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Resumo: O objetivo do presente artigo é ampliar o debate sobre a estrutura dos Tribunais de Contas e há 

motivos de sobra para isso. A sociedade a cada dia é surpreendida com notícias negativas veiculadas 

sobre esse importante órgão de controle externo, verdadeiro instrumento disponível a sociedade de 

limitação de poder e concretização dos direitos fundamentais constitucionalmente consagrados. Assim, 

nada mais natural, que os Tribunais de Contas se aperfeiçoem e modernizem sua estrutura para bem servir 

a sociedade. Essa mudança passa pelo reconhecimento das 3 (três) funções no âmbito das Cortes de 

Contas e, por conseguinte, pela independência da auditoria.  Desse modo, a instituição de Lei Orgânica e 

Conselho Superior de Auditoria são passos importantes para modernizar o sistema de controle externo.  

Palavras-chaves: Tribunal de Contas. Modernização. Reconhecimento das 3 (três) funções. 

independência da auditoria e Conselho Superior de Auditoria. 

 

Abstract: The objective of the present article is to broaden the debate on the structure of the Audit Courts 

and there are plenty reasons for this. Everyday society is atonished by negative news about this important 

establishment of external control, a real instrument available to society for limiting power and the 

realization of the fundamental rights constitutionally consecrated. Having said this, nothing else could 

come as natural as to persue a perfected and modernized Court of Accounts in its inannate structure to 

serve well society. This change is due to the recognition of the 3 (three) functions within the scope of the 

Court Accounts and, consequently, for the independence of the Audit. Thus, the establishment of the 

“Organic Law” and Superior Audit Board are important steps to modernize actuallity the external control 

system. 

Keywords: Court of Accounts. Modernization. Recognition of the 3 (three) functions e independence of 

audit and Superior Audit Board. 

 

1. Introdução 

 

Os Tribunais de Contas encontram-se em um momento delicado de sua trajetória, as cotidianas 

notícias negativas colocaram em evidência esse importante órgão de controle externo, de modo que há 

vozes pedindo sua modernização e, em alguns casos mais extremos, até sua própria extinção.  

Por outro lado, é bem verdade, não há democracia sem um Tribunal de Contas funcionando de 

forma independente e com autonomia para desempenhar seu papel constitucional.  

Nesse sentido, os Tribunais de Contas necessitam de aperfeiçoamento e modernização para 

continuar exercendo seu relevante papel social, sendo necessário dar uma resposta à sociedade.  
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2. Competências constitucionais dos Tribunais de Contas 

 

As competências dos Tribunais de Contas estão delineadas no art. 71 da Constituição Federal 

(CF), sem prejuízo de outras constantes no ordenamento jurídico: Constituição Estadual, Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), Leis Orgânicas (LOs), Regimentos Internos (RIs), entre outros.  No 

dispositivo constitucional mencionado, extraímos a ideia de que a titularidade do controle externo será 

exercida pelo Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União (TCU).  

De se ressaltar que, apesar da titularidade do controle externo ser do Poder Legislativo, as 11 

(onzes) competências previstas no art. 71 da CF são exclusivas dos Tribunais de Contas, razão pela qual a 

doutrina majoritária entende que a utilização da palavra “auxílio” no texto constitucional foi imprecisa e 

que, portanto, não significa subordinação ao Poder Legislativo.  

Nesse sentido é o magistério de AYRES BRITTO: 

 
“Diga-se mais: além de não ser órgão do Poder Legislativo, o Tribunal de Contas da União não 

é órgão auxiliar do Parlamento Nacional, naquele sentido de inferioridade hierárquica ou 

subalternidade funcional. Como salta à evidência, é preciso medir com a trena da Constituição 

a estatura de certos órgãos públicos para se saber até que ponto eles se põem como instituições 

autônomas e o fato é que o TCU desfruta desse altaneiro status normativo da autonomia.” 

