de dados oficiais, por meio da checagem da disponibilidade de 

estatísticas oficiais nas áreas de contas públicas, saúde, educação, meio ambiente e outras, 

é a responsável pelo Open Data Inventory - ODIN, avaliação com atribuição de notas aos 

países, em virtude da maior ou menor abertura de suas bases de dados oficiais.  

Em 2017, a nota do Brasil foi 40, numa média mundial de 36,5; em 2016, 

43, e, em 2015, 42.  

A abertura das bases eletrônicas de dados compilados pelos órgãos públicos 

tem sido destacada estratégia atual na busca por maior transparência governamental, área 

em que o desempenho brasileiro encontra-se mesmo acima da média. 

 Na área da transparência há boas iniciativas nacionais, como a Escala Brasil 

Transparente, da CGU, que faz avaliações estaduais e municipais, abrangendo todos os 

Estados e 2328 municípios, incluindo todas as capitais, com o objetivo de verificar o 
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cumprimento da Lei de Acesso à Informação, em avaliação por nota a cada ente federado, 

de 0 (descumprimento da lei) a 10 (cumprimento). 

 Já foram realizadas três edições, mas a metodologia da mais recente delas 

sofreu mudanças e questionamentos. Buscou, na última edição, avaliar 12 quesitos, 6 

relativos à regulamentação do acesso à informação (25% da nota final) e 6 relativos à 

transparência passiva (75% da nota final), realizando ainda 4 pedidos de acesso à 

informação e avaliando o fornecimento das respostas na forma da lei. 

 Como resultados, foi possível observar uma nítida evolução entre as 

avaliações. Na primeira, apenas 12 Estados obtiveram nota acima de 8 e apenas 2 

conseguiram nota máxima; no outro extremo, 9 ficaram com nota abaixo de 5, com 2 notas 

0. Já na terceira edição, 25 Estados atingiram nota acima de 8 (incluindo 12 notas 

máximas), e apenas dois tiveram nota cinco ou menos (Rio de Janeiro – 5, e Amapá – 0). 

Nos Municípios, mais da metade obteve nota abaixo de 3, e apenas 17,3% 

tiveram nota acima de 7, revelando uma situação bem pior que nos Estados. Entre as 

capitais, a situação é melhor: 20 delas com notas acima de 7 e apenas uma (Florianópolis) 

nota abaixo de 3.  

 Para avaliar a transparência ativa, dando nota em função da qualidade dos 

portais da transparência na internet, foram feitas 3 edições do Índice de Transparência, da 

entidade sediada em Brasília Contas Abertas, em 2010, 2012 e 2014, envolvendo todos os 

Estados (todas as edições) e as capitais (2014). Os entes federados são avaliados de 0 

(pouco transparente) a 10 (transparente), e a metodologia da última edição baseou-se na 

avaliação de quesitos em três áreas: conteúdo (55% da nota), séries históricas (5%) e 

usabilidade (40%). 

Percebe-se que os indicadores nacionais de transparência mostram uma 

evolução sensível na implementação de portais na internet e na garantia de respostas 

adequadas a pedidos de acesso à informação, patamar de qualidade também revelado pelos 

indicadores internacionais com este propósito. 

Ao contrário, quando a mensuração efetuada internacionalmente é focada na 

corrupção, a posição brasileira desaba, em decorrência da elevada percepção dessa mazela, 

como também tem sido aferido por pesquisas de opinião realizadas em âmbito interno, nos 

últimos anos. 



 

234 

 

 4.6. CONCLUSÕES 

 

 

Por mais que seja mazela antiga e conhecida, a aguda percepção da sua 

ocorrência sistêmica tem situado a corrupção crônica nos patamares mais elevados das 

pesquisas de opinião sobre as maiores causas de sofrimento para os brasileiros. 

A corrupção drena recursos escassos, necessários à transformação de 

realidades periféricas infernais, para irrigar fortunas ilícitas depositadas em paraísos 

fiscais. Acentua desigualdades, reforça injustiças, premia a falta de ética, estimula a 

inconsequência e, quando se espraia como prática institucionalizada no setor público, 

enferruja as engrenagens oficiais, trava os freios e contrapesos, coloca em risco a 

democracia e seu sistema representativo. 

A boa notícia dos tempos recentes tem sido a maior efetividade de seu 

enfrentamento, especialmente por meio de duas paradigmáticas iniciativas investigativas 

exitosas, os casos do Mensalão e da Operação Lava Jato. 

Se não provocaram a mudança cultural e a limpeza duradoura esperada, ao 

menos revelaram graves vícios arraigados em práticas políticas e administrativas escusas, 

servindo como elemento de transformação de parâmetro na percepção social, pois ruiu a 

crença – que parecia inabalável - na impunidade dos poderosos e no funcionamento 

discricionário do sistema de justiça, até então tido como complacente com a elite 

econômica e política. 

A atuação do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Penal n. 

470/2006, transmitido ao vivo pela televisão, serviu para aproximar o universo judicial da 

realidade cotidiana, levando a explicações sobre o direito e o funcionamento da Justiça, 

tornando os Ministros celebridades equivalentes aos jogadores da seleção de futebol ou aos 

atores da aclamada teledramaturgia nacional. 

 Contudo, a elevada divulgação da repressão como consequência do correto 

funcionamento do aparato punitivo estatal, a restringir a liberdade de empresários, 

banqueiros, publicitários e políticos de grande expressão, levados para o cumprimento de 
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pena em regime fechado, não teve o efeito dissuasório esperado nem estancou as práticas 

ilícitas reveladas e processadas. 

 Por certo que a efetiva reprimenda estatal a criminosos de alto gabarito 

financeiro, dotados de muito poder, afastando a impunidade antes reinante, incentivou o 

aproveitamento dos novos instrumentos jurídicos de combate à corrupção, colocados à 

disposição do processo penal por mudanças legislativas e jurisprudenciais, viabilizando 

acordos de leniência com pessoas jurídicas em busca da continuidade operacional, e 

colaborações premiadas com pessoas físicas ávidas por recuperar o horizonte da vida em 

liberdade, tudo convergindo em quantidade inédita de confissões e, consequentemente, 

desbaratamento da ampla rede criminosa e aplicação de grande número de condenações. 

 Ainda assim, a corrupção sistêmica teima em seguir seu rumo tortuoso e 

persistente, tentando manter-se viva nas entranhas dos espaços menos iluminados e mais 

propícios ao seu torpe mimetismo, não se inibindo com o ruidosamente aplaudido 

funcionamento do aparato punitivo. 

 Mostra-se necessário, portanto, reduzir as oportunidades para sua 

infestação, adotar medidas preventivas, inocular vacinas, incentivar hábitos institucionais 

arejados e saudáveis, tendo os remédios necessários sempre à mão. 

 Estudos já apontavam o que as investigações dos casos concretos 

confirmaram: ambientes com frágeis mecanismos de controle e mais expostos a riscos são 

os alvos favoritos para a captura ilícita, como as companhias formalmente vinculadas ao 

Estado e vocacionadas ao interesse coletivo, na prática manietadas por dirigentes 

inescrupulosos em função de interesses escusos. 

 As estatais saqueadas nos recentes escândalos brasileiros estavam 

desprovidas de um efetivo sistema de controle interno, e não houve interesse 

governamental em que a CGU suprisse esta lacuna e pudesse fiscalizá-las. Ainda hoje, no 

início de 2019, continuam sem cumprir com o mais básico dever de transparência pública, 

mantendo escondidos seus contratos na íntegra e suas folhas de pagamento com a 

remuneração individualizada dos seus empregados públicos. 

 Os instrumentos sociais de avaliação da transparência e da corrupção, tanto 

os desenvolvidos e divulgados internamente, pelo Ministério Público Federal, pela CGU e 

pela entidade Contas Abertas, dentre outros, como também aqueles índices elaborados por 



 

236 

 

entidades estrangeiras, como a Transparência Internacional, contribuem para dar 

visibilidade ao problema e a estimular medidas concretas para a melhoria da situação e 

consequente avanço de posição nas classificações avaliativas efetuadas, aproveitando o 

espírito competitivo para impulsionar mudanças favoráveis à integridade. 

 O aperfeiçoamento do quadro normativo promovido sob a Constituição de 

1988, em especial com as leis garantidoras da responsabilidade fiscal, da transparência, do 

acesso à informação, da ficha limpa, anticorrupção, das parcerias, das estatais e de defesa 

dos usuários, dotaram o sistema de controle interno de mecanismos de ação ampliados e 

robustecidos, e outras medidas estão sendo debatidas e podem estar na iminência de serem 

aprovadas. 

O futuro do controle interno no Brasil se mostra auspicioso, com muitas 

tarefas desafiadoras já estipuladas pela legislação, e outras tantas em gestação, como 

revelou a pesquisa de iniciativas sobre novas normas de controle interno existentes na 

Câmara dos Deputados e no Senado Federal, além das 70 Novas Medidas contra a 

Corrupção propostas pela Transparência Internacional em parceria com a Fundação 

Getúlio Vargas, das quais 7 diretamente relacionadas ao fortalecimento e aumento da 

eficiência do sistema de controle interno.  

 Também a opinião de especialistas da prática de controle interno no Brasil, 

por estarem na direção de Controladorias nas três esferas de governo e de todas as regiões 

do país, consultados na pesquisa aqui realizada, mostrou a aposta em um controle interno 

mais efetivo como o caminho seguro para a blindagem do poder público contra as 

investidas recorrentes da ação criminosa de alguns muito poderosos despudorados. 

 Por contemplar capacidade de ação na prevenção e enfrentamento da 

corrupção, na promoção da integridade e da ética, na difusão e garantia da transparência 

pública, no fomento à participação social e ao governo aberto, para a melhoria da gestão, 

da eficiência e dos resultados da Administração Pública, é o sistema de controle interno, 

organizado como Controladoria, responsável pelas quatro macrofunções, a resposta 

necessária em termos de aperfeiçoamento institucional contemporâneo, capaz de 

salvaguardar a democracia e os princípios republicanos. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 

 

A organização do Estado, para bem corresponder às aspirações da 

coletividade, é missão permanente de todos quantos, não se deixando abater por 

pessimismos nem radicalismos extremos, preocupem-se com o futuro da humanidade, 

tentando oferecer cada qual sua contribuição para o legado que, de um modo ou de outro, 

fruto de ação ou omissão, poderá ficar. 

Como uma imensa pedra preciosa em constante processo de lapidação, feita 

a milhões de mãos e sonhos, a cada dia, a cada eleição, a cada imposto pago, a cada atitude 

compartilhada, a cada petição e a cada decisão, a cada crítica e a cada elogio, a poderosa 

representação abstrata da sociedade, que mais efeitos concretos produz na vida real e 

também na simbólica, vai tomando a forma, às vezes rapidamente, outras muito devagar, 

que a resultante desse movimento quis esculpir. 

A geração que hoje convive sob o Estado Democrático de Direito, não tendo 

que construir, direta e imediatamente, o ordenamento jurídico e as demais condições 

políticas, econômicas, sociais e culturais para a garantia dos valores e princípios 

decorrentes da liberdade, da dignidade, da igualdade e da justiça, pode não valorizar e não 

se preocupar com isso, como também tem a oportunidade de, querendo, tentar fazer o que 

estiver ao seu alcance para deixar, mesmo que um minúsculo – mas efetivo – contributo a 

esta obra, sempre em transformação. 

A Tese aqui defendida assenta-se na concepção de que organizar 

adequadamente o Estado, por meio do seu aperfeiçoamento interior, guarda sintonia com o 

propósito motivador da tripartição dos Poderes e de outros mecanismos de freios e 
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contrapesos, capazes de impedir abusos e manter equilíbrio harmônico nos processos 

decisórios de interesse geral. 

Reforça-se a lógica de que o poder deve controlar o próprio poder, para que 

o povo não deixe de ser o elemento soberano da República, sendo a estruturação e o 

correto funcionamento do controle interno da Administração Pública modo efetivo de se 

tentar evitar o desvirtuamento da finalidade estatal e sua indesejável ruptura com a 

democracia. 

As quatro macrofunções do controle interno – auditoria, ouvidoria, 

correição e controladoria – implementadas como sistema integrado em cada um dos 

Poderes, conforme determina a Constituição Cidadã de 1988, em linha evolutiva com o 

desenvolvimento institucional brasileiro, contribui para que a Administração Pública 

caminhe em direção ao almejado pela sociedade: que seja transparente, aberta, 

participativa, prestadora de bons serviços, gestora esmerada do patrimônio e do interesse 

públicos, sem se deixar estigmatizar como espaço de impunidade, nem caia contaminada e 

dominada pela corrupção sistêmica, cujo efeito nefasto tem potencial para aniquilar até a 

essência democrática do Estado de Direito. 

Para tentar verificar a ocorrência da hipótese inicialmente aventada e 

motivadora da presente incursão acadêmica, utilizou-se como metodologia ampla pesquisa 

bibliográfica, com recorte jurídico e focado na temática cujo elemento central consiste no 

controle interno da Administração Pública, sua conformação constitucional, regulação 

normativa, estruturação administrativa, modo de funcionamento, propósitos e finalidades, 

no contexto de uma gestão estatal em dinâmica mudança, com crescentes exigências 

sociais, restrições fiscais e aguda necessidade de  enfrentamento da corrupção. 

Foram identificadas expressivas publicações especializadas nacionais sobre 

o tema, inicialmente a partir da biblioteca da Faculdade de Direito da USP, bem como 

algumas publicações internacionais, buscadas a partir da biblioteca da Faculdade de Direito 

da Universidade de Lisboa, mas em menor quantidade e sem revelar enfoque específico 

para o controle interno. 

A doutrina consultada, em especial os autores da Teoria Geral do Estado, do 

Direito Administrativo, do Direito Constitucional e do Direito Financeiro, fornecem sólida 

base conceitual para alicerçar a necessidade do efetivo controle da Administração Pública, 
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a ser desempenhado pelo cidadão, pela sociedade e por suas entidades, pelas instituições 

públicas responsáveis pelo controle interno e externo, e a exigência, pela ordem normativa 

em vigor, de sua apropriada organização e escorreito funcionamento. 

Também foram pesquisados elementos da organização administrativa do 

controle interno, tanto normativos, quanto técnicos, práticos e opinativos, cada qual 

devidamente consignado e analisado. 

Alguns dos principais conceitos jurídicos balizadores da matéria ficaram 

devidamente anotados e considerados, bem assim em relação aos mais relevantes 

instrumentos jurídicos internacionais anticorrupção e de promoção da transparência, 

verificando-se a influência que tiveram na produção legislativa infraconstitucional. Foram 

cotejados os modelos de controle da União Europeia, com destaque para Portugal, e alguns 

elementos da organização estatal norte-americana. 

Verificou-se haver elevada percepção de corrupção no Brasil, ainda que 

baixo o percentual de pessoas que confessam ter pago propina, e avaliação acima da média 

quando se verifica o grau de transparência pública aqui praticada, conforme os quadros 

ilustrativos constantes do Anexo 1. 

As avaliações nacionais, centradas na aferição da transparência do Poder 

Público em nível estadual e municipal, demonstram uma rápida evolução nos anos 

recentes, garantindo-se razoável observância da garantia do acesso à informação na 

maioria dos Estado e das Capitais. 

O panorama histórico da previsão constitucional do controle da 

Administração Pública no Brasil revelou como ele se altera por consequência do regime 

adotado ser democrático ou autoritário, com maior ou menor controle da sociedade sobre o 

aparato estatal, atingindo seu ápice, até agora, com a vigente Constituição. 

Publicações técnicas foram obtidas, especialmente sobre a macrofunção 

auditoria, e eventos especializados foram frequentados, tanto em território brasileiro 

quanto no exterior, de dimensão regional e global. 

Dados práticos restaram carreados e relacionados no Anexo 3, capazes de 

proporcionar diagnóstico preciso sobre a situação do controle interno na Federação, ao 

menos quanto à sua estruturação atual, amplamente majoritária como Controladoria Geral, 
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detentora das quatro macrofunções, tanto nos Estados como no Distrito Federal e nas 

Capitais, à luz do exemplo organizacional dado pela Controladoria Geral da União. 

Para a avaliação de sua eficiência quanto à transparência e ao enfrentamento 

da corrupção, buscaram-se os indicadores internacionais e nacionais já mencionados, e 

também pesquisa de opinião junto à maior parte dos representantes de órgãos de controle 

interno participantes do Conselho Nacional de Controle Interno, integrante do Apêndice. 

O resultado da pesquisa de opinião dos Controladores apontou a impunidade 

e a atuação de organização criminosa como os fatores mais relevantes a propiciar a 

corrupção sistêmica revelada desde a década passada, aliados a uma cultura permissiva e à 

insuficiência ou ineficiência dos controles. 

Como medida mais efetiva e eficaz para a prevenção da corrupção em 

instituições públicas, foi majoritariamente apontado o necessário fortalecimento dos 

controles internos e da transparência, sendo reconhecido o controle externo como o fator 

mais importante na prática brasileira, mercê da elevada repercussão da atuação da Polícia, 

Ministério Público e Justiça no caso do Mensalão e na operação Lava Jato. 

Os atuais Controladores revelaram, majoritariamente, satisfação com a 

estruturação dos órgãos de controle que dirigem, e classificaram a atuação finalística como 

regular e boa, majoritariamente. 80% preferem o modelo institucional de controle interno 

centralizado, com as quatro macrofunções em um mesmo órgão, e 20% afirmaram preferir 

o modelo descentralizado, em correspondência aproximada com a situação fática da 

estruturação atual. 

A fim de prospectar sobre o futuro do controle interno da Administração 

Pública, para além das desafiadoras tarefas institucionais já assinaladas pelos recentes 

estatutos normativos da transparência, da garantia do acesso à informação, da punição de 

empresas por atos de corrupção, da ficha limpa, das parcerias e das estatais, dentre outros, 

foram pesquisados os projetos de lei atualmente existentes na Câmara dos Deputados e no 

Senado Federal, e também foram trazidos, ao Anexo 2, os 6 Projetos de Lei e 1 Proposta de 

Emenda Constitucional formulados e revistos por especialistas, a convite da Transparência 

Internacional e da Fundação Getúlio Vargas, na iniciativa intitulada Novas Medidas Contra 

a Corrupção, de modo a permitir sejam antevistos os possíveis novos passos nesta firme 
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caminhada democrática e republicana, sem desvios nem atalhos conducentes a conhecidos 

precipícios.  

A ocorrência dos dois maiores escândalos das últimas duas décadas no 

Brasil, aqui estudados, expôs a vulnerabilidade de portentosas companhias que, geridas 

pelo governo federal, não estavam dotadas de suficientes controles internos, capazes de 

assegurar canal de denúncias, apuração consistente, auditoria confiável, transparência apta 

a permitir controle social contra ingerências superiores desvirtuadoras de seus lícitos 

propósitos originais, subvertidos em prol do enriquecimento ilícito e da compra de apoio 

político. 

O custo do descontrole estrategicamente localizado tem sido muito elevado 

para a sociedade brasileira. Em termos financeiros, foram evidenciadas e contabilizadas as 

altas somas subtraídas das aplicações de interesse geral. Quanto aos aspectos econômicos, 

o prejuízo coletivo se fez sentir em função do abalo causado em toda a economia nacional 

pela hecatombe ocorrida na maior estatal do país. O desastre político decorre da captura da 

representação popular por esquemas ilícitos, esvaziando a legitimidade democrática e 

desgastando a confiança republicana. E a tragédia social, retratada na perda de 

investimentos e desemprego, em flancos abertos para a cizânia e a radicalização 

extremista. 

O aumento do controle interno, com ampla transparência, eficiente uso da 

tecnologia, incentivo à adoção de boas práticas de gestão, integridade e governança é 

caminho necessário e urgente, para estancar a sangria de dinheiro público, evitar a 

continuidade ou a retomada de procedimentos escusos e reduzir drasticamente os espaços 

para a corrupção nas instituições estatais, economizando recursos escassos e não deixando 

imperar o secreto hermetismo burocrático.  

As Controladorias brasileiras têm sido estruturadas sem hipertrofias nem  

burocratização, e os resultados de sua atuação propiciam, ao erário que as remunera, 

devolução de valores muito superiores aos investidos em seu funcionamento, conforme 

demonstrado em relatórios oficiais pesquisados. 

Não é sem razão, pois, que novas leis estão a ampliar os papéis dos órgãos 

de controle interno, como as estudadas normas de transparência, acesso à informação, 

anticorrupção, defesa do usuário do serviço público e de governança das estatais, dentre 
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outras recentes diretrizes impositivas voltadas a reforçar e melhorar a gestão pública, 

confirmando a escolha da sociedade pela adoção de novas tecnologias e da maior 

participação social como elementos estratégicos de favorecimento do controle da 

Administração Pública. 

O incremento na previsão constitucional do controle interno mostra-se 

conveniente à consolidação do modelo de Controladoria, assegurando-se as condições 

básicas para o desempenho das 4 macrofunções de ouvidoria, auditoria, correição e 

controladoria, positivando o que já vem sendo objeto de recomendações e cobranças pelos 

Tribunais de Contas: todo ente público deve ter controle interno adequadamente 

organizado e em funcionamento, providência fundamental para a governança e a 

integridade almejadas.  

Neste esforço de aprimoramento institucional, as referências internacionais 

de excelência reconhecida representam valiosa contribuição, especialmente os parâmetros 

técnicos para o profissional desempenho das atividades de auditoria interna, a valorização 

da eficiência na gestão e a sensibilização política para a transparência, sendo que os 

intercâmbios com outros países e organizações têm tido crescente frequência, como 

exemplificado pela participação brasileira na PEMPAL/IACOP, em grupos de trabalho da 

OCDE e na OGP, dentre outras iniciativas relevantes. 

Em termos de modelagem estrutural do controle da Administração Pública, 

percebe-se haver sintonia entre a experiência internacional, calcada na tripartição de 

Poderes, no duplo controle (interno e externo) e na concepção de controle interno 

contemplando as atividades de auditoria e correição, distinguindo-se, no entanto, a prática 

do controle interno brasileiro em relação aos modelos estrangeiros apreciados, ao 

contemplar também a macrofunção de ouvidoria e de controladoria, com atuação relevante 

em prol do atendimento ao cidadão, da transparência, do acesso à informação, da defesa do 

usuário do serviço público, da promoção da integridade e da prevenção da corrupção, de 

forma integrada, com a coordenação das tarefas exercida de forma centralizada na mesma 

unidade integrante do Poder Executivo de cada ente federativo, denominada Controladoria 

Geral. 

Para a avaliação da eficiência do sistema de controle interno, há alguns 

indicadores disponíveis sendo utilizados, tanto em dimensão local quanto 
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internacionalmente, os quais, ainda que sem a especificidade avaliativa focada apenas no 

controle interno, chamam a atenção para fragilidades governamentais e situações 

insatisfatórias em âmbito estatal, para as quais o melhor funcionamento do controle interno 

pode representar expressivo avanço em rankings e classificações. 

Como se viu, o sistema de controle interno se relaciona intensa e 

diretamente com a promoção da transparência e com o enfrentamento da corrupção, por 

meio das suas atividades precípuas contempladas na macrofunção controladoria, motivo 

pelo qual teve alargadas suas competências e vem contribuindo para a gradativa 

efetividade das normas vigentes. 

O estudo da prática administrativa brasileira, sob a Constituição de 1988, 

revelou que o controle interno funcionou, em linhas gerais, durante o primeiro decênio, de 

modo descentralizado e difuso, com as atividades de auditoria conduzidas pela área 

fazendária (cuja prioridade é zelar pela correta arrecadação dos recursos necessários às 

políticas públicas e executar a gestão financeira dos mesmos), as atividades apuratórias e 

correcionais espraiadas pelos órgãos e afuniladas em unidade da Advocacia Geral, a 

incipiente ouvidoria nascia vinculada à área de acesso à justiça e garantia de direitos 

humanos, a promoção da integridade estava a cargo de Comissões de Ética e as demais 

ações, de transparência e prevenção da corrupção, ainda não se apresentavam com 

destaque.  

Nas duas décadas seguintes, a experiência nacional, pautada tanto pela 

evolução da prática administrativa como pelo desenvolvimento legislativo, impulsionada 

pela crescente expectativa social e por cobranças dos órgãos de controle externo, levou ao 

robustecimento e à maior coordenação destas atividades por meio da agregação das 

unidades responsáveis por elas, contemplando as quatro macrofunções do controle interno 

como setores essenciais integrantes de uma Pasta de primeiro escalão governamental – a 

Controladoria Geral – voltada a uma prioridade convergente: o controle interno da 

Administração Pública. 

Quando o controle do uso de recursos públicos é inexistente, insuficiente ou 

inadequadamente organizado, o resultado é não apenas prejudicial à coletividade em 

termos de perdas pecuniárias, mas também acarreta abalo à própria democracia e à 

legitimidade do sistema representativo, como verificado nos graves escândalos de 
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corrupção, especialmente nos analisados casos do Mensalão e da operação Lava Jato, em 

que portentosas companhias estatais, desprovidas de controles internos efetivos e excluídas 

do alcance das ações da Controladoria Geral da União, foram ilicitamente usurpadas e 

colocadas a serviço do enriquecimento escuso e da tentativa canhestra de perpetuação no 

poder. 

Assim, a paulatina construção, democrática e republicana, do modelo 

institucional de organização do controle interno do Poder Executivo no Brasil, não deve ser 

interrompida, vez que busca assegurar algo já proclamado no século XVIII, pelo artigo 15 

da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão: a sociedade tem o direito de pedir 

contas a todo agente público pela sua administração. 

Se a tripartição de poderes foi crucial para a conquista do Estado de Direito, 

o aperfeiçoamento do duplo controle da Administração Pública, por meio da efetiva 

atuação de sua vertente interna, organizada como Controladoria Geral, responsável por 

exercer as quatro macrofunções de ouvidoria, auditoria, correição e controladoria, revela-

se fundamental salvaguarda ao Estado Democrático de Direito. 
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APÊNDICE 

 

 

PESQUISA DE OPINIÃO COM CONTROLADORES DO BRASIL 

Janeiro de 2019 

 

 

1. A corrupção sistêmica revelada pelas investigações e julgamentos no âmbito dos recentes casos 

conhecidos como Mensalão e Lava Jato foi possível em função de, principalmente: 

- cultura permissiva e difundida de tolerância e de prática da corrupção 

- insuficiência ou ineficiência de mecanismos de controle e transparência 

- atuação de organização criminosa composta por agentes públicos e privados 

-  prevalência da impunidade e incapacidade repressiva estatal  

- outro fator 

 

2. Para prevenir a corrupção em instituições públicas, a medida mais efetiva e eficaz é: 

- mudança cultural para plena valorização da ética e integridade 

- fortalecimento dos mecanismos de controle e transparência 

- escolha adequada de dirigentes de instituições públicas e privadas 

- sistema de repressão eficiente com aplicação de punições  

- outra situação 

 

3. Nos casos graves de corrupção, o principal fator institucional, no âmbito do controle interno, que pode 

impedir a ocorrência ilícita é: 

- detecção de irregularidades em relatórios de auditoria 

- existência de casos anteriores com punição recomendada pela área correcional 

- funcionamento de canal de denúncia e apuração 

- transparência de dados, processos e contratos 

- código de ética e cursos para difusão da integridade 

- outro 

 

4. Para a prevenção e o enfrentamento da corrupção na Administração Pública, tem mais resultado e merece 

maior incentivo: 

- o controle social, com fiscalização e denúncias por cidadãos e entidades não governamentais 

- o controle social, com reportagens e investigações feitas por meios de comunicação 

- o controle interno, com atuação de Ouvidorias, Auditorias, Corregedorias e Controladorias 

- o controle externo, com atuação do Ministério Público, Polícia e Justiça 

- o controle externo, com atuação do Tribunal de Contas 

- outro 

 

5. Na prática brasileira, tem sido mais importante para a prevenção e o enfrentamento da corrupção na 

Administração Pública: 

- o controle social, com fiscalização e denúncias por cidadãos e entidades não governamentais 

- o controle social, com reportagens e investigações feitas por meios de comunicação 

- o controle interno, com atuação de ouvidorias, auditorias, corregedorias e controladorias 

- o controle externo, com atuação do Ministério Público, Polícia e Justiça 

- o controle externo, com atuação do Tribunal de Contas 

- outro 
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6. De acordo com sua experiência, é possível classificar o exercício do controle interno no seu Estado / 

Capital, em termos de avaliação do cumprimento das metas previstas no plano plurianual, execução dos 

programas de governo e dos orçamentos da União, como sendo: 

- ótimo 

- bom 

- regular 

- ruim 

- péssimo 

 

7. De acordo com sua experiência, é possível classificar o exercício do controle interno no seu Estado / 

Capital, em termos de comprovação da legalidade e de avaliação dos resultados, quanto à eficácia e 

eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração, bem 

como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado, como sendo: 

- ótimo 

- bom 

- regular 

- ruim 

- péssimo 

 

8. De acordo com sua experiência, é possível classificar o exercício do controle interno no seu Estado / 

Capital, em termos de controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres, 

como sendo: 

- ótimo 

- bom 

- regular 

- ruim 

- péssimo 

 

9. De acordo com sua experiência, é possível classificar o exercício do controle interno no seu Estado / 

Capital, em termos de apoio ao controle externo no exercício de sua missão institucional, como sendo: 

- ótimo 

- bom 

- regular 

- ruim 

- péssimo 

 

10. De acordo com sua experiência, é possível classificar o exercício do controle interno no seu Estado / 

Capital, em termos de comunicação ao controle externo de qualquer irregularidade ou ilegalidade conhecida, 

como sendo: 

- ótimo 

- bom 

- regular 

- ruim 

- péssimo 

 

11. Considerando o controle interno, a principal dificuldade para a atuação da sua Controladoria / Auditoria / 

Ouvidoria / Corregedoria / Secretaria de Controle e Transparência é: 

- falta de respaldo político e de apoio administrativo superior 

- insuficiente dotação orçamentária 

- equipe sem capacidade técnica específica  

- ausência de normas jurídicas e atribuições formalmente estipuladas 

- outro: 

 

12. Tendo em vista as obrigações legais e as atribuições administrativas de seu órgão de controle interno, 

pode-se avaliar sua estruturação, organização e funcionamento como sendo: 

- ótimo 

- bom 

- regular 
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- ruim 

- péssimo 

 

13. Tendo em vista as obrigações legais, as atribuições administrativas de seu órgão de controle interno e a 

expectativa social, pode-se avaliar o resultado da atuação como sendo: 

- ótimo 

- bom 

- regular 

- ruim 

- péssimo 

 

14. A prioridade hoje para o seu órgão de controle interno é: 

- melhorar a eficiência e os resultados, capacitar a equipe e definir procedimentos 

- divulgar ações e aumentar a legitimidade social 

- desenvolver e integrar as quatro macrofunções do controle interno 

- interagir com o controle externo e fomentar o controle social 

- responder demandas governamentais, institucionais ou da sociedade 

- outra 

 

15. A fim de prevenir a corrupção, promover a transparência, contribuir para a melhoria da gestão e para o 

uso correto dos recursos públicos, o melhor modelo institucional de controle interno é: 

- centralizado, com as 4 macrofunções em um mesmo órgão, diretamente vinculado ao chefe do Poder 

Executivo 

- centralizado, com as 4 macrofunções em um mesmo órgão, sem vinculação direta ao chefe do Poder 

Executivo 

- descentralizado, com as 4 macrofunções em órgãos distintos, diretamente vinculados ao chefe do Poder 

Executivo 

- descentralizado, com as 4 macrofunções em órgãos distintos, sem vinculação direta ao chefe do Poder 

Executivo 

- outro 
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Se outro, qual? 

1 resposta 

A combinação dos fatores elencados acima 
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Se outra, qual? 

1 resposta 

A combinação das alternativas elencadas acima 

 

 

Se outro, qual? 

1 resposta 

Nao e um so item . É o somatório de alguns fatores como a valorização da integridade e a 

correicao exemplar e rápida priorizada pela alta administração e seus níveis inferiores da hierarquia 
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Se outro, qual? 

5 respostas 

Capacidade tecnológica para realizacao de trabalhos. 

Na minha capital as três 03 ultimas alternativas estao dentro da nossa realidade . 

Insuficiente quantitativo de pessoal 

Reduzido quadro de pessoal 

Resistência à implementação das recomendações por alguns dos órgãos auditados. 
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Se outra, qual? 

1 resposta 

Resolver o déficit do quadro de pessoal 

 

Se outro, qual? 
3 respostas 

Híbrido. Descentralizado para as pastas mais sensiveis 

 

Centralizado , porém , sem a necessidade das 4 macro funções atreladas ao Órgão de Cintrole 

Interno , para seu funcionamrnto .iisto porque este padrão de 4 macrofuncões é tipicamente brasileiro e não 

segue as normas e modelos internacionais para este campo de atuação. O modelo da Escola holandesa, por 

exemplo, vem sendo difundido pela Europa como eficiente para os padrões internacionais e não tem as 4 

macro funções juntas em seu portfólio. A função correicao, por exemplo, quando não segregada da acusação 

feita pelo próprio órgão de controle interno pode ser eivada de vício pelo fato de que o mesmo órgão acusa e 

o mesmo órgão condena. 

 

Primeira resposta, incluindo como macrofuncao tambem a contabilidade 
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Termo de Consentimento  

 

Concordo em participar, como voluntário, do estudo que tem como pesquisador responsável 

doutorando Gustavo Gonçalves Ungaro, do curso de Direito da Universidade de São Paulo, que pode ser 

contatado pelo e-mail gustavoungaro@hotmail.com e pelo telefone (11) 99623-5123. Tenho ciência de que o 

estudo tem em vista realizar entrevistas com profissionais da área de controle interno, por parte do referido 

pesquisador para a realização de seu doutorado, intitulado "Controle Interno da Administração Pública no 

Brasil: Modelo Institucional e sua Eficiência para a Transparência e o Enfrentamento da Corrupção". Minha 

participação consistirá em responder as perguntas abaixo transcritas. Entendo que esse estudo possui 

finalidade de pesquisa acadêmica, que os dados obtidos não serão divulgados fora desse âmbito, a não ser 

com prévia autorização, e que nesse caso será preservado o anonimato dos participantes, assegurando assim 

minha privacidade.. Além disso, sei que posso abandonar minha participação na pesquisa quando quiser e 

que não receberei nenhum pagamento por esta participação. 
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ANEXO 1 

 

 

INDICADORES DE CORRUPÇÃO E TRANSPARÊNCIA 

 

 

 

 

fonte: Transparência Internacional 
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fonte: Latinobarômetro 
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fonte: Contas Abertas 
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fonte: Ministério Público Federal 
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Fonte: Controladoria Geral da União 
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ANEXO 2 

 

 

PROPOSTAS LEGISLATIVAS SOBRE CONTROLE INTERNO 

 

 

NOVAS MEDIDAS CONTRA A CORRUPÇÃO – TI/FGV - Controle interno 

 

FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO 

O controle interno na Administração Pública, exercido a âmbito federal no Brasil pela Controladoria-Geral 

da União, é uma forma de controle da Administração sobre si mesma. Entre suas finalidades estão a detecção 

e o combate à corrupção na gestão de recursos públicos. Nesse sentido, a presente Proposta de Emenda à 

Constituição visa fortalecer o controle interno, a fim de torná-lo um instrumento mais eficaz na luta contra a 

corrupção.  