(BRITTO, 2017)  

 

Como nos leciona EDSON SIMÕES, in verbis: 

 
“Os Tribunais de Contas do Brasil, dotados de independência e autonomia em relação aos 

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, asseguram que o exercício do controle contábil, 

financeiro, orçamentário e operacional da Administração resguarde, de modo precípuo, a 

realização concreta dos direitos fundamentais constitucionalmente previstos, o que apenas 

poderia ser alcançado, por sua própria essência, com a ausência de subordinação hierárquica 

desses órgãos a qualquer um dos Poderes, sob pena de ameaça à autonomia de suas decisões e, 

por conseguinte, à legitimação do Estado Democrático de Direito.” (SIMÕES, 2014, p. 26/27) 

 

Na mesma linha de raciocínio LUCIANO FERRAZ, em palestra proferida no TCM-SP nos idos 

de 20041: 

 
“Em síntese, o Controle Externo é um gênero que abarca, duas espécies: Controle Parlamentar 

Indireto, que é realizado pelo Parlamento com auxílio do Tribunal e Controle diretamente 

exercido pelo Tribunal de Contas, que este exerce, ele mesmo, sem qualquer interferência 

do Poder Legislativo ou de qualquer outro órgão estatal.” (Grifo nosso) 

 

É também o entendimento de MOACIR MARQUES: 

 
“É importante ressaltar que o auxílio não pode ser confundido com subordinação. O Tribunal 

de Contas é órgão de controle externo com autonomia administrativa e financeira e não tem 

qualquer subordinação com outros órgãos ou Poderes da Administração.” (SILVA, 2014, p. 

49)  

 

Assim, a CF atribuiu aos Tribunais de Contas uma série de atividades da mais alta relevância, 

trata-se de verdadeiro instrumento disponível à sociedade de limitação de poder, de busca da efetivação 

de direitos fundamentais e, por conseguinte, concretização do próprio princípio democrático.  

Para exercer essa nobre missão, o legislador constituinte entendeu por bem, diga-se, 

acertadamente, estabelecer na própria CF os mecanismos necessários para o exercício do controle externo 

com a mais absoluta independência. 

Tanto é assim que a CF elenca uma série de prerrogativas aos Ministros do TCU, quais sejam: 

vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos. Além disso, consagra que os Ministros 

                     
1http://tcm.sp.gov.br/legislacao/doutrina/27_10_04/luciano_ferraz1.htm 
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do TCU terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros 

do Superior Tribunal de Justiça - STJ (art. 73, §3º, CF).  

De se observar que o texto constitucional elenca diversas competências exclusivas aos Tribunais 

de Contas, mas também concede aos Ministros/Conselheiros, responsáveis pelos julgamentos de contas, 

prerrogativas de magistrado, tudo isso para preservar sua independência funcional perante os outros 

Poderes.  

Mas não só, os Tribunais de Contas se postam como órgão da pessoa jurídica da federação, sem 

pertencerem a nenhum dos três Poderes, exatamente como o Ministério Público, nos termos do art. 128 da 

Constituição, incisos I e II. Não bastasse isso, a referência que a Carta Magna erige para os Tribunais de 

Contas não reside no Poder Legislativo, mas no Poder Judiciário. Não à toa, o art. 73 da Lei Maior 

confere ao TCU, “no que couber”, as mesmas atribuições que o art. 96 confere aos tribunais judiciários, 

respeitadas as atribuições e peculiaridades das duas instituições públicas (BRITTO, 2017). 

Argumentandum tantum, as normas constitucionais sobre controle externo aplicam-se, por 

simetria, aos demais Tribunais de Contas da federação. 

 

3. Delimitação de funções no âmbito dos Tribunais de Contas 

 

Apesar da similaridade de organização dos Tribunais de Contas com o Poder Judiciário, faz-se 

necessário deixar evidente a diferenciação de funcionamento dos órgãos de controle em relação aos 

órgãos judiciários.  

Há três funções básicas funcionando nos Tribunais de Contas: função de julgamento 

(Ministros/Conselheiros/Conselheiros Substitutos), função ministerial ou custos legis (membros do 

Ministério Público de Contas - MPC) e, por fim, a função de auditoria (Auditores de Controle Externo). 

O julgamento, no âmbito dos Tribunais de Contas, é atribuído aos Conselheiros/Ministros, 

assim como o julgamento no Poder Judiciário, mutatis mutandis, é de competência dos 

Juízes/Desembargadores/Ministros. 

Já em relação à função ministerial, o legislador constituinte preferiu outorgar a esses agentes 

públicos um status jurídico especial, de forma que a atuação desses agentes é exclusiva e independente 

perante os Tribunais de Contas (art. 130, CF).  

Nesses termos, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas é instituição organizada por lei 

orgânica de iniciativa de cada Tribunal, difere, portanto, do Ministério Público comum, cuja organização 

é estabelecida por leis complementares da União e dos Estados (art. 128, §5º, CF).  