Principais pontos da proposta 

  Determina também que as atividades de controle interno sejam desempenhadas por órgãos de natureza 

permanente e exercidas por servidores organizados em carreiras específicas 

  Estabelece diretrizes para o controle interno, definindo como atividades de controle interno as funções de 

ouvidoria, controladoria, auditoria governamental e correição.  

 Estabelece quem são os servidores que farão as atividades de controle interno: agente público, com nível 

superior e reputação ilibada. 

  Determina a elaboração, pelos órgãos de controle interno, de plano de trabalho anual, com definição de 

prioridades e resultados almejados, promoção de intercâmbio de informações relevantes e publicação de 

relatórios periódicos de suas atividades. 

 Atribui aos responsáveis pelo controle interno o dever de tornar o Tribunal de Contas ciente quando da 

constatação de irregularidades ou ilegalidades, sob pena de responsabilidade solidária, e, na hipótese de 

configuração de crime, prevê o dever de envio de cópia integral do feito apuratório à Polícia e ao Ministério 

Público. 

Problemas que pretende solucionar 

 A atividade de Controle Interno ainda não possui clara definição constitucional. Essa ausência de definição é 

uma das maiores fragilidades do sistema brasileiro de controle interno, colocando sob constante ameaça a 

própria existência do seu órgão central (a Controladoria-Geral da União). 

 Embora seja previsto nos artigos 70 e 74 da Constituição da República, o sistema de controle interno não 

conta com previsão normativa de alcance nacional, determinando as atividades essenciais que deve 

contemplar. 

 A minuta de PEC inspira-se na PEC 45/2009, em tramitação no Senado Federal, já tendo percorrido parte 

dos trâmites legislativos necessários à sua aprovação. 

 A falta de controle interno e organização dos entes estatais na prevenção e no combate à corrupção em 

âmbito interno gera condições inadequadas para a prevalência dos princípios constitucionais regentes da 

Administração Pública.  
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

SUBEMENDA Nº 1 – CCJ À EMENDA Nº 4 – PLEN (à PEC nº 45, de 2009) Dê-se ao art. 1º da Proposta 

de Emenda à Constituição nº 45, de 2009, a seguinte redação: Art. 1º O art. 37 da Constituição Federal passa 

a vigorar acrescido do seguinte inciso, XXIII: “Art. 37. [...] XXIII – as atividades do sistema de controle 

interno, previstas no art. 74, essenciais ao funcionamento da administração pública, contemplarão, em 

especial, as funções de ouvidoria, controladoria, auditoria governamental e correição, serão desempenhadas 

por órgãos de natureza permanente e exercidas por servidores organizados em carreiras específicas, na forma 

de lei complementar, e por outros servidores e militares, devidamente habilitados para essas atividades, em 

exercício nas unidades de controle interno dos Comandos militares.” (NR) 

 JUSTIFICATIVA 

A atividade de Controle Interno possui frágil assento constitucional, que não acompanhou as evoluções dessa 

função desde 1988, acrescentando ações na linha da transparência, da corregedoria e do controle social. 

Organizar a disciplina constitucional das atividades de controle interno representa um importante passo para 

tornar a atividade perene e atrelar suas entregas à Sociedade a uma atividade típica de Estado, permanente e 

organizada. A heterogeneidade e os distintos graus de maturidade institucional em que se encontram as 

diversas instituições que promovem o controle interno na administração pública trazem enorme perda de 

escala por não compartilharem um arcabouço normativo, sistêmico e institucional.  

Esta proposta é contemplada pela PEC nº 45/2009, impulsionada pelo Conselho Nacional de Controle Interno 

– CONACI – e com apoio de outras entidades da área técnica contemplada. Esta proposta prevê inciso 

adicional ao extenso rol do artigo 37 da Constituição, cujo caput explicita os princípios regentes da 

Administração Pública – legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O conteúdo 

ressalta a pertinência de passar a contar nossa Carta Magna com previsão capaz de reforçar o controle 

interno, assegurando condições mínimas para seu efetivo funcionamento, a favor do interesse público. A PEC 

nº 45, apresentada por um senador capixaba em 2009, em legislatura anterior à atual, já percorreu todos os 

trâmites legislativos naquela Casa Parlamentar, tendo sido desarquivada em 2015 e encontrando-se, 

atualmente, pronta para deliberação no plenário do Senado, caso assim decida a Presidência, responsável 

final pela composição da pauta. O texto proposto é o formalmente existente e já submetido ao escrutínio 

público, tendo passado por comissões, relatorias, objeto de manifestos de entidades, alterações pontuais e 

extensa tramitação.  

 

ANTEPROJETO DE LEI  

Estabelece diretrizes para as atividades de controle interno dos entes públicos, conforme os artigos 37, 70 e 

74 da Constituição Federal.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

lei:  

Art. 1º. O sistema de controle interno, previsto nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal, realizará suas 

atribuições nas áreas de auditoria, ouvidoria, correição e controladoria, tendo em vista a efetividade dos 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, legitimidade e economicidade.  

Art. 2º. Todos os entes da Administração Direta e Indireta do Estado, inclusive pessoas jurídicas controladas 

pelo Poder Público, no âmbito do Poder Executivo Federal, Estadual, Distrital e Municipal, bem como nos 

respectivos Poderes Legislativo e Judiciário, além do Ministério Público e na Defensoria Pública, deverão 

estruturar adequadamente seus próprios sistemas de controle interno, de modo a bem desempenhar suas 

atividades precípuas, nos termos desta Lei.  

Art. 3º. São atividades de auditoria interna: 

 I – Fiscalizar, nos aspectos contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial, o uso dos recursos 

públicos, a aplicação das subvenções e a renúncia de receitas;  

II – Registrar, encaminhar, monitorar e analisar as manifestações, classificando-as como pedido de 

informação, reclamação, sugestão, elogio ou denúncia; 

III – Elaborar relatório ao dirigente responsável pela instituição, com apresentação dos dados dos 

atendimentos, providências e recomendações; 

IV – Incentivar a participação na gestão pública e divulgar canais institucionais para tanto; V – Representar 
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perante a instituição em que se insere e promover a defesa do usuário do serviço público, nos termos da Lei 

n. 13.460/2017; 

VI – Produzir estatísticas indicativas do nível de satisfação dos usuários dos serviços públicos prestados, com 

base nas manifestações recebidas; 

VII – Publicar relatórios e estatísticas, inclusive em portal na internet; 

VIII – Desempenhar outras atribuições relacionadas com a participação, a promoção e a defesa da cidadania, 

tendo como base, inclusive, boas práticas internacionais relevantes para orientar seu trabalho. 

Art. 4o. São atividades de ouvidoria: 

I – Atender a todas as manifestações de cidadãos e assegurar respostas nas condições e prazos exigidos pela 

legislação; 

II – Registrar, encaminhar, monitorar e analisar as manifestações, classificando-as como pedido de 

informação, reclamação, sugestão, elogio ou denúncia; 

Elaborar relatório ao dirigente responsável pela instituição, com apresentação dos dados dos atendimentos, 

providências e recomendações; 

III – Incentivar a participação na gestão pública e divulgar canais institucionais para tanto; 

IV – Representar perante a instituição em que se insere e promover a defesa do usuário do serviço público, 

nos termos da Lei n. 13.460/2017; 

V – Produzir estatísticas indicativas do nível de satisfação dos usuários dos serviços públicos prestados, com 

base nas manifestações recebidas; 

VI – Publicar relatórios e estatísticas, inclusive em portal na internet; 

VII – Desempenhar outras atribuições relacionadas com a participação, a promo- ção e a defesa da cidadania, 

tendo como base, inclusive, boas práticas inter- nacionais relevantes para orientar seu trabalho. 

 Art. 5º. São atividades de correição:  

I – Verificar a regularidade dos processos conduzidos pelos órgãos e entidades da Administração Pública 

Direta e Indireta, do correto uso dos recursos públicos e dos atos praticados por agentes públicos; 

II – Instaurar processo apuratório, em vista de hipótese fática indevida, e de responsabilização, para 

confirmação de autoria e imposição de sanções, inclusive nas hipóteses das Leis n. 8.666/93 e 12.846/2013; 

III – Realizar inspeções e fiscalizações, segundo critérios fundamentados; 

IV – Requisitar quaisquer documentos, inclusive aqueles relacionados ao uso de recursos públicos por 

entidades privadas, e convocar para esclarecimentos e testemunhos; 

V – Desenvolver ações preventivas, inclusive com técnicas de inteligência, a fim de evitar irregularidades e 

práticas lesivas ao patrimônio público; 

VI – Propor medidas com o objetivo de sanear irregularidades técnicas e administrativas e, sempre que 

necessário, indicar responsabilidades e providências cabíveis; 

VII – Encaminhar a documentação pertinente às autoridades competentes, quando comprovada a ocorrência 

de irregularidade, para a adoção das providências cabíveis; 

VIII – Publicar os resultados alcançados, inclusive cada sanção aplicada. 

Art. 6º. São atividades de controladoria: 

I – Fomentar a transparência pública e contribuir para a aplicação das normas de acesso à informação, 

conforme a Lei n. 12.527/2011; 

II – Administrar portal da transparência na internet, zelando por fácil acesso, abertura dos dados e 

completude das informações; 

III – Acompanhar a execução das políticas públicas de integridade e anticorrupção, avaliando os impactos 

causados e a qualidade do gasto público; 

IV – Avaliar o impacto das políticas de controle interno e anticorrupção, promovendo estudos e pesquisas, 

analisando e divulgando informações, de modo a contribuir com a gestão; 
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V – Incentivar a integridade e a ética, por meio de revisão de procedimentos, difusão de boas práticas de 

integridade, coordenação com a Comissão de Ética Pública da Presidência da República para ações relativas 

à ética e outras medidas pertinentes; 

VI – Fomentar iniciativas de capacitação, qualificação, formação e produção de material informativo e de 

orientação, nas áreas relacionadas ao controle; 

VII – Elaborar e difundir normas técnicas e orientações administrativas para padronização dos 

procedimentos; 

VIII – Apoiar o controle externo e incentivar o controle social. 

Art.7º. As atividades diretamente voltadas à finalidade precípua do controle interno serão desempenhadas por 

agentes públicos devidamente investidos em funções compatíveis, detentores de formação profissional em 

nível superior, com reputação ilibada e conhecimentos especializados. 

Art. 8º. Os órgãos de controle interno elaborarão plano de trabalho anual, com definição de prioridades e 

resultados almejados, promoverão intercâmbio de informações relevantes e publicarão relatórios periódicos 

de suas atividades. 

Art. 9º. Os responsáveis pelo controle interno, ao constatarem irregularidade ou ilegalidade, darão ciência ao 

Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade solidária. Parágrafo único. Caso também possa haver 

configuração de crime, será remetida cópia integral do feito apuratório à Polícia e ao Ministério Público. 

Art. 10. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato será parte legítima para denunciar 

irregularidades ou ilegalidades ao sistema de controle interno. 

Art.11. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Brasília, XX de XXXX de 2018. 

Justificativa 

A prevenção e o combate à corrupção podem ser mais efetivos se houver adequado controle da 

Administração Pública, por meio de instituições próprias e procedimentos eficientes, segundo parâmetros 

técnicos nacionais, em sintonia com as melhores referências internacionais. O sistema de controle interno dos 

entes públicos no Brasil, previsto nos artigos 70 e 74 da Constituição da República, não conta com previsão 

normativa, de alcance nacional, das atividades essenciais que deve contemplar, conforme as diretrizes 

constitucionais em vigor. A falta de controle interno, sua insuficiente organização ou ineficiente 

funcionamento propiciam campo aberto às mais diversas irregularidades administrativas e malversações do 

dinheiro público, sendo imperativo dotar todos os entes estatais de condições adequadas para a prevalência 

dos princípios constitucionais regentes da Administração Pública, estabelecidos no artigo 37 da Carta de 

1988. Conforme a moldura legal vigente e o entendimento técnico, consolidado conceitualmente, a partir da 

prática do controle pelos órgãos e agentes responsáveis, tem-se na atualidade a difundida compreensão de 

que o controle interno envolve no mínimo o desempenho de quatro macrofunções, as quais enfeixam amplo e 

robusto conjunto de atividades: auditoria, ouvidoria, correição e controladoria, nos termos apregoados pelo 

Conselho Nacional de Controle Interno CONACI (“Panorama do Controle Interno no Brasil” – 

Organizadores Gustavo Gonçalves Ungaro e Raphael Rodrigues Soré. Brasília: CONACI, 2014). 

No mesmo sentido preconiza a PEC em tramitação no Senado Federal (PEC nº 45/2009), a qual se encontra 

pronta para deliberação em plenário, intentando inserir prescrição adicional ao artigo 37 da Constituição 

Federal, cujo texto convém reproduzir:  

XXIII – As atividades do sistema de controle interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios a que faz referência o art. 74, essenciais ao funcionamento da administração pública, 

contemplarão em especial as funções de ouvidoria, controladoria, auditoria governamental e correição, e 

serão desempenhadas por órgãos de natureza permanente, e exercidas por servidores organizados em 

carreiras específicas na forma da lei. 

Diversas leis acometeram, nas últimas décadas, novas atribuições aos órgãos de controle interno, bastando 

mencionar a Lei de Improbidade Administrativa (n. 8429/92), de Licitações e Contratos (n. 8666/93), de 

Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/2000), da Transparência (Lei Complementar n. 

131/2009), de Acesso a Informação (n. 12.527/2011), Anticorrupção (n. 12.846/2013), de Parcerias com 

Entidades Sem Fins Lucrativos (n. 13.019/2014), de Responsabilidade das Estatais (n. 13.303/2016), de 

Defesa do Usuário do Serviço Público (n. 13.460/2017), entre outras. A doutrina também realça a 
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necessidade de haver adequada estruturação e funcionamento do controle interno, conforme a abalizada lição 

da prof. Odete Medauar, em sua conhecida obra Controle da Administração Pública, claramente mostrando a 

conveniência de aperfeiçoamentos e avanços: Embora tenha ocorrido, no Brasil, melhoria nos controles, 

ainda é insuficiente. Torna-se mister prosseguir no aprimoramento dos controles, institucionalizados ou não, 

para que a Administração e seus agentes atendam, de modo efetivo, os verdadeiros interesses e direitos da 

população, no caminho da moralidade, da legalidade, da eficiência e do correto uso dos recursos públicos 

(Editora Revista dos Tribunais, 2014, 3. ed., p. 19). No plano internacional, tratados e convenções reforçam a 

trilha mais adequada a ser percorrida pelas nações, em rumo bem traçado e iluminado – para reduzir riscos e 

perigos – sem atalhos nem desvios, de modo a não ser presa fácil da corrupção; e diversas iniciativas buscam 

impulsionar a integridade, a participação e o adequado controle da gestão pública, bastando mencionar a 

Parceria para o Governo Aberto (Open Government Partnership – OGP, iniciada por Estados Unidos, Reino 

Unido e Brasil) e as reformas em curso para a consolidação e ampliação da União Europeia, algumas 

relacionadas a mudanças no controle interno patrocinadas pelo Banco Mundial e abordadas na Comunidade 

de Práticas de Auditoria Governamental (Internal Audit Community of Practice – Public Expenditure 

Management Peer-Assisted Learning – IACOP/PEMPAL). É por isso que esta proposta se revela imperiosa, 

com vistas a bem proteger o patrimônio público e propiciar crescente melhoria da gestão estatal, fortalecer o 

controle interno da Administração, como efetivo aprimoramento institucional do Estado Democrático de 

Direito. 

 

Programa de Prevenção da Corrupção na Gestão Municipal 

O Brasil tem mais de 5 mil municípios, responsáveis por bilhões de reais gastos em compras públicas e 

contratações todos os anos. Esta proposta pretende criar instrumentos para prevenir a corrupção no uso de 

recursos públicos no nível municipal, sem criar, entretanto, estruturas que onerem excessivamente a máquina 

pública. Esta proposta foi premiada pelo Prêmio JOTA INAC de Combate à Corrupção. 

Principais pontos da proposta 

Estabelece o Programa de Prevenção da Corrupção na Gestão Municipal, o qual consiste em mecanismo de 

adesão voluntária para incentivar a adoção, por municípios com menos de 500 mil habitantes, de boas 

práticas na prevenção e combate à corrupção.  

Entre as boas práticas previstas, estão incluídas a criação de um sistema de controle interno, a publicação de 

um código de conduta, o estabelecimento de instâncias de auditoria, corregedoria e ouvidoria e a 

implementação de mecanismos de transparência passiva e ativa.  

O Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União será responsável por avaliar o nível de adesão 

– existência e efetivo funcionamento daqueles instrumentos – dos municípios aderentes, oferecendo-lhes uma 

certificação em diferentes níveis.  

Com base nessa certificação, serão oferecidos benefícios aos municípios mais bem avaliados, como a redução 

das taxas de juros e encargos nos empréstimos concedidos pela União, o acesso a recursos para capacitação 

de servidores e para o estímulo ao controle social e a promoção oriunda da publicação dos resultados 

positivos. Problemas que pretende solucionar  

Lida com a diversidade de municípios brasileiros de maneira competente ao criar um sistema que incentiva a 

adesão, em vez de prever punições para não aderentes.  Estabelece critérios objetivos que poderão ser 

avaliados de maneira célere e sistematizada, sem onerar excessivamente a estrutura do Ministério da 

Transparência e Controladoria-Geral da União. 

Promove o controle social e estimula a competição entre os municípios, além de estabelecer uma ferramenta 

de avaliação das gestões de prefeitos e vereadores, útil para que eleitores mensurem o compromisso dos 

candidatos com o combate à corrupção. 

ANTEPROJETO DE LEI  

Estabelece as diretrizes para o Programa de Prevenção da Corrupção na Gestão Municipal O PRESIDENTE 

DA REPÚBLICA faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:  

Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre as diretrizes do Programa de Prevenção da Corrupção na Gestão Municipal – 

PPCGM, cujo objetivo é fortalecer as estruturas de controle e prestação de contas nos municípios e, com isso, 
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melhorar a efetividade da implementação das Políticas Sociais pelos entes municipais, nos termos dos arts. 

30 e 37 da Constituição Federal de 1988 e do Título V da Lei n. 10.180/2001. 

 §1º. O Programa de Prevenção da Corrupção na Gestão Municipal – PPCGM é um mecanismo de incentivo 

à adesão voluntária dos entes municipais a boas práticas reconhecidas internacionalmente de controle e 

responsabilização da gestão municipal. 

§2º. O Programa será gerenciado, no âmbito federal, pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral 

da União, e a ele poderão aderir todos os municípios da federação com menos de 500 mil habitantes. 

§3º. A certificação dos municípios se dará pela apresentação, bienalmente, dos documentos que comprovem 

o atendimento dos requisitos previstos no Art. 2, e essa atualização ocorrerá sempre nos meses de junho a 

agosto do exercício de atualização. 

§4º. O Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União disponibilizará na internet, após 30 dias 

da homologação desta, a lista de certificação dos municípios participantes, com transparência ativa para a 

cópia dos documentos que permitiram concluir pela certificação.  

CAPÍTULO I DA DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 

Art. 2º. A certificação concedida pelo Programa se pautará na pontuação conquistada em doze requisitos. 

§1º. Cada município, na busca da sua certificação, marcará pontos com base nos quesitos descritos a seguir: 

Dimensão Quesitos Pontuação Estágio I Pontuação Estágio II Intraorganizacional Controles internos 10 30 

Código de conduta 10 30 Programa de gestão de riscos 20 60 Capacitação para a integridade 10 30 Restrição 

à cargo comissionado 10 30 Dimensão Quesitos Pontuação Estágio I Pontuação Estágio II Horizontal 

Auditoria governamental 30 90 Corregedoria 30 90 Ouvidoria 30 90 Vertical Transparência passiva 20 60 

Conselhos 20 60 Transparência ativa 20 60 Diversos Prestação de contas 40 40 TOTAL 250 670 TOTAL 

GERAL 920  

§2º. A pontuação será calculada com base em dois estágios diferentes: o estágio I é a existência do quesito e 

o estágio II, a demonstração do seu efetivo funcionamento. O detalhamento do encaminhamento dessas 

informações durante o período de inscrições no Programa, bem como o rito de eventuais contestações, será 

objeto de normatização própria no âmbito Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União. 

§3º. Para efeito da presente Lei, os requisitos são assim descritos:  

Controles internos- Instituição de decreto municipal que formaliza a adoção de princípios de controle interno 

como segregação de funções, limites de alçada, designação formal com atribuições de responsabilidades e 

manualização de processos de fiscalização de contratos e de liquidação de despesas, publicado na internet. 

Código de conduta -Instituição de decreto municipal que defina um código de conduta para os funcionários 

do município, com a previsão da restrição de nepotismo, conflito de interesses, política de presentes, brindes 

e viagens. 

Programa de gestão de riscos- Instituição de decreto municipal com a implementação de programa de gestão 

de riscos, incluindo mapeamento dos principais processos, avaliação da maturidade dos riscos e capacitação 

dos atores envolvidos. 

Capacitação para a integridade- Participação em ou implementação de programa de capacitação dos 

servidores municipais sobre assuntos afetos ao controle e combate à corrupção, em especial: prevenção da 

corrupção, gestão de riscos, controles internos, conformidade, ética, controle social, transparência e auditoria 

governamental. 

Restrição à cargo comissionado- Instituição de decreto municipal que impeça a nomeação em cargo 

comissionado de cidadão punido na esfera penal em segunda instância, punido disciplinarmente ou 

responsabilizado pelo Tribunal de Contas da União ou Tribunal de Contas Estadual nos últimos 5 anos.  

Auditoria governamental- Instituição de órgão de auditoria Municipal, similar a uma controladoria, definido 

em Lei, com regramento próprio, servidores concursados e programação anual de auditoria e resultados das 

ações publicados na internet.  

Corregedoria- Instituição de instância responsável por apurar ilícitos administrativos, seja de servidores ou 

pessoas jurídicas fornecedoras, reguladas, beneficiadas por transferências ou renúncias. 
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Ouvidoria- Implementação de estrutura de ouvidoria, que processe as demandas e dê retorno ao cidadão das 

providências em relação as estas, servindo de canal de mediação das questões apresentadas. 

Transparência passiva- Implementação dos mecanismos formais de transparência passiva previstos na Lei de 

Acesso a Informação (Lei n. 12.527/2011) e utilização de aplicativo para celular para o cidadão acessar 

serviços públicos, avaliar o atendimento recebido, bem como fiscalizar a prestação de serviços, estoques e 

obras, e fazer denúncias. 

Conselhos- Conselhos de controle social relativos a gestão de recursos federais, em especial aqueles do 

Fundeb, Alimentação Escolar, Bolsa Família e Saúde, constituídos e operantes, observadas as regras de 

composição e escolha dos membros previstas na normatização, além de adoção de mecanismos participativos 

no orçamento, como o chamado orçamento participativo. 

Transparência ativa- Implementação dos mecanismos formais de transparência ativa previstos na Lei de 

Acesso a Informação (Lei n. 12.527/2011) e na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 

101/2001), prevendo necessariamente a publicação na internet de receitas, despesas no nível do beneficiário 

final, relação de servidores, salário, licitações, relação de servidores e empresas punidas, bem como relatórios 

de execução de obras com fotografias e o possível georreferenciamento dessas. 

Prestação de contas- Prestações de contas dos recursos federais transferidos encaminhada no prazo ao 

concedente, nos termos dos normativos vigentes, em especial quanto a Convênios via Siafi/Subsistema 

Transferências (Cadastro de Registro de Adimplência), SICONV (Cadastro de Registro de Adimplência) e as 

transferências fundo a fundo. 

 

ANTEPROJETO DE LEI 

Estabelece as diretrizes para o Programa de Prevenção da Corrupção na Gestão Municipal  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

lei: 

Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre as diretrizes do Programa de Prevenção da Corrupção na Gestão Municipal – 

PPCGM, cujo objetivo é fortalecer as estruturas de controle e prestação de contas nos municípios e, com isso, 

melhorar a efetividade da implementação das Políticas Sociais pelos entes municipais, nos termos dos arts. 

30 e 37 da Constituição Federal de 1988 e do Título V da Lei n. 10.180/2001. 

§1º. O Programa de Prevenção da Corrupção na Gestão Municipal – PPCGM é um mecanismo de incentivo à 

adesão voluntária dos entes municipais a boas práticas reconhecidas internacionalmente de controle e 

responsabilização da gestão municipal. 

§2º. O Programa será gerenciado, no âmbito federal, pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral 

da União, e a ele poderão aderir todos os municípios da federação com menos de 500 mil habitantes. 

§3º. A certificação dos municípios se dará pela apresentação, bienalmente, dos documentos que comprovem 

o atendimento dos requisitos previstos no Art. 2, e essa atualização ocorrerá sempre nos meses de junho a 

agosto do exercício de atualização. 

§4º. O Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União adotará um formalismo moderado na 

análise dos quesitos, criando uma instância recursal para avaliação de questionamentos por parte dos 

municípios e revisando bianualmente os quesitos adotados. 

§5º. Após atribuída e homologada a pontuação, o Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da 

União certificará o município em quatro níveis (A, B, C e D), conforme descrito a seguir: Faixa de pontuação 

Nível de certificação 701-920 pontos A 501-700 pontos B 201-500 pontos C 0-200 pontos D  

Art. 3º. No caso de ação de órgão de controle interno ou externo, do Ministério Público ou da Polícia Federal, 

que detecte graves irregularidades na gestão municipal no período entre uma certificação e outra, a 

certificação será reduzida em dois níveis, tempestivamente, após deliberação formal e fundamentada do 

Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, quando do conhecimento do fato formalmente. 

CAPÍTULO II 

 DOS BENEFÍCIOS DE ADESÃO AO PROGRAMA 
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Art. 4º. De modo a incentivar a adesão voluntária dos municípios ao Programa, são possíveis os seguintes 

benefícios ao ente municipal, válidos no período abrangido pela certificação, regulamentados por normativo 

próprio do Poder ou órgão que se conceder destes: I – Benefícios de imagem: o Ministério da Transparência e 

Controladoria-Geral da União dará ampla publicidade à certificação dos municípios, de modo a identificar e 

valorizar junto aos eleitores as gestões municipais que prestigiem os mecanismos de controle e prestação de 

contas; 

II – Benefícios de operações de crédito: as taxas de juros e encargos de empréstimos e financiamentos 

concedidos pelo Governo Federal aos municípios poderão ser reduzidas em percentuais correlacionados às 

faixas de certificação, conforme norma autorizada pela instância máxima do concedente; 

III – Benefícios de capacitação: os municípios que aderirem ao Programa terão acesso, com base em seus 

níveis de certificação, a recursos do Fundo Nacional de Incentivo à Prevenção da Corrupção na Gestão 

Municipal, a ser criado por lei, para custeio de ações de capacitação de servidores e estímulo ao controle 

social em âmbito local; 

IV – Benefícios fiscalizatórios: os critérios de fiscalização sistemática dos órgãos de controle interno e 

externo considerarão a certificação na classificação dos municípios auditados; 

V – Benefícios de formalidade: o volume de documentos e informações necessárias a prestação de contas dos 

entes municipais que recebem recursos federais pode ser graduada em virtude da certificação do município, 

exigindo-se menos documentos daqueles com certificação nível A.  

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 5º. O processo de certificação visa identificar a maturidade dos mecanismos de controle e prestação de 

contas dos municípios, com vistas a induzir a melhoria dessas estruturas, de modo a prevenir a corrupção, 

não se traduzindo em atestado de idoneidade dos gestores locais. 

§1º. A certificação dos municípios é uma informação pública, aberta à consulta pública no sítio eletrônico do 

Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União e podendo ser utilizada pela imprensa ou em 

campanhas eleitorais. 

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Brasília, X de XXXX de 2018. 

Justificativa 

Considerando-se que no Federalismo de cooperação do Brasil os municípios têm papel relevante na 

implementação das políticas sociais, voltadas à redução das desigualdades e à promoção do desenvolvimento 

humano, um arranjo coordenativo como esse proposto tem grande efeito de indução local, com caráter 

emancipatório, vendo o município como ente gestor que também necessita revestir-se de salvaguardas para 

desempenhar suas funções constitucionais, diferenciando cada um pelos seus riscos e estimulando a melhoria 

sistêmica. O fortalecimento do arranjo municipal, pelo amadurecimento de práticas e instituições de 

accountability, favorece também outras redes que interagem com o município, como o Ministério Público e 

os órgãos de controle interno e externo federais previstos na Constituição Federal de 1988, bem como a 

própria ação dos cidadãos no exercício da democracia participativa, fortalecendo a dimensão preventiva na 

sua base. Por trabalhar com certificação, e não com ranking, a proposição legislativa estimula a competição 

com vistas ao aperfeiçoamento, atuando de maneira menos agressiva nessa competitividade, e ainda, pelo uso 

de incentivos, respeita mais a autonomia do ente municipal do que uma estrutura comando e controle, e 

demanda menos monitoramentos, em especial por se utilizar de quesitos facilmente auditáveis, reduzindo 

assim os custos de transação, fazendo do controle um meio, e não um fim, focando na implementação das 

políticas sociais e nos aspectos estruturais que reduzam a corrupção, sem romper a doutrina das finanças 

públicas de estimular a gestão próximo as populações beneficiárias e sem perder na padronização que for 

necessária. Plenamente exequível, não demanda grandes somas de recursos e esforço administrativo 

considerável por ter a maioria de seus elementos de verificação remota, com a possibilidade de previsão de 

canais de reclamação e instâncias de recurso das decisões de enquadramento, que mediariam os conflitos 

naturais que surgirem. O fato de ser complementar a outras ações mitiga os riscos típicos de uma ação de 

verificação apenas remota, pela possibilidade de integração e comunicação com essas ações de caráter 

presencial. Por ser um mecanismo de adesão voluntária a boas práticas, representa um caminho eficaz e 

menos oneroso de prevenção a corrupção nas políticas sociais, tendo o Governo Federal um papel 

preponderante na indução dessa prevenção.  



 

290 

 

Sistema de Declaração de Bens e Direitos de Servidores Públicos 

Agentes públicos devem estar condicionados a regras específicas de integridade e transparência, compatíveis 

à função pública que exercem. Acompanhar a evolução patrimonial desses agentes é mecanismo 

indispensável para detectar o eventual recebimento de vantagem indevida e a prática de atos de corrupção e 

improbidade.  

Principais pontos da proposta 

 Prevê que todos os agentes públicos devam apresentar declarações eletrônicas detalhando seus patrimônios, 

bem como as de seus filhos e cônjuge. No caso de posse de mais de 30% das cotas societárias de empresas, o 

patrimônio destas também deverá ser informado. 

 Cria o Sistema Eletrônico de Registro de Bens e Valores (Sispatri), o qual será responsável por não só por 

armazenar as declarações, mas também por cruzar os dados e produzir informações relevantes e úteis para o 

acompanhamento da evolução patrimonial dos agentes públicos. 

 Incumbe aos órgãos de controle federal (CGU e TCU) e estaduais (TCEs e controladorias estaduais) a 

administração do Sispatri. 

 Prevê a demissão como pena para a não prestação tempestiva das informações requeridas ou a prestação de 

informações falsas. Problemas que pretende solucionar 

 O modelo atual de declarações anuais de bens e valores é antiquado e insuficiente, pois não permite a 

extração de dados e a realização de análises que dependam do cruzamento de dados ou da filtragem de 

aspectos ou séries temporais específicas. A reunião de todos os dados em sistemas eletrônicos possibilitará o 

emprego das mais diversas ferramentas da Tecnologia de Informação a serviço da luta contra a corrupção. 

 O acompanhamento da evolução patrimonial de agentes públicos é um importante instrumento para se 

certificar de que esses agentes não estão recebendo vantagens indevidas. Possibilita a detecção rápida de 

eventuais distorções e oferece as informações necessárias para investigações e auditorias, além de possibilitar 

a identificação imediata do patrimônio de agentes investigados, o que pode ser necessário no caso da 

execução de medidas judiciais, como o bloqueio de valores e o sequestro de bens. 

 

Anteprojeto de Lei 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação, pelos agentes públicos, de declaração eletrônica de bens e 

valores para a posse e o exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, 

indireta ou fundacional e dá outras providências.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

lei:  

Art. 1º. A posse e o exercício de agentes públicos para o desempenho, ainda que transitório ou sem 

remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outro meio de investidura ou 

vínculo, mandatos, cargos, funções ou empregos nos órgãos da administração pública direta, indireta ou 

fundacional, dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, assim como do Ministério Público, na União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, ficam condicionados à apresentação de declaração eletrônica do seu 

patrimônio. 

Art. 2º. A declaração eletrônica de bens e valores compreenderá móveis, imóveis, semoventes, dinheiro (em 

moeda nacional ou estrangeira), títulos, ações, investimentos financeiros, participações societárias e qualquer 

outra espécie de bens e valores patrimoniais, bem como suas obrigações passivas localizados no país ou no 

exterior, e abrangerá, se existentes, os bens, direitos, valores e obrigações do cônjuge ou companheiro, filhos 

e outras pessoas que vivam sob a dependência econômica do declarante. 

Parágrafo único. Nas situações em que houver a propriedade de empresas, associações, organizações ou 

similares, o patrimônio destes também deverá constar da declaração eletrônica de bens, desde que o agente 

público ou as pessoas a ele vinculadas, nos termos do caput, sejam detentores de mais de 15% das respectivas 

cotas societárias. 

Art. 3º. A declaração eletrônica de bens e valores deverá ser entregue por meio do Sistema Eletrônico de 

Registro de Bens e Valores – Sispatri. 
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Art. 4º. Caberá ao Poder Executivo Federal desenvolver o Sispatri, com recursos de seu próprio orçamento, 

devendo disponibilizar, sem ônus, seu código-fonte aos órgãos e entidades não pertencentes à Administração 

Pública Federal encarregados de receber e custodiar as declarações, nos termos do art. 6º desta Lei. 