Nesse ponto, reside uma das diferenças em relação ao Poder Judiciário, já que o Ministério 

Público comum é estruturado fora do âmbito do Poder Judiciário, sem nenhuma influência deste na sua 

organização, ao passo que o MPC faz parte da própria estrutura da Corte de Contas. 

Por fim, a função de auditoria, a qual compete realizar a instrução processual inicial no que se 

refere à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nos termos do art. 70 da 

CF. Percebe-se, assim, que o alicerce do devido processo legal, no âmbito dos Tribunais de Contas, deve 

respeitar essa tríade, ou seja, instrução inicial no órgão de auditoria, parecer ministerial e o julgamento 

propriamente dito, de modo que não há hierarquia entre essas 3 (três) funções, mas apenas divisão interna 

para atingir o objetivo comum, qual seja, servir a sociedade.  

A Carta Magna de 1967, em seu artigo 71, §1º, reconheceu expressamente essa última função 

nos Tribunais de Contas, nos seguintes termos: 

 
§ 1º - O controle 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 valores públicos. (Grifo nosso) 

 

Pois bem! O trecho acima destacado não constou expressamente na CF de 1988, o que acarretou 

um raciocínio equivocado de inexistência da função de auditoria e/ou prevalência da função julgadora no 

âmbito dos Tribunais de Contas. Por óbvio, a função de auditoria não deixou de existir, antes prevista de 

forma expressa na CF de 1967 e agora de forma implícita no texto constitucional de 1988.  

Ao existir previsão na CF de 1988 de que competirá ao Tribunal de Contas “fiscalização” (art. 

70, CF), “inspeções e auditorias” (art. 71, IV, CF), “fiscalizar” (art. 71, V e VI, CF) e prestar informações 
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sobre “auditorias e inspeções realizadas” (art. 71, VII, CF), não resta dúvida de que está a se discorrer 

sobre o órgão de auditoria.  

Esse raciocínio decorre de interpretação sistemática da Carta Magna de 1988, não foi atribuída 

pela CF à competência de realizar “fiscalização”, “inspeções” e/ou “auditorias” ao julgador (equiparados 

a juízes pela CF em seu art. 73, §3º) e/ou ministério público (defensor da ordem jurídica como preceitua a 

CF em seu art. 127).  

 

4. Função judicante: jurisdição e pressupostos processuais  

 

Não há dúvida que a função judicante exercida nos Tribunais de Contas guarda correlação com 

aquelas exercidas no Poder Judiciário. Além de toda similaridade com este Poder, os Ministros e 

Conselheiros são regidos pela Lei Complementar nº 35/76 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional). 

Há, inclusive, entendimento reconhecendo e delimitando a jurisdição dos Tribunais de Contas. 

Segundo dicionário da língua portuguesa Michaelis, jurisdição significa “o poder legal concedido a certas 

pessoas ou órgãos para interpretar; ministrar e aplicar a justiça e o direito”. 

Assume posição de reconhecimento de jurisdição das Cortes de Contas o renomado doutrinador 

JACOBY FERNANDES, nos seguintes termos “O julgamento sobre contas, decidindo a regularidade ou 

irregularidade, é soberano, privativo e definitivo”. (FERNANDES, 2014, pág. 29) 

Com efeito, consoante ensina ATHOS CARNEIRO, o Tribunal de Contas exerce jurisdição 

anômala: 

 
“A Constituição admite dois casos de “jurisdições anômalas”, exercidas por órgãos alheios ao 

Poder Judiciário. O primeiro diz respeito aos processos de “impeachment” (...). Em segundo 

lugar, o Tribunal de Contas, órgão colegiado, (...) quando “julga” as contas “dos 

administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos”, tal julgamento impõe-se 

ao Poder Judiciário no que concerne ao aspecto contábil, sobre a regularidade da própria conta; 

o julgado do Tribunal de Contas constitui prejudicial no juízo penal, como apuração, da qual o 

juiz não pode se afastar, de elemento de fato necessário à tipicidade do crime. Da mesma 

forma, tal “julgado” impõe-se na ação de ressarcimento promovida contra o responsável pelo 

alcance.” (CARNEIRO, 1980, p.10)  

 

Oportuno mencionar também o entendimento do Min. UBIRATAN AGUIAR do TCU em 

relação à possibilidade de controle de constitucionalidade incidental a ser realizado pelo Tribunal de 

Contas (Acórdão 913/2005): 

 
“20.1. (...) conquanto seja prerrogativa privativa do Egrégio Supremo Tribunal Federal a 

declaração de inconstitucionalidade, com efeitos “erga omnes”, nos termos do art. 102 da CF, o 

próprio Pretório Excelso, em decantada jurisprudência, reconheceu que esta Corte, “no 

exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder 

publico” (Súmula n. 347). 