§1º. O Sispatri deverá conter ferramentas de levantamento, cruzamento e tratamento de dados que permitam a 

produção de informações estratégicas e gerenciais com base nas declarações nele registradas. 

§2º. O Sispatri poderá ter funcionalidade que possibilite importar dados da Declaração de Ajuste Anual de 

Imposto de Renda da Receita Federal, com o objetivo de facilitar o preenchimento e evitar erros e omissões. 

§3º. O desenvolvimento e a disponibilização previstos no caput deverão ocorrer no prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias contados a partir da publicação desta lei. 

Art. 5º A declaração de bens e valores deverá ser atualizada: I – anualmente, até o dia 31 de maio; e II – no 

prazo de 10 (dez) dias da data em que o agente público deixar o vínculo.  

Parágrafo único. Os agentes públicos que se encontrarem, a qualquer título, regularmente afastados ou 

licenciados cumprirão a exigência no prazo de 10 (dez) dias, contados do seu retorno ao serviço. 

Art. 6º As declarações eletrônicas de bens e valores entregues por meio do Sispatri serão remetidas aos 

seguintes órgãos, aos quais cabe sua custódia: I – Controladoria-Geral da União, quando se tratar de agente 

público vinculado ao Poder Executivo Federal, incluindo Ministros de Estado, excetuando-se o ocupante do 

cargo previsto na alínea a, inciso III, deste artigo; II – Órgão central de controle interno respectivo, quando se 

tratar de agente público vinculado ao Poder Executivo Estadual, do Distrito Federal e dos Municípios com 

mais de cinquenta mil habitantes, excetuando-se os ocupantes dos cargos previstos na alínea a, inciso IV, 

deste artigo; III – Tribunal de Contas da União, quando se tratar de: a) Presidente e Vice-Presidente da 

República; b) agente público vinculado ao Poder Legislativo, incluindo Deputados Federais e Senadores da 

República; c) agente público vinculado ao Poder Judiciário Federal, incluindo membros da Magistratura 

Federal; d) membro ou demais agentes públicos integrantes do Ministério Público Federal. IV – Tribunais de 

Contas Estaduais, quando se tratar de: a) Governadores e Prefeitos Municipais; b) agente público vinculado 

ao Poder Legislativo, incluindo Deputados Estaduais e Distritais e Vereadores Municipais; c) agente público 

vinculado ao Poder Judiciário Estadual, incluindo membros da Magistratura Estadual; d) membro ou demais 

agentes públicos integrantes do Ministério Público Estadual e) agente público vinculado a Município com 

menos de cinquenta mil habitantes. 

Art. 7º. Os órgãos e entidades previstos no art. 6.º desta Lei poderão firmar acordo de cooperação com outros 

órgãos e entidades de controle e fiscalização, inclusive responsáveis por investigações policiais, e o 

Ministério Público, com a finalidade de compartilhar as informações constantes nas declarações referidas no 

parágrafo anterior. Parágrafo único. Caberá ao órgão ou entidade que receber as informações previstas no 

caput o estabelecimento de regras que protejam o sigilo das informações fornecidas e as sanções aos agentes 

responsáveis pelo seu descumprimento, sem prejuízo das já previstas em lei. 

Art. 8º. Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções 

cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declaração prevista nesta Lei, dentro do prazo 

determinado, ou que a prestar falsa. 

Art. 9º. As declarações previstas nesta Lei e os dados registrados no Sispatri poderão ser utilizados em 

levantamentos prévios e investigações realizadas pelos órgãos previstos nos arts. 6º e 7º desta Lei, 

independentemente da instauração de sindicância ou processo administrativo, nos termos do respectivo 

regulamento, ficando resguardado o caráter sigiloso de tais informações.  

Art. 10. Fica revogado o art. 13, IV, da Lei n. 8.429, de 2 de junho de 1992. Art. 11 Esta Lei entrará em vigor 

na data de sua publicação Brasília, X de XXXX de 2018.  

JUSTIFICATIVA  

O objetivo do Projeto de Lei é aperfeiçoar os instrumentos e normativos de análise da evolução do 

patrimônio privado de agentes públicos, com o objetivo de coibir o enriquecimento ilícito e combater a 

corrupção e a lavagem de dinheiro. Ao estabelecer regras gerais para contratações, está justificada a 

competência legislativa da União (art. 22, incisos XVI e XXVII, da Constituição Federal). Embora a Lei n. 

8.730/1993 estabeleça a obrigatoriedade da declaração de bens para empregos e funções nos Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário, entendeu-se mais adequado, diante das inúmeras inovações, que essas 

normatizações fossem criadas por instrumento próprio. Nesse sentido, foi estabelecida a obrigatoriedade de 

apresentação, pelos agentes públicos, de uma declaração eletrônica de bens e valores para a posse e o 
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exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional a 

ser entregue por meio de um sistema eletrônico (Sispatri). A declaração eletrônica e o sistema permitirão um 

acompanhamento sistemático e amplo da evolução patrimonial dos agentes públicos, tendo em conta que os 

dados serão reportados em um formato pesquisável e que possibilitará o cruzamento de dados e a produção 

de informações estratégicas. Além disso, será possível utilizar filtros para consultas específicas e visualizar 

periodicamente a evolução patrimonial de cada agente público. Com efeito, será possível identificar situações 

de eventual incompatibilidade entre o patrimônio privado de agentes públicos e sua remuneração, 

aumentando-se as possibilidades de detecção da prática da corrupção e da lavagem de dinheiro O modelo 

atual das declarações de bens e valores não possibilita uma análise mais aprofundada de seu conteúdo. As 

declarações escritas não são feitas em formulários padronizados e, entre outros aspectos, não permitem a 

extração de dados e a realização de análises com ferramentas de tecnologia da informação. Por sua vez, a 

utilização da declaração anual de bens apresentada à Receita Federal prevista no art. 13, §4º, da Lei n. 

8.429/02, ou a autorização expressa para acesso a esses dados, demonstram-se medidas de difícil 

operacionalização, além de não permitirem o tratamento, o cruzamento e a produção de informações 

estratégicas a partir de tais informações. Por fim, a declaração eletrônica de bens e valores, embora não seja 

seu objetivo primordial, também permitirá maior monitoramento para a prevenção e detecção de situações de 

eventual conflito entre interesses públicos e privados que possam comprometer o interesse coletivo ou 

influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da função pública. Além disso, a declaração também 

possibilitará identificar, de modo mais ágil, o patrimônio a disposição do agente investigado, o que pode ser 

de extrema utilidade em situações nas quais forem justificáveis medidas judiciais ensejadoras de sequestro de 

bens e bloqueio de valores.  

 

Auditoria Patrimonial Aleatória de Agentes Públicos 

 A sociedade manifesta justificada preocupação com a evolução patrimonial de pessoas no exercício de 

funções públicas, particularmente quando se tornam conhecidos os escândalos de corrupção envolvendo o 

enriquecimento ilícito de agentes públicos. Assim, sortear um determinado número de autoridades e realizar 

sindicâncias patrimoniais em relação a elas produz dois efeitos positivos nesse sentido: possibilita que se 

identifiquem irregularidades, as quais dificilmente seriam desvendadas e poderão servir de ponto de partida 

para investigações mais amplas. Mas a principal vantagem da medida é que desestimulará conduta ilícitas 

pela mera possibilidade de que sejam sorteados no futuro. 

Principais pontos da proposta 

  Determina a realização de sorteios anuais, pelo Tribunal de Contas da União, de 65 autoridades públicas, as 

quais serão sujeitas a uma sindicância patrimonial. 

 Esta sindicância se estenderá para membros da família e pessoas jurídicas relacionadas. 

  Colaborarão na realização dessas sindicâncias a Receita Federal do Brasil e o Ministério Público Federal  

 Estabelece como ato de improbidade administrativa impedir ou dificultar os trabalhos relacionados a esta 

auditoria patrimonial aleatória. Problemas que pretende solucionar 

 Questionamentos genéricos sobre a evolução patrimonial de políticos e outras autoridades são frequentes na 

imprensa. Inexiste, entretanto, um mecanismo sistêmico que possibilite a averiguação dessa evolução por 

meio de sindicâncias detalhadas. 

 Inspirada no programa da CGU que realiza fiscalizações aleatórias em municípios com convênios com a 

União, a realização de sorteios para identificação dos alvos da sindicância, bem como a ampla gama de 

autoridades que podem ser sorteadas – membros do Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público –, 

elimina questionamentos relacionados a perseguições políticas. 

 O caráter aleatório da auditoria tem grande potencial para acelerar a detecção da corrupção e promover a 

prevenção, criando um ambiente favorável à lisura das autoridades.  

 

ANTEPROJETO DE LEI 

Altera a Lei n. 8.730, de 10 de novembro de 1993, que estabelece a declaração de bens e rendas, para 

estabelecer sindicâncias patrimoniais aleatórias. 
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei: 

Art. 1º. Renumera-se o parágrafo único do artigo 5º da Lei n. 8.730, de 10 de novembro de 1993, para §1º. 

Art. 2º. Inserem-se o artigo 4º-A, os §§2º e 3º no artigo 5º, e o artigo 7º-A na Lei n. 8.730, de 10 de novembro 

de 1993, com a seguinte redação: “Art. 4º-A Sem prejuízo do disposto no parágrafo 2º do artigo anterior, o 

Tribunal de Contas da União, em sessão pública anual, sorteará 15 membros da categoria do inciso III, 

incluindo ministros, secretários e outras autoridades com status de Ministro, assim como 50 membros de cada 

categoria dos incisos IV a VII, do artigo 1º, para serem submetidos a sindicância patrimonial, realizada em 

conjunto com servidores da Receita Federal e do Ministério Público Federal. 

§1º. A sindicância poderá ser estendida para membros da família e pessoas jurídicas relacionadas. 

§2º. O disposto no caput não afasta o dever do Ministério Público e da corregedoria a que está vinculada 

autoridade ou servidor de instaurar, respectivamente, os procedimentos previstos no art. 8º, §1º, da Lei n. 

7.347, de 24 de julho de 1985, e no art. 14, §3º, da Lei n. 8.429, de 2 de junho de 1992. 

§3º. A Fazenda Pública Federal, constatando indícios de incompatibilidade, omissão ou inexatidão em 

declaração tributária quanto a bens ou fontes de rendas, conforme detalhado nos arts. 1º e 2º desta Lei, 

comunicará o fato ao Tribunal de Contas da União, ao órgão corregedor pertinente e ao Ministério Público. 

§4º. A Fazenda Pública deverá manter sistema de informática adequado para os fins do parágrafo anterior, o 

qual deverá identificar incompatibilidade, omissão ou inexatidão e comunicar automaticamente o Tribunal de 

Contas da União, o órgão corregedor pertinente e o Ministério Público.” “Art. 7º-A Constitui ato de 

improbidade não implementar as disposições desta Lei, impedir ou dificultar os trabalhos decorrentes, bem 

como não atender os ditames da Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011, no que diz respeito às 

informações de que trata esta Lei. Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União e os órgãos a que 

estiverem vinculadas as autoridades relacionadas no art. 1º divulgarão o resultado das sindicâncias referidas 

no art. 4º-A, mantendo sítio eletrônico com as informações não sigilosas decorrentes da aplicação desta Lei.” 

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 4º. Esta lei entra em vigor 60 dias após a data de sua publicação. Brasília, X de XXXX de 2018.  

JUSTIFICATIVA 

A presente proposta aprimora o sistema já existente da Lei n. 8.730, de 10 de novembro de 1993, buscando 

maior efetividade da fiscalização instituída há 25 anos em nosso ordenamento. Não se trata, portanto, de 

novidade, mas de conferir eficácia e publicidade àquilo que já deveria ter sido implementado. Além disso, a 

instituição de um sistema de auditoria aleatória pode servir para a prevenção e a detecção mais rápida de 

delitos, bem como para maior lisura do próprio processo eleitoral quando se trata de integrantes de cargos 

eletivos. Deve-se observar, contudo, que a medida é estendida não só para essa categoria, mas também para 

membros do Poder Judiciário e do Ministério Público. Nesse sentido, a proposta contribui em larga medida 

para a maior eficiência da Justiça criminal e cria um ambiente mais favorável à lisura das altas autoridades da 

República. De fato, sabe-se que, em regra, inicia-se a investigação criminal após a notícia de um crime. 

Portanto, decorre necessariamente certo tempo para que os fatos venham à tona e comecem a ser apurados. 

Esse tempo, muitas vezes, leva à prescrição da pretensão punitiva estatal, deixando os criminosos impunes. O 

sistema de auditoria aleatória ajuda a evitar os efeitos deletérios do tempo. Sua instituição, por exemplo, pela 

Controladoria-Geral da União em Municípios, levou à descoberta mais prematura de esquemas delitivos, 

alguns em pleno funcionamento. Se realizada a auditoria, não é mais necessário aguardar a notícia de crime 

para só então agir. Além disso, a auditoria, com base em dados já regularmente informados à própria 

Administração Pública, tem efeito preventivo benéfico. Reforça também a responsabilidade de órgãos como 

a Fazenda Pública e o Ministério Público na manutenção do dever de probidade dos agentes públicos em 

geral. A existência de auditorias é inclusive recomendada por estudiosos reconhecidos no tema da corrupção, 

como Matthew Taylor (na obra Corruption and Democracy in Brazil – The Struggle for Accountability), 

embora a ênfase desse autor se dê em relação a membros do Congresso Nacional. Por fim, a divulgação dos 

resultados efetiva o princípio constitucional da publicidade da Administração Pública, aumentando as 

informações disponíveis aos cidadãos e eleitores.  
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GESTÃO DE INFORMAÇÕES PARA DETECÇÃO DE CORRUPÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 

Uma das principais atribuições da Controladoria-Geral da União é acompanhar a evolução patrimonial dos 

mais de 1 milhão de servidores públicos federais para detectar e investigar instâncias de enriquecimento 

ilícito. Existem, entretanto, graves barreiras que dificultam o exercício dessa função, como a exigência de 

ordem judicial para o acesso às informações financeiras de agentes públicos. Esta proposta pretende superar 

esse obstáculo, facilitando o compartilhamento de dados entre órgãos da União e instituições financeiras e a 

CGU.  

Principais pontos da proposta 

 Autoriza o compartilhamento, com a CGU, de dados relativos à situação econômica ou financeira de 

servidores públicos federais com o objetivo de avaliar a evolução patrimonial destes servidores. 

 Inclui, entre esses dados cujo compartilhamento fica autorizado, todas as informações produzidas ou 

custodiadas por qualquer órgão ou entidade pública, da administração direta ou indireta, empresas públicas, 

autarquias e fundações, inclusive aquelas informações recebidas e custodiadas pela Secretaria da Receita 

Federal. 

 Autoriza o Banco Central, as instituições financeiras e a CVM a fornecer à CGU as informações e 

documentos sigilosos que, fundamentadamente, forem necessárias ao exercício das competências do órgão 

central de controle interno da Administração Federal.  

 Torna desnecessária a autorização do Poder Judiciário para o compartilhamento dessas informações com a 

CGU. Problemas que pretende solucionar 

 A necessidade de autorização judicial para a quebra de sigilo bancário e fiscal é um grave obstáculo à 

obtenção das informações necessárias à CGU para que esta realize sua atribuição de avaliar a evolução 

patrimonial dos agentes públicos com vistas à detecção de casos de enriquecimento ilícito. 

 A alteração facilita a tarefa de detecção desses casos, pois desburocratiza e simplifica questões de ordem 

legal associadas ao sigilo dos dados e informações necessários à evidenciação do delito.  

 

ANTEPROJETO DE LEI  

Altera a Lei Complementar n. 5.172, de 25 de outubro de 1966, e a Lei Complementar n. 105, de 10 de 

janeiro de 2001, para dispor sobre o compartilhamento de informações sigilosas para a avaliação da evolução 

patrimonial dos servidores públicos federais. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

lei: 

Art. 1º. A Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966, passa a vigorar com as seguintes alterações: “Art. 198 [...] 

§1º. [...] III – requisições de bases de dados advindas do órgão central de Controle Interno do Poder 

Executivo Federal, para efeito exclusivo do cumprimento da competência de avaliação da evolução 

patrimonial dos servidores públicos federais, na forma do Parágrafo Único do Art. 70 e do Art. 74 da 

Constituição Federal de 1988. [...] 

§4º. Estão abrangidas pelo disposto no inciso III do §1º todas as informações produzidas ou custodiadas por 

qualquer órgão ou entidade pública, da administração direta ou indireta, empresas públicas, autarquias e 

fundações, inclusive aquelas informações recebidas e custodiadas pela Secretaria da Receita Federal. 

§5º. Não caracteriza quebra do sigilo fiscal, bancário ou comercial, ou violação do dever de sigilo, o 

fornecimento de bases de dados na forma do inciso III do §1º, estendendo-se ao órgão central de Controle 

Interno do Poder Executivo Federal e a seus servidores a responsabilidade pela guarda e pelo tratamento das 

informações, com as devidas responsabilizações administrativas, civis e penais, na forma da Lei. 

§6º. É vedado ao órgão central de Controle Interno o compartilhamento com terceiros das informações 

constantes das bases de dados referidas no inciso III, §1º, salvo se expressamente autorizado pelos órgãos 

fornecedores ou custodiantes das bases, ressalvada a comunicação às autoridades competentes da prática de 

ilícitos penais ou administrativos.  
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§7º. O órgão central de Controle Interno do Poder Executivo Federal editará normas para assegurar a 

impessoalidade na identificação de ilícitos a partir da base de dados e que o acesso a informações da base de 

dados relativas a agentes públicos específicos seja justificado.” (NR) 

Art. 2º. A Lei Complementar n. 105, de 10 de janeiro de 2001, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 3º. [...] §1º – (Revogado). §2º – (Revogado).  

Art. 4º. O Banco Central do Brasil, as instituições financeiras e a Comissão de Valores Mobiliários, nas áreas 

de suas atribuições, fornecerão ao Poder Legislativo Federal e ao órgão central de Controle Interno do Poder 

Executivo Federal as informações e os documentos sigilosos que, fundamentadamente, forem necessários ao 

exercício das competências constitucionais e legais do Poder Legislativo Federal e à elucidação de fatos 

apurados em procedimento investigatório ou objeto de processo administrativo. [...] 

§2º. As solicitações provenientes do Poder Legislativo federal deverão ser previamente aprovadas pelo 

Plenário da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou de suas respectivas comissões parlamentares de 

inquérito. 

§3º. Não caracteriza quebra do sigilo fiscal, bancário ou comercial, ou violação do dever de sigilo, o 

fornecimento de informações e documentos sigilosos ao órgão central de Controle Interno do Poder 

Executivo Federal, estendendo-se ao órgão e a seus servidores a responsabilidade pela guarda e pelo 

tratamento das informações, com as devidas responsabilizações administrativas, civis e penais, na forma da 

Lei.” (NR) 

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, X de XXXX de 2018.  

JUSTIFICATIVA 

A proposta de alteração na legislação busca viabilizar o acesso, pelo órgão central de Controle Interno do 

Poder Executivo federal, às informações essenciais para o efetivo cumprimento de sua atribuição legal de 

avaliar, de modo permanente e contínuo, a evolução patrimonial dos agentes públicos, com vistas à detecção 

de casos de enriquecimento ilícito que, frequentemente, estão associados a práticas de corrupção. Os 

resultados verificados na tarefa de detecção do enriquecimento ilícito e na punição dos casos de corrupção a 

ele relacionados são muito modestos, pois o enfrentamento efetivo do problema esbarra invariavelmente em 

questões de ordem legal associadas ao sigilo dos dados e informações necessários à evidenciação do ilícito. 

Em outras palavras, o sigilo serve de escudo para encobrir crimes praticados diuturnamente contra a 

administração pública, o erário e, em última análise, os contribuintes. Tal situação é agravada pelo 

desenvolvimento tecnológico, que facilita o fluxo de capitais e a lavagem de dinheiro, tornando o 

rastreamento do ilícito contra a administração pública um desafio quase intransponível se os órgãos 

competentes não puderem cruzar dados e informações protegidos pelo manto do sigiloso. Essa dificuldade se 

reproduz em igual intensidade quando se analisa a tempestividade dos processos. Investigações que poderiam 

ser rapidamente concluídas se os órgãos tivessem a informação necessária em tempo hábil acabam se 

arrastando por anos, facilitando a lavagem de dinheiro e o acobertamento da corrupção. 

Em suma, o governo retira do próprio governo os meios necessários ao deslinde de crimes e à punição de 

corruptos. A corroborar a necessidade de revisão e flexibilização racional dos normativos que instituem os 

sigilos fiscal, bancário e comercial, há que se considerar que o serviço público federal emprega hoje mais de 

1,2 milhão de pessoas, somente entre civis e militares ativos. É absolutamente inexequível qualquer proposta 

de acompanhamento da evolução patrimonial de tamanho contingente sem o acesso, pelos órgãos de combate 

à corrupção, às bases de dados protegidas por sigilo. Mais do que nunca, é preciso que o debate avance e que 

o país possa definitivamente superar esse entrave legal que há décadas atrapalha e atrasa as iniciativas de 

combate à corrupção no Brasil. 

A sociedade clama por um Estado mais eficiente e íntegro, e medidas como o compartilhamento de dados e 

informações que o governo já detém são essenciais para que se possa minimamente reduzir e controlar o 

fenômeno da corrupção no país. Portanto, o projeto cria regras que equilibram a necessidade de otimizar o 

compartilhamento das informações, sem que isso importe em ofensa a garantias individuais, como a 

privacidade do cidadão. Para tanto, propõe-se que o sigilo das bases de dados possa ser afastado somente 

quando solicitado pelo órgão central de Controle Interno do Poder Executivo Federal, o qual passa a ser 

responsável, em companhia de seus servidores, pela guarda e tratamento das informações, passíveis de 

responsabilizações administrativas, civis e penais. Ou seja, não se trata propriamente de uma quebra de 

sigilo, mas apenas de uma transferência de informações entre órgãos, mantendo-se o sigilo. Note-se que, para 
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fins de cruzamento de dados e identificação de “redflags”, indicativos de descompasso patrimonial em face 

da renda, é absolutamente necessária que seja cedida para a Controladoria-Geral a própria base de dados, e 

não informações específicas sobre determinada(s) pessoa(s). Em razão da amplitude do acesso, propôs-se, a 

título de salvaguarda, que o órgão de controle edite normas para garantir que o emprego de dados da base 

atenda ao princípio da impessoalidade, ou seja, a identificação de sinais de ilícitos deve seguir parâmetros 

objetivos, para que o acesso a informações de agentes públicos específicos seja justificado. Além disso, como 

salvaguarda adicional, a proposta proíbe expressamente o compartilhamento das informações por parte do 

órgão central de Controle Interno do Poder Executivo Federal, salvo quando expressamente autorizado a 

fazê-lo ou para comunicar a prática de ilícitos penais e administrativos aos órgãos competentes.  

 

AUDITORIA ESTATAL SOBRE GOVERNANÇA DE EMPRESAS COM PARTICIPAÇÃO 

MINORITÁRIA DO ESTADO 

Além das empresas estatais e das sociedades de economia mista, o Estado é também acionista em diversas 

outras empresas, mas como sócio minoritário. Nesses casos, é importante que estejam previstos mecanismos 

capazes de garantir a adequada administração de recursos que são, em alguma medida, públicos. É por isso 

que esta proposta exige que empresas com participação do Estado tenham mecanismos de governança e 

compliance, bem como as empresas estatais. 

Principais pontos da proposta 

 Atribui aos órgãos de controle interno e externo do respectivo ente da federação a competência de auditar a 

sociedade empresarial de que não detenham controle acionário as empresas públicas, as sociedades de 

economia mista e suas subsidiárias quanto às práticas de controle e governança de suas participações 

acionárias. 

 Permite aos órgãos de controle interno e externo que requeiram dessas sociedades empresariais em que há 

participação societária minoritária do Estado os documentos e as informações diretamente pertinentes àquelas 

práticas.  

Problemas que pretende solucionar  

 Há omissão da Lei n. 13.303 quanto à possibilidade de órgãos de controle interno e externo auditarem 

participações societárias minoritárias de empresas públicas, sociedades de economia mista ou suas 

subsidiárias, inviabilizando o controle. 

 De forma exemplificativa, destaca-se que o Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União já 

sofreu uma série de restrições em seus trabalhos de auditoria em virtude da recorrente alegação de que tal 

órgão não tem a prerrogativa de auditar sociedades nas quais as empresas estatais não detenham o controle, 

ainda que a participação de tais estatais, em conjunto ou isoladamente, seja de 49,99%. São exemplos de 

sociedades nas quais as empresas estatais da União participam de forma minoritária: BV Financeira (Banco 

do Brasil), Banco Panamericano (Caixa), JBS (BNDES), Norte Energia (Eletrobras) e Sete Brasil (Petrobras). 

 A ausência desses mecanismos de governança e compliance incentiva gestores mal-intencionados. As 

investigações conduzidas no âmbito da Operação Lava-Jato indicam que essas participações podem, de fato, 

facilitar a malversação de recursos públicos.  

 

ANTEPROJETO DE LEI 

Dispõe sobre a prerrogativa dos órgãos de controle interno e externo de auditar as participações societárias 

minoritárias de empresas públicas, sociedades de economia mista ou suas subsidiárias.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

lei: 

Art. 1º. Esta Lei modifica a Lei n. 13.303, de 30 de junho de 2016. Art. 2º. A Lei n. 13.303, de 30 de junho 

de 2016, passa a vigorar com as seguintes alterações: Art. 85. [...] 

§4º. Os órgãos de controle interno e externo do respectivo ente da federação são competentes para, a qualquer 

tempo, auditar as empresas públicas, as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, quanto às práticas 

de controle e governança de suas participações acionárias em sociedade empresarial de que não detenham 

controle acionário, na forma do §7º do art. 1º da Lei n. 13.303/2016. 
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§5º. Para o cumprimento do propósito estabelecido no §4º, os órgãos de controle podem fazer requisições de 

documentos e informações pertinentes diretamente às sociedades empresariais com participação societária de 

empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias. 

§6º. O disposto nos §§4º e 5º deste artigo não se aplica às participações societárias em que o ente estatal não 

participe do bloco de controle, não tenha o controle de fato ou não detenha participação superior ou igual a 

10% (dez por cento) do capital social da sociedade empresária. 

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, X de XXXX de 2018. 

JUSTIFICATIVA 

A Lei n. 13.303, de 30 de julho de 2016, e sua posterior regulamentação (Decreto n. 8.945/2016) incorporou 

ao ordenamento jurídico pátrio uma série de boas práticas atinentes à governança, gestão de riscos e controles 

internos. De modo especial, no capítulo que trata do controle (arts. 85 a 90), a citada norma reforçou a 

importância do acompanhamento exercido pelos órgãos de controle interno e externo sobre as empresas 

estatais, mormente quanto à legitimidade, à economicidade e à eficácia da aplicação de seus recursos, sob o 

ponto de vista contábil, financeiro, operacional e patrimonial. 

A título exemplificativo, a nova regulamentação – reforçando o disposto no art. 26 da Lei n. 10.180/2001 – 

sedimentou que os órgãos de controle deverão ter acesso irrestrito aos documentos e às informações 

necessários à realização dos trabalhos, inclusive aqueles classificados como sigilosos. A Lei n. 13.303, 

contudo, focou nas empresas públicas, nas sociedades de economia mista e nas subsidiárias (empresa estatal 

cuja maioria das ações com direito a voto pertença direta ou indiretamente a empresa pública ou sociedade de 

economia mista, de acordo com o Decreto n. 8.945). 

Quanto às participações em sociedade empresariais em que a empresa pública, a sociedade de economia 

mista e suas subsidiárias não detenham controle acionário, a Lei foi silente e não tratou da atuação dos órgãos 

de controle interno e externo. Essa omissão pode inviabilizar o exercício das atividades de controle que, 

porventura, tenham como objeto as participações minoritárias detidas por empresa pública, sociedade de 

economia mista e suas subsidiárias. 

De maneira exemplificativa, destaca-se que o Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União já 

sofreu uma série de restrições em seus trabalhos de auditoria, em virtude da recorrente alegação de que tal 

órgão não tem a prerrogativa de auditar sociedades nas quais as empresas estatais não detenham controle, 

ainda que a participação de tais estatais, em conjunto ou isoladamente, seja de 49,99%. 

São exemplos de sociedades nas quais as empresas estatais da União participam minoritariamente: BV 

Financeira (Banco do Brasil), Banco Panamericano (Caixa), JBS (BNDES), Norte Energia (Eletrobras) e Sete 

Brasil (Petrobras). 

Salienta-se que, muitas vezes, as participações em sociedades empresariais em que a empresa estatal não 

detenha o controle acionário envolvem empreendimentos de grande relevância nacional, como foi o caso da 

construção da usina hidrelétrica de Belo Monte (empresa Norte Energia S.A.) e da criação da empresa de 

afretamento de sondas Sete Brasil Participações S.A. No primeiro caso, o grupo Eletrobras tem participação 

de 49,98%; no segundo, a Petrobras tem participação de 5%. A importância estratégica desses dois 

investimentos para os citados grupos empresariais (e para o Brasil) e os bilhões de recursos públicos 

aplicados reforçam a necessidade de a legislação prever a atuação dos órgãos de controle interno e externo 

para garantir que os gestores de tais sociedades busquem maximizar o retorno da estatal investidora, bem 

como prevenir e detectar casos de fraude e corrupção. 

Ora, não há dúvida de que, atualmente, a opção pela participação minoritária pode favorecer a atuação de 

gestores mal-intencionados, tendo em vista que, em tais casos, a atuação do controle é limitada. As 

investigações conduzidas no âmbito da Operação Lava-Jato indicam que essas participações podem, de fato, 

facilitar a malversação de recursos públicos. Todavia, submeter empresas privadas ao modelo e aos 

parâmetros de controle típicos das entidades da Administração Pública não está em consonância com os 

princípios fundantes da ordem econômica e social, em especial o art. 170, parágrafo único, da Constituição, 

que prestigia a livre iniciativa e a propriedade privada e confere ao Estado papel secundário na execução 

direta de atividades econômicas. Ademais, é preciso lembrar que a participação das estatais em empresas 

privadas – que depende de autorização legislativa, nos termos do art. 37, inciso XX, da Constituição – tem 

como justificativa uma atuação mais eficiente do Estado na busca da satisfação do interesse público que 
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motivou a criação das empresas estatais. Nesse contexto, não faz sentido submeter as empresas privadas que 

recebem tais investimentos ao mesmo mecanismo de controle a que estão sujeitas as empresas estatais. Por 

meio de instrumentos de governança e controle proporcionais à relevância, à materialidade e aos riscos do 

negócio do qual são partícipes, as próprias empresas estatais, por meio de seus órgãos societários e seus 

administradores, cumprindo seus deveres de diligência, podem cuidar do interesse público. Nessa linha, 

defende-se que os órgãos de controle interno e externo façam uma espécie de controle de segunda ordem das 

empresas com participação minoritária das empresas estatais. Com isso, tanto a CGU quanto o TCU, no 

âmbito federal, poderiam fiscalizar as práticas de controle e governança adotadas pelas empresas públicas, 

sociedades de economia mista ou suas subsidiárias sobre suas participações em sociedade empresarial de que 

não detenham o controle acionário. Em outras palavras, os órgãos de controle atuariam na fiscalização do 

cumprimento adequado do §7º do art. 1º da Lei n 13.303/2016. Nesse contexto, a legislação proposta inova 

ao tornar clara a competência dos órgãos de controle para fiscalizar o atendimento ao novo estatuto das 

empresas estatais. 

 

 

 

 

PROJETOS DE LEI EM TRAMITAÇÃO RELACIONADOS AO CONTROLE INTERNO 

 

 

Câmara dos Deputados 

 

PL 247/2007 

● Autor: Sandes Júnior - PP/GO 

● Data da apresentação:  28/02/2007  

● Ementa: Dispõe sobre a criação da Lei de Responsabilidade Educacional, alterando a Lei nº 

8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; a Lei 

nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos 

nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na 

administração pública direta, indireta ou fundacional; a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, que dispõe sobre as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e a Lei nº 9.424, de 24 de 

dezembro de 1996, que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério, na forma prevista no art. 60, § 7º do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias. 

● Situação: Tramitando em Conjunto 

 PL 11120/2018 

● Autor: Jaime Martins - PROS/MG 

● Data da apresentação:  04/12/2018  

● Ementa: Dispõe sobre a prerrogativa dos órgãos de controle interno e externo de auditar as 

participações societárias minoritárias de empresas públicas, sociedades de economia mista ou 

suas subsidiárias  

Dados Complementares: Altera a Lei nº 13.303, de 2016. 

● Situação: Tramitando em Conjunto 

 PL 11117/2018 

● Autor: Jaime Martins - PROS/MG 

● Data da apresentação:  04/12/2018  

http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=342857
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=342857
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2188213
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2188213
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2188210
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2188210
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● Ementa: Altera a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, para criar o Instituto Nacional de 

Acesso à Informação e dar outras disposições. 

● Situação: Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados 

 PL 11126/2018 

● Autor: Jaime Martins - PROS/MG 

● Data da apresentação:  04/12/2018  

● Ementa: Dispõe sobre medidas anticorrupção, alterando a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e 

o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal.  

Dados Complementares: Altera a Lei nº 8.666, de 1993. 

● Situação: Aguardando Designação de Relator na Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania (CCJC) 

PL 11025/2018 

● Autor: Jaime Martins - PROS/MG 

● Data da apresentação:  22/11/2018  

● Ementa: Disciplina a atividade de lobby no âmbito dos órgãos e entidades dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e dos órgãos e entidades da 

Administração Pública, nos processos de tomada de decisão, e dá outras providências.  

Dados Complementares: Altera a Lei nº 12.813, de 2013. 

● Situação: Aguardando Designação de Relator na Comissão de Trabalho, de Administração e 

Serviço Público (CTASP) 

PL 11128/2018 

● Autor: Jaime Martins - PROS/MG 

● Data da apresentação:  04/12/2018  

● Ementa: Altera a Lei Complementar nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, e a Lei Complementar 

nº 105, de 10 de janeiro de 2001, para dispor sobre o compartilhamento de informações 

sigilosas para a avaliação da evolução patrimonial dos servidores públicos federais. 

● Situação: Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados 

PL 8896/2017 

● Autor: Odorico Monteiro - PSB/CE 

● Data da apresentação:  19/10/2017  

● Ementa: Altera a Lei n° 13.460, de 26 de junho de 2017, que "dispõe sobre participação, 

proteção e defesa do usuário dos serviços da administração pública", para aperfeiçoar as normas 

relativas às ouvidorias públicas. 