20.2 De fato, o controle de constitucionalidade no âmbito do TCU é aquele de ordem difusa, 

destarte, não há prejudicialidade em, a cada processo, afastar-se norma por inconstitucional, 

ainda que a questão esteja em debate no STF. De mais a mais, a Lei n. 9.868/98 não veda a 

realização controle difuso, ante a tentativa de afastar norma do mundo jurídico por meio do 

controle concentrado. Ressalva apenas a vinculação à decisão do STF nas Ações Direta e 

Indireta de Inconstitucionalidade, o que ainda não ocorreu. 

20.3 Assim, está plenamente legitimado este Tribunal, no exercício de suas competências 

constitucionais, em velar pela constitucionalidade dos atos poder público, especialmente os 

atos de natureza infralegal, como é o caso da Resolução 388/97 do TST, que receberá mais 

comentários adiante.” 

 

Nesse sentido, os “magistrados de contas” detêm as mesmas prerrogativas dos juízes do Poder 

Judiciário para realizar sua atividade com a mais absoluta independência, mas também se sujeitam aos 

pressupostos processuais subjetivos consagrados pela jurisprudência e doutrina pátria quanto ao exercício 

da função, quais sejam: investidura e imparcialidade. 

Entende-se, por investidura, quando o Estado investe um determinado sujeito – nesse caso 

Ministro/Conselheiro – do poder judicante, para que possa exercê-lo. Nesse sentido, processo conduzido 



5 
 

por sujeito que não está investido de jurisdição, não pode nem mesmo ser considerado processo, porque a 

ausência de juiz na relação jurídica processual é vício de extrema gravidade. Trata-se de pressuposto 

processual de existência do processo. (NEVES, 2016, p.153) 

De nada adianta a investidura sem que haja imparcialidade, é elemento essencial para 

regularidade do processo. Logo, para preservar sua imparcialidade, o juiz deve se manter equidistante dos 

participantes do processo e agir quando provocado, sendo exceção atuar de ofício. Nas lições de NEVES: 

 
“Registre-se que a indispensável imparcialidade do juiz não significa que ele deva ser omisso, 

participando do processo meramente como espectador do duelo travado pelas partes. Um juiz 

ativo e participativo não gera parcialidade, sendo inclusive salutar que o juiz participe de forma 

ativa não só da condução do processo, mas também de seu desenvolvimento.” (Grifo nosso) 

(NEVES, 2016, pág. 153) 

 

Algumas regras básicas de devido processo legal no âmbito dos Tribunais de Contas não são 

seguidas com o devido zelo, uma delas se refere à imparcialidade dos juízes. Não é raro verificar 

determinações de ofício dos julgadores para abertura de processos de contas e/ou auditorias sem qualquer 

embasamento empírico para tanto.  

Além de desrespeito ao pressuposto processual subjetivo da imparcialidade, princípio norteador 

da própria função judicante, infringe também a independência da auditoria.  

 

5. Função de auditoria: reconhecimento da independência   

 

Não menos importante que a atividade judicante é a atividade de auditoria, a CF de 1988 

atribuiu com clareza esta atividade, constante nos artigos 70 e 71 da nossa Carta Magna como já 

mencionado.  

Para exercer essa nobre função, o Auditor de Controle Externo, carreira típica de Estado2, 

necessita de independência, que significa “Estado de não se achar sob domínio ou influência estranha”3. 