● Situação: Aguardando Designação de Relator na Comissão de Trabalho, de Administração e 

Serviço Público (CTASP) 

PL 8503/2017 

● Autor: Edmilson Rodrigues - PSOL/PA 

● Data da apresentação:  05/09/2017  

● Ementa: Altera a Lei nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação), para 

tornar expresso o direito de obter informações relativas à aquisição e funcionamento de 

softwares, hardwares e códigos mediadores de funções públicas e tornar obrigatória a 

disponibilização dos códigos-fonte dos algoritmos utilizados para a distribuição de processos 

nos órgãos do Poder Judiciário. 

● Situação: Aguardando Designação de Relator na Comissão de Trabalho, de Administração e 

Serviço Público (CTASP) 

http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2188219
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2188219
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2187188
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2187188
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2188232
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2188232
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2157893
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2157893
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2150508
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2150508
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PL 7149/2017 

● Autor: Francisco Floriano - DEM/RJ 

● Data da apresentação:  16/03/2017  

● Ementa: "Altera a Lei nº 12.846, de 01 de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização 

administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, 

nacional ou estrangeira, e dá outras providências, para estabelecer diretrizes a serem observadas 

nos programas de compliance implantados pelas empresas que contratam com a administração 

pública. 

● Situação: Aguardando Designação de Relator na Comissão de Trabalho, de Administração e 

Serviço Público (CTASP) 

 PL 5474/2016 

● Autor: Joaquim Passarinho - PSD/PA 

● Data da apresentação:  03/06/2016  

● Ementa: Altera o Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, para conferir melhor controle às 

decisões administrativas fiscais e proporcionar efetividade à defesa dos Contribuintes. 

● Situação: Pronta para Pauta na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público 

(CTASP) 

 PL 4083/2015 

● Autor: CPI - PETROBRAS 

● Data da apresentação:  16/12/2015  

● Ementa: Estabelece normas e princípios para aprimorar a governança, a gestão de riscos e os 

controles internos das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela 

União e dá outras providências. 

● Situação: Tramitando em Conjunto 

PL 3783/2015 

● Autor: André Abdon - PRB/AP 

● Data da apresentação:  26/11/2015  

● Ementa: Dispõe sobre a prestação de contas anual dos Fundos de Pensão das pessoas jurídicas 

que compõe a administração pública indireta, ao TCU e dá outras providências. 

● Situação: Pronta para Pauta na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público 

(CTASP) 

 PL 5329/2013 

● Autor: Bruna Furlan - PSDB/SP 

● Data da apresentação:  04/04/2013  

● Ementa: Acrescenta o art. 8º-A à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, dispondo sobre a 

publicidade de contratos relativos à realização de obras públicas. 

● Situação: Tramitando em Conjunto 

 PL 11209/2018 

● Autor: Ronaldo Nogueira - PTB/RS 

● Data da apresentação:  12/12/2018  

● Ementa: Estabelece sobre normas gerais sobre a Administração Pública 

● Situação: Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados 

http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2125887
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2125887
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2086777
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2086777
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2075519
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2075519
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2056926
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2056926
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=570564
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=570564
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2189531
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2189531
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 PL 11116/2018 

● Autor: Jaime Martins - PROS/MG 

● Data da apresentação:  04/12/2018  

● Ementa: Institui Programa Nacional de Proteção e Incentivo a Relatos de Suspeitas de 

Irregularidades no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, com o fim de assegurar a participação da sociedade no relato de informações em 

defesa do interesse ... 

● Situação: Aguardando Apensação na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 

Público (CTASP) 

PL 11121/2018 

● Autor: Jaime Martins - PROS/MG 

● Data da apresentação:  04/12/2018  

● Ementa: Dispõe sobre a participação da sociedade no processo legislativo, amplia a 

transparência durante a tramitação e votação das proposições legislativas, prevê assinatura 

digital para projetos de lei de iniciativa popular, reforça a autonomia do Conselho de Ética e 

Decoro Parlamentar e dá outras providências. 

● Situação: Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados 

PL 11124/2018 

● Autor: Jaime Martins - PROS/MG 

● Data da apresentação:  04/12/2018  

● Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação, pelos agentes públicos, de declaração 

eletrônica de bens e valores para a posse e o exercício de mandato, cargo, emprego ou função na 

administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências.  

Dados Complementares: Revoga dispositivo da Lei nº 8.429, de 1992. 

● Situação: Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados 

PL 10887/2018 

● Autor: Roberto de Lucena - PODE/SP 

● Data da apresentação:  17/10/2018  

● Ementa: Altera a Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre improbidade 

administrativa.  

Dados Complementares: Altera a Lei nº 8.009, de 1990. 

● Situação: Aguardando Constituição de Comissão Temporária pela Mesa 

PL 11092/2018 

● Autor: Jaime Martins - PROS/MG 

● Data da apresentação:  29/11/2018  

● Ementa: Altera a Lei nº 12.527, de 26 de junho de 2017, conhecida como Lei de Acesso à 

Informação, para aperfeiçoar o acesso a informações no âmbito da Administração Pública. 

● Situação: Aguardando Designação de Relator na Comissão de Trabalho, de Administração e 

Serviço Público (CTASP) 

PL 11127/2018 

● Autor: Jaime Martins - PROS/MG 

● Data da apresentação:  04/12/2018  

http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2188209
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2188209
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2188214
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2188214
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2188217
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2188217
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2184458
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2184458
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2187929
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2187929
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2188220
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2188220
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● Ementa: Dispõe sobre medidas anticorrupção, alterando a Lei nº 13.105, de 16 de março de 

2015, Código de Processo Civil, o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código 

Penal, e o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal. 

● Situação: Tramitando em Conjunto 

PL 8727/2017 

● Autor: Antonio Carlos Mendes Thame - PV/SP 

● Data da apresentação:  28/09/2017  

● Ementa: Estabelece medidas de combate à corrupção e à impunidade, e dá outras providências.  

Dados Complementares: Altera os Decretos-Lei: nº 2.848 de 1940; 3.689 de 1941; as Leis: nº 

8.072 de 1990; 4.737 de 1965; 8.112 de 1990; 8.137 de 1990; 8.429 de 1992; 9.613 de 1998; 

12.846 de 2013; 12.850 de 2013. 

● Situação: Tramitando em Conjunto 

PL 6043/2016 

● Autor: Félix Mendonça Júnior - PDT/BA 

● Data da apresentação:  24/08/2016  

● Ementa: Altera a lei 11.547/2007.  

Dados Complementares: Inclui como atribuição da Secretaria da Receita Federal do Brasil a 

fiscalização de todas as despesas públicas de órgãos e entidades da Administração Pública direta 

e indireta federal. 

● Situação: Aguardando Designação de Relator na Comissão de Finanças e Tributação (CFT) 

 PL 5486/2016 

● Autor: Ezequiel Teixeira - PTN/RJ 

● Data da apresentação:  07/06/2016  

● Ementa: Dispõe sobre a divulgação da movimentação financeira dos concursos públicos 

realizados por órgãos da administração Pública da União. 

● Situação: Tramitando em Conjunto 

 PL 223/2015 

● Autor: André de Paula - PSD/PE 

● Data da apresentação:  05/02/2015  

● Ementa: Dispõe sobre o Novo Estatuto da Improbidade Administrativa.  

Dados Complementares: Revoga a Lei nº 8.429, de 1992. 

● Situação: Aguardando Parecer do Relator na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 

Público (CTASP) 

PL 1193/2015 

● Autor: Jaime Martins - PSD/MG 

● Data da apresentação:  16/04/2015  

● Ementa: Estabelece o estatuto jurídico das empresas estatais, previsto no § 1º do art. 173 da 

Constituição Federal, inclusive das empresas estatais de que trata o § 1º do art. 177 da 

Constituição Federal.  

Dados Complementares: Revoga dispositivos da Lei nº 9.478, de 1997. 

● Situação: Tramitando em Conjunto 

 PL 817/2015 

● Autor: Pedro Uczai - PT/SC 

http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2153387
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2153387
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2095508
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2095508
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2087062
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2087062
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=946078
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=946078
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1212659
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1212659
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1049207
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1049207
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● Data da apresentação:  18/03/2015  

● Ementa: Estabelece o estatuto jurídico das empresas estatais, previsto no § 1º do art. 173 da 

Constituição Federal, inclusive das empresas estatais de que trata o § 1º do art. 177 da 

Constituição Federal. 

● Situação: Tramitando em Conjunto 

 PL 786/2015 

● Autor: Luiz Nishimori - PR/PR 

● Data da apresentação:  18/03/2015  

● Ementa: Regulamenta o art. 3º, inciso IV, da Lei Nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, 

institui normas para dar transparência à publicidade dos atos da Administração Publica Estadual 

e Municipal e da outras providências. 

● Situação: Aguardando Parecer do Relator na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 

(CCJC) 

 PL 848/2015 

● Autor: Beto Mansur - PRB/SP 

● Data da apresentação:  19/03/2015  

● Ementa: Estabelece o estatuto jurídico das empresas estatais, previsto no § 1º do art. 173 da 

Constituição Federal, inclusive das empresas estatais de que trata o § 1º do art. 177 da 

Constituição Federal.  

Dados Complementares: Revoga dispositivos da Lei nº 9.478, de 1997. 

● Situação: Tramitando em Conjunto 

 PL 6218/2009 

● Autor: LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

● Data da apresentação:  14/10/2009  

● Ementa: Acrescenta parágrafos ao art. 5º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, determinando 

aos órgãos e entidades da administração pública a publicação mensal das obrigações assumidas 

e dos pagamentos efetuados. 

● Situação: Tramitando em Conjunto 

 PL 6621/2016 

● Autor: Senado Federal - Eunício Oliveira - PMDB/CE 

● Data da apresentação:  06/12/2016  

● Ementa: Dispõe sobre a gestão, a organização, o processo decisório e o controle social das 

agências reguladoras, altera a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº 9.472, de 16 de 

julho de 1997, a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, a Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, 

a Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, a Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, a Lei nº 9.986, 

de 18 de julho de 2000, a Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, a Medida Provisória nº 2.228-1, 

de 6 de setembro de 2001, a Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, e a Lei nº 10.180, de 6 

de fevereiro de 2001, e dá outras providências. 

● Situação: Aguardando Apreciação pelo Senado Federal 

● Documento/Proposição de Origem: PLS 52/2013 

PL 10470/2018 

● Autor: Erika Kokay - PT/DF 

● Data da apresentação:  20/06/2018  

http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1049049
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http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=455075
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2120019
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2120019
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http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2179858
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● Ementa: Dispõe sobre regras específicas para abertura do capital social, privatização ou 

extinção de empresa pública ou sociedade de economia mista para garantir transparência e 

ampla participação da população e dá outras providências. 

● Situação: Tramitando em Conjunto 

PL 4793/2016 

● Autor: Covatti Filho - PP/RS 

● Data da apresentação:  22/03/2016  

● Ementa: Altera a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre o acesso a 

informações.  

Dados Complementares: Obriga as entidades públicas ou privadas que recebem recursos 

públicos a divulgar na internet a destinação desses recursos. 

● Situação: Tramitando em Conjunto 

 PL 1446/1999 

● Autor: Waldir Schmidt - PMDB/RS 

● Data da apresentação:  11/08/1999  

● Ementa: Exclui do benefício de sigilo bancário os membros do Poder, agentes e funcionários 

que especifica e determina a apresentação de declaração sobre depósitos bancários e 

participação em sociedades com sede no exterior. 

● Situação: Arquivada 

PL 5195/2009 

● Autor: Rita Camata - PMDB/ES 

● Data da apresentação:  12/05/2009  

● Ementa: Institui o Programa de Transparência na Gestão Pública Federal, a fim de dispor 

informações sobre celebração de contratos públicos e seus respectivos responsáveis. 

● Situação: Tramitando em Conjunto 

PL 6814/2017 

● Autor: Senado Federal - Comissão Temporária de Modernização da Lei de Licitações e 

Contratos 

● Data da apresentação:  03/02/2017  

● Ementa: Institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e revoga a Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e dispositivos da Lei nº 

12.462, de 4 de agosto de 2011. 

● Situação: Tramitando em Conjunto 

● Documento/Proposição de Origem: PLS 559/2013 

 PL 2361/2015 

● Autor: Alfredo Nascimento - PR/AM 

● Data da apresentação:  14/07/2015  

● Ementa: Altera a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a informações 

previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da 

Constituição Federal.  

Dados Complementares: Proíbe a omissão de qualquer informação sobre o teor e a execução de 

contratos financiados com recursos públicos sob a alegação de cláusula de confidencialidade. 

● Situação: Tramitando em Conjunto 

http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2080172
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2080172
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=16741
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=16741
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=433793
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=433793
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2122766
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2122766
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1579247
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1579247
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PL 7785/2010 

● Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 

● Data da apresentação:  31/08/2010  

● Ementa: Institui a Gratificação de Controle Interno - GCI e a Gratificação de Atividade de 

Orçamento - GAO no âmbito do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do 

Ministério Público. 

● Situação: Aguardando Parecer do Relator na Comissão de Finanças e Tributação (CFT) 

PL 4850/2016 

● Autor: Iniciativa Popular 

● Data da apresentação:  29/03/2016  

● Ementa: NOVA EMENTA: Estabelece medidas de combate à impunidade, à corrupção; altera 

os Decretos-Leis nºs 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, e 3.689, de 3 de outubro 

de 1941 - Código de Processo Penal; as Leis nºs 4.717, de 29 de junho de 1965, 4.737, de 15 de 

julho de 1965, 8.072, de 25 de julho de 1990, 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 8.429, de 2 de 

junho de 1992, 8.906, de 4 de julho de 1994, 9.096, de 19 de setembro de 1995, 9.504, de 30 de 

setembro de 1997, 9.613, de 3 de março de 1998, e 7.347, de 24 de julho de 1985; revoga 

dispositivos do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, e da Lei nº 8.137, de 27 de 

dezembro de 1990; e dá outras providências. 

Dados Complementares: Altera as Leis nº 8.137, de 1990; 8.702, de 1990; 13.150, de 2015; 

8.429, de 1992; 9.096, de 1995; 9.504, de 1997; 9.613, de 1998 e os Decretos-leis nº 2.848, de 

1940; 3.689, de 1941. Revoga dispositivo do Decreto-lei nº 201, de 1967. 

● Situação: Aguardando Apreciação pelo Senado Federal 

 

 

Senado Federal 

 

Projeto de Lei do Senado n° 29, de 2017 (complementar) - Pesquisas - Senado Federal 

Modifica o art. 6º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo das 

operações de instituições financeiras e dá outras providências, para permitir a membros do Ministério 

Público, autoridades e servidores do controle externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios o exame de documentos, livros e registros de instituições financeiras referentes a pessoas 

físicas e jurídicas que contratem com o Poder Público, recebam transferências voluntárias de recursos 

públicos, subsídios ou qualquer espécie de incentivo financeiro ou creditício envolvendo valores públicos. 

Projeto de Lei do Senado n° 435, de 2016 - Pesquisas - Senado Federal 

Altera o art. 7º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, para exigir a certificação de gestor de sistema de 

integridade como condição para atenuar sanções administrativas. 

Projeto de Lei do Senado n° 185, de 2016 (complementar) - Pesquisas - Senado Federal 

Altera o art. 48 e introduz o art. 48-B na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, com vistas a 

instituir avaliação de projetos e programas de elevado impacto fiscal. 

Projeto de Lei do Senado n° 7, de 2016 (complementar) - Pesquisas - Senado Federal 

Altera a Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, a fim de vedar o sigilo bancário nas operações 

do BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 

http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=485233
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=485233
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2080604
http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2080604
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/128138
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/128138
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/127673
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/127673
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/125641
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/125641
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/124662
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/124662
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Projeto de Lei do Senado n° 527, de 2018 (complementar) - Pesquisas - Senado Federal 

Altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 para deixar claro que cada Poder responde, de 

forma individualizada, por seus limites de gastos com pessoal, eximindo o Poder Executivo de sanções nos 

casos em que o descumprimento dos limites esteja restrito aos demais poderes e seus respectivos órgãos. 

Projeto de Lei do Senado n° 446, de 2016 - Pesquisas - Senado Federal 

Acrescenta alínea c ao inciso VII do art.7º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, para prever o 

acesso à declaração de imposto de renda de pessoa física (IRPF) dos agentes públicos que ocupem cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração ou que sejam ordenadores de despesas. 

Projeto de Lei do Senado n° 459, de 2017 (complementar) - Pesquisas - Senado Federal 

Institui o Sistema Nacional para gestão responsável dos investimentos públicos. 

Projeto de Lei do Senado n° 570, de 2015 (complementar) - Pesquisas - Senado Federal 

Altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas 

voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, a fim de normatizar a 

transparência das informações sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. 

Projeto de Lei do Senado n° 155, de 2018 - Pesquisas - Senado Federal 

Acrescenta o parágrafo único ao art. 89 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, para determinar que a 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios avaliem, anualmente, as atividades das empresas públicas e 

sociedades de economia mista em vista dos motivos determinantes para sua criação. 

Projeto de Lei do Senado n° 303, de 2016 - Pesquisas - Senado Federal 

Dispõe sobre o Sistema de Integridade da Administração Pública Brasileira, estabelecido para a proteção 

preventiva e integral dos bens, interesses e direitos inerentes ao patrimônio público nacional, e dá outras 

providências. 