As Normas de Auditoria Governamental (NAGS) destaca que: 
 

“A independência profissional se caracteriza por uma atitude autônoma, sem preconceitos e 

interesses de qualquer natureza, isenta e imparcial, a ser mantida pelos profissionais de 

auditoria governamental, durante a realização do seu trabalho e durante toda a permanência nos 

quadros da EF. Isso é necessário, em função dele desempenhar uma profissão de agente 

público, que atua no interesse público e em benefício da coletividade.” (NAGS, p. 49)  

 

“O profissional de auditoria governamental deve ser independente, não podendo deixar-se 

influenciar por fatores estranhos, por preconceitos ou quaisquer outros elementos materiais, 

econômicos ou afetivos que resultem perda, efetiva ou aparente, de sua independência. A 

independência permite aos profissionais de auditoria governamental exercerem julgamento 

imparcial, isento e sem tendenciosidade.” (NAGS, p. 50) 

 

A Declaração de Lima, documento internacional que trata de diretrizes de auditoria, logo em 

sua introdução assevera “O principal objetivo da Declaração de Lima é reforçar a necessidade de uma 

auditoria governamental independente. Uma Entidade Fiscalizadora Superior que não consegue 

cumprir essa demanda não está apta a cumprir padrão esperado”. (Grifo nosso) (ISSAI 1 – Declaração de 

Lima, p.2) 

Nesse mesmo sentido, as Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público - NBASP do 

Instituto Rui Barbosa (pré-requisitos para o funcionamento dos Tribunais de Contas Brasileiros) em seu 

Princípio 1: 

 
Previsão legal da independência dos Tribunais de Contas, de seus membros e de seu 

quadro funcional.  (Grifo nosso) (NBASP, 2015, p. 16) 

 

                     
2Conforme determinam as Normas de Auditoria Governamental – NAGS (p. 15). 
3https://www.priberam.pt/dlpo/independ%C3%AAncia 
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E vai além no Princípio 4, item 19 e 22, ao dizer que as atividades de auditoria devem ser 

exercidas de forma autônoma e independente, livre de interferência política, financeira, administrativa ou 

de quaisquer outras, não permitindo interferências na escolha da equipe, das técnicas e ferramentas a 

serem aplicadas na execução dos exames, na contratação de consultores e especialistas, na extensão dos 

procedimentos e na forma de comunicar os resultados. (NBASP, 2015, p. 18) 

Nas lições de MOACIR MARQUES sobre auditoria: 

 
“A independência pressupõe a realização de auditoria e correspondente emissão do relatório 

sem interferências de terceiros interessados ou não no assunto fiscalizado, tanto no aspecto 

administrativo como no financeiro.” (SILVA, 2009, p. 76) 

 

Ora, é evidente que, atualmente, há uma verticalização vigorando nas Cortes de Contas que 

causa perda de independência da auditoria, em outras palavras, há uma influência externa do órgão 

julgador sobre o órgão de auditoria.  

Note-se, por exemplo, o organograma do TCM-SP4 resumido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se verifica, o órgão de auditoria se situa abaixo da secretaria geral, que, por sua vez, 

encontra-se abaixo do órgão julgador. O desenho organizacional dos demais Tribunais de Contas se 

assemelha ao organograma acima. 

Ocorre que, como nos ensina LIMA E CASTRO (2003, p. 21, apud SILVA, 2009, p. 17 e 35), 

em relação à posição da auditoria interna e externa na estrutura da entidade, o mais adequado seria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclui-se assim que, a auditoria, seja ela interna ou externa, não deve estar subordinada aos 

demais setores da entidade, sob pena de prejudicar os resultados a serem alcançados.  

                     
4Organograma completo disponível em: https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/91/72   
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Por interpretação analógica e com mais razão ainda se aplica o desenho de LIMA E CASTRO 

aos Tribunais de Contas, tendo em vista o órgão de auditoria pautar sua atuação no interesse público e em 

benefício da coletividade. 

Nos Tribunais de Contas, a subordinação se verifica quando há determinações de ofício do 

julgador para abertura de inspeções e/ou auditorias sem critério técnico (por exemplo, valores envolvidos 

são tão insignificantes que o custo extrapola os benefícios do controle) e que não podem deixar de serem 

acatadas, quando a auditoria necessita de autorização do julgador para abertura de processo de contas para 

realizar fiscalização e/ou quando os administradores do órgão não oferecem condições mínimas de 

trabalho para o auditor aplicar técnicas de auditorias adequadas à situação concreta, entre outras 

circunstâncias correlatas por se achar dependente de outros setores. 

Assim, a independência dos auditores é desrespeitada quando o órgão de auditoria, formado por 

agentes públicos preparados e capacitados para avaliar as situações que demandam atuação, não pode 

definir tecnicamente (e sem autorização do colegiado) o órgão a ser fiscalizado, o momento oportuno, a 

extensão dos procedimentos, os riscos envolvidos e a relação custo/benefício daquele controle.  

Quando se fala em “independência da auditoria” não significa busca por privilégios para a 

classe dos Auditores de Controle Externo, trata-se, em princípio, de defesa das prerrogativas inerentes ao 

cargo e liberdade de atuação no exercício da função, já que quem audita as contas públicas não deve 

sofrer interferência em seus trabalhos, seja ela do colegiado ou de qualquer outra origem, premissas 

básicas do devido processo legal no âmbito do controle externo.  

Nesse cenário de reconhecimento das 3 (três) funções, é necessário avançar no sentido de 

concretizar a independência da função de auditoria, por meio da instituição de Lei Orgânica e, por 

consequência, criação do Conselho Superior de Auditoria, que terá como missão primordial estabelecer as 

diretrizes para o exercício da auditoria governamental, além de outras atividades correlacionadas a 

função. 

 

6. Carreiras típicas de Estado e os Conselhos Superiores  

 

Como será possível observar, a experiência de criação de Conselhos Superiores mostra-se 

positiva para sociedade, pois garante a independência funcional e orgânica do agente público responsável 

pela atividade típica de Estado. É o caso dos membros do Ministério Público, reconhecidos pela 

sociedade no combate à corrupção e preservação do regime democrático.  

Mas não somente, há outros casos similares de criação de Conselhos Superiores que 

contribuíram para o reconhecimento, fortalecimento da função e, por consequência, do próprio Órgão. 

 

6.1. Ministério Público  

 

A Lei nº 8.625/93 – Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, que dispõe sobre normas 

gerais para organização do Ministério Público dos Estados, em seu art. 14, prevê expressamente que a Lei 

Orgânica de cada Ministério Público disporá sobre composição, inelegibilidade e prazos de sua cessação, 

posse e duração do mandato dos integrantes do Conselho Superior do Ministério Público. 

Compete ao Conselho Superior, entre outras atividades relevantes, elaborar listas sêxtuplas para 

compor os Tribunais Superiores (quinto constitucional), aprovar os pedidos de remoção por permuta entre 

membros do Ministério Público, decidir sobre vitaliciamento, sugerir ao Procurador Geral a edição de 

recomendações, sem caráter vinculativo, aos órgãos do Ministério Público, autorizar afastamento para 

frequentar curso ou seminário de aperfeiçoamento e estudo, no País ou no exterior, entre outras atividades 

relevantes para a carreira. 

 

6.2. Defensoria Pública  

 

A Lei Complementar nº 80/94, que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal 

e dos Territórios e prescreve normas gerais para organização nos Estados, prevê expressamente o 

Conselho Superior da Defensoria Pública, nos termos do art. 9º da referida lei. 

Da mesma forma que o Ministério Público, a Defensoria Pública também se organiza através de 

um Conselho Superior, o qual tem a competência de definir regras atinentes ao exercício da função.  
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6.3. Advocacia Geral  

 

A Lei Complementar nº 73/93 – Lei Orgânica da Advocacia Geral da União prevê o Conselho 

Superior em seu art. 7º. 

Segundo art. 8º, integram o Conselho Superior da Advocacia Geral da União: 

 
I - o Advogado-Geral da União, que o preside; 
II - o Procurador-Geral da União, o Procurador-Geral da Fazenda Nacional, o Consultor-Geral 

da União, e o Corregedor-Geral da Advocacia da União; 
III - um representante, eleito, de cada carreira da Advocacia-Geral da União, e respectivo 

suplente. (Grifo nosso) 

 

6.4. Procuradoria Geral do Estado  

 

A Lei Complementar nº 478/86 – Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo 

prevê o Conselho Superior em seu art. 11, o qual prescreve que o Conselho da Procuradoria Geral do 

Estado será integrado pelo Procurador Geral, que o presidirá, pelo Procurador Geral Corregedor Geral, 

pelos Subprocuradores Gerais, por um Procurador do Estado Assessor, por um representante de cada um 

dos níveis da carreira de Procurador do Estado em cada uma das áreas de atuação da Procuradoria.  

A Lei Orgânica, em seu art. 11, §2º, estabelece que o mandato dos membros eleitos do Conselho 

será de dois anos, vedada a recondução. E em seu §3º, garante que todos os membros do Conselho terão 

direito a voto, cabendo ao Procurador Geral do Estado, quando for o caso, também o desempate. 