Projeto de Lei do Senado n° 305, de 2018 - Pesquisas - Senado Federal 

Altera a Lei no 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil 

de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras 

providências, para estabelecer a participação coordenada dos órgãos e entidades públicos. 

Substitutivo da Câmara dos Deputados n° 18, de 2015 - Pesquisas - Senado Federal 

Altera o art. 90 da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, que dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de 

Contas da União e dá outras providências, para determinar a realização de audiência periódica do Presidente 

do Tribunal de Contas da União perante as comissões competentes da Câmara dos Deputados e do Senado 

Federal. 

Proposta de Emenda à Constituição n° 26, de 2017 - Pesquisas - Senado Federal 

Acrescenta o art. 75-A à Constituição Federal, para dispor sobre a criação de um sistema de avaliação de 

políticas públicas. 

Projeto de Lei da Câmara n° 3, de 2015 (complementar) - Pesquisas - Senado Federal 

De 27/02/2015, por Câmara dos Deputados e outros 

Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a transparência, controle e fiscalização da execução de 

contratos de repasse, termos de parceria, convênios e instrumentos congêneres, celebrados entre órgãos e 

entidades públicas e as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos; altera a Lei Complementar nº 

101, de 4 de maio de 2000, a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 

de 1940 – Código Penal, a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990; e revoga dispositivo da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993. 

Projeto de Lei do Senado n° 280, de 2017 - Pesquisas - Senado Federal 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/134923
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/134923
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/127741
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/127741
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/131685
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/131685
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/122923
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/122923
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/132776
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/132776
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/126612
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/126612
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/133697
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/133697
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/123612
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/123612
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/129887
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/129887
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/119786
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/119786
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/130435
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Estabelece diretrizes e requisitos para a delegação, no âmbito da Administração Pública Federal, do serviço 

público de fiscalização administrativa a particulares. 
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ANEXO 3 

 

 

ORGANOGRAMAS DE CONTROLADORIAS BRASILEIRAS 

 

ACRE – AC 

Controladoria Geral do Estado do Acre
228

 

 

CONTROLADOR GERAL 

Divisão de Gabinete – DIGAB 

Divisão de Desenvolvimento Institucional – DISEN 

Divisão Jurídica – DIJUR 

Divisão Setorial de Controle Interno – DISCI 

 

                                            
228

 Fonte:  

http://www.cge.ac.gov.br/cont/index.php/institucional/estrutura-oganizacional/organograma 

Acesso em 08/01/19. 

http://www.cge.ac.gov.br/cont/index.php/institucional/estrutura-oganizacional/organograma
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Controladoria Geral do Município de Rio Branco – AC
229

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
229

 Fonte: 

http://portalcgm.riobranco.ac.gov.br/lai/wpcontent/uploads/images/ARQUIVOS/28_Controladoria/0
5_ORGANOGRAMA_CGM_2013.jpg Acesso em 08/01/19. Acesso em 08/01/19. 

http://portalcgm.riobranco.ac.gov.br/lai/wpcontent/uploads/images/ARQUIVOS/28_Controladoria/05_ORGANOGRAMA_CGM_2013.jpg
http://portalcgm.riobranco.ac.gov.br/lai/wpcontent/uploads/images/ARQUIVOS/28_Controladoria/05_ORGANOGRAMA_CGM_2013.jpg
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ALAGOAS – AL 

Controladoria Geral do Estado de Alagoas
230

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
230

 Fonte:  

http://www.controladoria.al.gov.br/institucional/organograma Acesso em 08/01/19. 

http://www.controladoria.al.gov.br/institucional/organograma
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Secretaria Municipal do Controle Interno – Maceió – AL
231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
231

 Fonte: 

 http://www.maceio.al.gov.br/smci/organograma/ Acesso em 08/01/19. 

 

http://www.maceio.al.gov.br/smci
http://www.maceio.al.gov.br/smci/organograma/


 

314 

 

 

 

AMAPÁ – AP 

Controladoria Geral do Estado do Amapá
232

 

 

 

 

                                            
232

 Fonte: 

https://editor.prodap.ap.gov.br/editor/Arquivos/Texto/Gestor100090509e3d2a9f28f15d35977e7e92.
pdf Acesso em 08/01/19. 

https://editor.prodap.ap.gov.br/editor/Arquivos/Texto/Gestor100090509e3d2a9f28f15d35977e7e92.pdf
https://editor.prodap.ap.gov.br/editor/Arquivos/Texto/Gestor100090509e3d2a9f28f15d35977e7e92.pdf
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Controladoria Geral do Município de Macapá – AP
233

 

 

 

                                            
233

 Fonte:  

http://macapa.ap.gov.br/noticias/secretarias/76-cogem Acesso em 08/01/19. 

http://www.maceio.al.gov.br/smci
http://macapa.ap.gov.br/noticias/secretarias/76-cogem
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AMAZONAS – AM 

Controladoria Geral do Estado do Amazonas
234

 

 

 

                                            
234

 Fonte: 

http://www.cge.am.gov.br/organograma-2/ Acesso em 08/01/19. 

 

http://www.cge.am.gov.br/organograma-2/
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BAHIA – BA 

Auditoria Geral do Estado da Bahia
235

 

 

 

                                            
235

 Fonte: 

https://www.sefaz.ba.gov.br/ Acesso em 08/01/19. 

https://www.sefaz.ba.gov.br/
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Controladoria Geral do Município de Salvador – BA
236

 

                                            
236

 Fonte: 

http://cgm.sefaz.salvador.ba.gov.br/attachments/article/669/ESTRUTURA%20ORGANIZACIONAL
%20CGM.pdf Acesso em 08/01/19. 

http://cgm.sefaz.salvador.ba.gov.br/attachments/article/669/ESTRUTURA%20ORGANIZACIONAL%20CGM.pdf
http://cgm.sefaz.salvador.ba.gov.br/attachments/article/669/ESTRUTURA%20ORGANIZACIONAL%20CGM.pdf
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CEARÁ – CE 

Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará
237

 

                                            
237

 Fonte: 

https://www.ceara.gov.br/wp-content/uploads/2017/01/cge_organograma.pdf Acesso em 08/01/19. 

https://www.ceara.gov.br/wp-content/uploads/2017/01/cge_organograma.pdf
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Controladoria e Ouvidoria Geral do Município de Fortaleza – CE
238

 

 

                                            
238

 Fonte: 

https://planejamento.fortaleza.ce.gov.br/images/Gestao/Organogramas/CGM.pdf Acesso em 

08/01/19. 

 

https://planejamento.fortaleza.ce.gov.br/images/Gestao/Organogramas/CGM.pdf
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DISTRITO FEDERAL – DF 

Controladoria Geral do Distrito Federal
239

  

 

 

 

 

 

                                            
239

 Fonte: 

http://www.cg.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/02/ORGANOGRAMA-OUTUBRO-2018.pdf 

http://www.cg.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/02/ORGANOGRAMA-OUTUBRO-2018.pdf
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Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União – CGU 
240

(Brasília) – 

DF 

 

 

 

                                            
240

 Fonte: 

 http://www.cgu.gov.br/sobre/institucional/competencias-e-organograma Acesso em 08/01/19. 

http://www.cgu.gov.br/sobre/institucional/competencias-e-organograma
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ESPÍRITO SANTO - ES 

Secretaria de Estado de Controle e Transparência do Estado do Espírito Santo
241

 

                                            
241

 Fonte:  

https://secont.es.gov.br/organograma Acesso em 08/01/19. 

https://secont.es.gov.br/organograma
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Controladoria Geral do Município de Vitória – ES
242

 

 

 

                                            
242

 Fonte: 

http://vitoria.es.gov.br/cgm Acesso em 08/01/19. 

http://vitoria.es.gov.br/cgm
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GOIÁS - GO 

Controladoria Geral do Estado de Goiás
243

 

 

 

                                            
243

 Fonte:  

http://www.controladoria.go.gov.br/cge/institucional/organograma Acesso em 08/01/19. 

http://www.controladoria.go.gov.br/cge/institucional/organograma
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Controladoria Geral do Município de Goiânia – GO
244

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
244

 Fonte:  

http://www4.goiania.go.gov.br/portal/site.asp?s=360&m=1526 Acesso em 08/01/19. 

http://www4.goiania.go.gov.br/portal/site.asp?s=360&m=1526
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MARANHÃO - MA 

Secretaria de Estado de Transparência e Controle do Estado de Maranhão
245

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
245

 Fonte:  

http://www.stc.ma.gov.br/organograma/ Acesso em 08/01/19. 

http://www.stc.ma.gov.br/organograma/
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Controladoria Geral do Município de São Luís – MA
246

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
246

 Fonte:  

http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_subpagina.asp?site=2315 Acesso em 08/01/19. 

http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_subpagina.asp?site=2315
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MATO GROSSO – MT 

Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso
247

 

 

 

 

 

 

                                            
247

 Fonte: 

http://www.controladoria.mt.gov.br/documents/364510/2685224/ORGANOGRAMA/696fef87-ade4-
5a91-fa61-f5bf0f83b98c Acesso em 08/01/19. 

 

http://www.controladoria.mt.gov.br/documents/364510/2685224/ORGANOGRAMA/696fef87-ade4-5a91-fa61-f5bf0f83b98c
http://www.controladoria.mt.gov.br/documents/364510/2685224/ORGANOGRAMA/696fef87-ade4-5a91-fa61-f5bf0f83b98c
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Controladoria Geral do Município de Cuiabá – MT
248

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
248

 Fonte: 

http://www.cuiaba.mt.gov.br/storage/webdisco/2015/09/04/outros/51705beb2779c6f3c7f3906337f6
e0bc.pdf Acesso em 08/01/19. 

http://www.cuiaba.mt.gov.br/storage/webdisco/2015/09/04/outros/51705beb2779c6f3c7f3906337f6e0bc.pdf
http://www.cuiaba.mt.gov.br/storage/webdisco/2015/09/04/outros/51705beb2779c6f3c7f3906337f6e0bc.pdf
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MATO GROSSO DO SUL - MS 

Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso do Sul
249

 

 

 

Controladori

a-Geral de 

Fiscalização e 

Transparênci

a do 

Município de 

Campo 

Grande - 

MS
250

 

 

 

                                            
249

  
Fonte: 

 http://www.cge.ms.gov.br/cge/organograma/ Acesso em 08/01/19. 
250

 Fonte:  

http://www.campogrande.ms.gov.br/cgm/competencias-e-estrutura-organizacional-da-cgm/  

Acesso em 08/01/19. 

 

http://www.cge.ms.gov.br/cge/organograma/
http://www.campogrande.ms.gov.br/cgm/competencias-e-estrutura-organizacional-da-cgm/
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MINAS GERAIS – MG 

Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais
251

 

 

 

 

 

 

                                            
251

 Fonte: 

http://controladoriageral.mg.gov.br/phocadownload/institucional/Correto%20organograma.jpg 
Obs: versão interativa do organograma no site, que demonstra as subdivisões da Controladoria 

geral, nominalmente auditoria geral, superintendência de planejamento e finanças, corregedoria 

geral e subcontroladoria de governo aberto. Acesso em 08/01/19. 
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Controladoria Geral do Município de Belo Horizonte – MG
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 Fonte:  

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/noticia/ORG_CTGM.pdf  Acesso em 08/01/19. 

 

 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/noticia/ORG_CTGM.pdf
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PARÁ – PA 

Auditoria Geral do Estado do Pará
253
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 Fonte:  

http://www.age.pa.gov.br/content/organograma-2  Acesso em 08/01/19. 
 

http://www.age.pa.gov.br/content/organograma-2
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Auditoria Geral do Município de Belém – PA
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Fonte: http://www.belem.pa.gov.br/transparencia/?page_id=276  Acesso em 08/01/19. 

 

http://www.belem.pa.gov.br/transparencia/?page_id=276
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Controladoria Geral do Estado da Paraíba
255

 

 

                                            
255

 Fonte: 

http://www.cge.pb.gov.br/site/paginasub/estrutura.asp 
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PARANÁ – PR 

Controladoria Geral do Estado do Paraná
256

 

                                            
256

 Fonte:  

http://www.cge.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=305 Acesso em 08/01/19. 

http://www.cge.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=305
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PERNAMBUCO – PE 

Secretaria da Controladoria Geral do Estado de Pernambuco
257
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 Fonte: 

 http://www.cge.pe.gov.br/?page_id=37 Acesso em 08/01/19. 

http://www.cge.pe.gov.br/?page_id=37


 

340 

 

Controladoria Geral do Município de Recife – PE
258
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 Fonte:  

http://www2.recife.pe.gov.br/sites/default/files/organograma_cgm_-_set2018.pdf Acesso em 

08/01/19. 

http://www2.recife.pe.gov.br/sites/default/files/organograma_cgm_-_set2018.pdf
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PIAUÍ – PI 

Controladoria Geral do Estado do Piauí
259
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 Fonte: 

 http://www.cge.pi.gov.br/index.php/institucional/organograma Acesso em 08/01/19. 

http://www.cge.pi.gov.br/index.php/institucional/organograma
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RIO DE JANEIRO - RJ 

Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro
260
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 Fonte: 

http://www.cge.rj.gov.br/estrutura-organizacional/ Acesso em 08/01/19. 

http://www.cge.rj.gov.br/estrutura-organizacional/
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Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro – RJ
261
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Fonte: 

http://prefeitura.rio/documents/91317/5f533788-1d4c-4e0b-a2ad-
7719956f69bb;jsessionid=09DE358C235660BFE3D7C347442816D9.liferay-inst6 Acesso em 
08/01/19. 
  

http://prefeitura.rio/documents/91317/5f533788-1d4c-4e0b-a2ad-7719956f69bb;jsessionid=09DE358C235660BFE3D7C347442816D9.liferay-inst6
http://prefeitura.rio/documents/91317/5f533788-1d4c-4e0b-a2ad-7719956f69bb;jsessionid=09DE358C235660BFE3D7C347442816D9.liferay-inst6
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RIO GRANDE DO NORTE – RN 

Controladoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte
262
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 Fonte: 

http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/control/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=10030&ACT=&PAGE
=0&PARM=&LBL=Estrutura Acesso em 08/01/19. 

 

http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/control/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=10030&ACT=&PAGE=0&PARM=&LBL=Estrutura
http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/control/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=10030&ACT=&PAGE=0&PARM=&LBL=Estrutura
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Controladoria Geral do Município de Natal – RN
263
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 Fonte:  

https://www.natal.rn.gov.br/cgm/paginas/ctd-280.html Acesso em 08/01/19. 

https://www.natal.rn.gov.br/cgm/paginas/ctd-280.html
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RIO GRANDE DO SUL – RS 

Contadoria e Auditoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul
264
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 Fonte: 

https://cage.fazenda.rs.gov.br/conteudo/1217/apresentacao Acesso em 08/01/19. 

https://cage.fazenda.rs.gov.br/conteudo/1217/apresentacao
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Secretaria Municipal da Fazenda de Porto Alegre – RS
265
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 Fonte: 

http://www2.portoalegre.rs.gov.br/cgm/default.php?p_secao=15 Acesso em 08/01/19. 

http://www2.portoalegre.rs.gov.br/cgm/default.php?p_secao=15
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Controladoria Geral do Município de Porto Velho - RO
266
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 Fonte: 

 https://cgm.portovelho.ro.gov.br/artigo/17840/organograma Acesso em 08/01/19. 

https://cgm.portovelho.ro.gov.br/artigo/17840/organograma
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RORAIMA – RR 

Controladoria Geral do Estado de Roraima
267

 

 

 

 

 

 

                                            
267

 Fonte: http://www.cge.rr.gov.br/index.php/institucional/organograma Acesso em 08/01/19. 

http://www.cge.rr.gov.br/index.php/institucional/organograma
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SANTA CATARINA – SC 

Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina
268

 

                                            
268

 Fonte: 

http://www.sef.sc.gov.br/institucional/organograma Acesso em 08/01/19. 

http://www.sef.sc.gov.br/institucional/organograma
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Superintendência de Transparência e Controle do Município de Florianópolis – SC
269
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 Fonte: 

http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/documentos/pdf/Organograma_Super_Transpa_Controle.pdf 
Acesso em 08/01/19. 

http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/documentos/pdf/Organograma_Super_Transpa_Controle.pdf
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SÃO PAULO – SP 

Ouvidoria Geral do Estado de São Paulo
270
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 Fonte: 

http://www.ouvidoriageral.sp.gov.br/institucional.html Acesso em 08/01/19. 

http://www.ouvidoriageral.sp.gov.br/institucional.html
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Controladoria Geral do Município de São Paulo – SP
271
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 Fonte: 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/controladoria_geral/acesso_a_informacao/inde
x.php?p=149594 Acesso em 08/01/19. 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/controladoria_geral/acesso_a_informacao/index.php?p=149594
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/controladoria_geral/acesso_a_informacao/index.php?p=149594
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SERGIPE – SE 

Controladoria Geral do Estado de Sergipe
272
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 Fonte: 

http://lai.se.gov.br/wp-content/uploads/2018/04/CGE_Estrutura-Conger-Lei-3630.jpg Acesso em 
08/01/19. 

 

http://lai.se.gov.br/wp-content/uploads/2018/04/CGE_Estrutura-Conger-Lei-3630.jpg
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TOCANTINS – TO 

Controladoria Geral do Estado de Tocantins 
273
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 Fonte:  

https://central3.to.gov.br/arquivo/214333/ Acesso em 08/01/19. 

https://central3.to.gov.br/arquivo/214333/