Como é possível observar, o Conselho Superior é composto pelas variadas áreas de atuação da 

Procuradoria do Estado, o que legitima e aumenta o caráter democrático das suas deliberações.  

 

6.5. Contadoria e Auditoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul - CAGE 

 

Trata-se a CAGE de órgão central do sistema de controle interno do Estado do Rio Grande do 

Sul, a Lei Complementar nº 13.451/10 disciplinou a atividade de controle interno e o regime jurídico do 

cargo de Auditor do Estado. 

Umas das funções institucionais da CAGE, segundo art. 2º, inciso I, é:  

 
I - exercer, a título de controle interno, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial do Estado, dos órgãos da Administração Direta e das entidades da 

Administração Indireta e de quaisquer entidades que tenham recebido auxílios, contribuições 

ou subvenções do Estado, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade e demais 

princípios constitucionais. (Grifo nosso) 

 

Prevê, ainda, em seu art. 7º, o Conselho Superior, com a seguinte composição: 

 
I - Contador e Auditor-Geral do Estado, que exercerá a presidência; 

II - Adjuntos da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado; 

III - 3 (três) membros, Auditores do Estado no efetivo exercício de suas funções, pertencentes 

aos dois últimos níveis da carreira, indicados pelo Contador e Auditor-Geral do Estado; 

IV - 4 (quatro) membros, Auditores do Estado no efetivo exercício de suas funções e 

pertencentes aos dois últimos níveis da carreira, escolhidos em processo eleitoral pelos 

Auditores do Estado em efetivo exercício na Contadoria e Auditoria-Geral do Estado, 

para um mandato de 4 (quatro anos). (Grifo nosso) 

 

No capítulo III, a Lei Orgânica aborda os direitos e prerrogativas funcionais dos Auditores do 

Estado; capítulo IV, as atribuições, capítulo V, os deveres, e assim por diante.  

Trata-se de caso relativamente recente de reconhecimento de independência da carreira de 

auditoria de controle interno do Estado do Rio Grande do Sul (Lei Complementar de 2010), 

modernizando e oferecendo os alicerces necessários para preservar a autonomia tão necessária para a 

atividade de controle interno. 
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7. Processo eleitoral entre os pares  

 

Dentre os órgãos citados, talvez o exemplo mais emblemático de independência adquirida ao 

longo dos anos esteja relacionado ao Ministério Público Federal (MPF). Além do Conselho Superior, o 

MPF passou também a realizar eleição para indicar seu dirigente máximo. 

Segundo art. 84, XIV, CF, compete privativamente ao Presidente da República nomear, após 

aprovação pelo Senado Federal, o Procurador Geral da República (PGR). 

Note-se que, não há na CF de 1988 a forma que será realizada a indicação do PGR, cabendo ao 

Presidente da República, em tese, escolher qualquer um dentre os integrantes da carreira de Procurador da 

República para o exercício de mandato de PGR. 

A tradição de formação de lista tríplice iniciou em 2001, trata-se de processo que atendeu ao 

clamor da classe de indicar, através de eleição entre os pares, aquele que acredita ser o mais preparado e 

conferir caráter democrático à escolha do PGR. Segundo histórico, de 2001 até agora, a lista tríplice para 

o cargo de PGR só não foi acatada pelo Presidente da República em sua primeira edição. 

 

8. Em defesa da modernização do sistema de controle externo  

 

Com base nos argumentos apresentados, é notório que a independência funcional dos Auditores 

de Controle Externo só será de fato alcançada quando o órgão de auditoria se situar no topo da pirâmide 

de hierarquia dos Tribunais de Contas, razão pela qual a atuação conjunta e independente das 3 (três) 

funções (julgadora, ministerial e auditoria) é fundamental para que o Tribunal funcione adequadamente. 

Assim, a instituição de Lei Orgânica e a criação do Conselho Superior de Auditoria são 

importantes passos para modernizar os Tribunais de Contas e, consequentemente, efetivar a pretensão da 

classe dos Auditores de Controle Externo por maior independência em sua atuação, com intuito de melhor 

atender os anseios da sociedade.  

A medida parte do pressuposto de que a independência dos Auditores só se concretizará quando 

obedecer a um conjunto de princípios e regras pré-estabelecidas e que assegurem o pleno exercício da 

atividade de controle externo, sem interferência política. 

O Constituinte de 1988 já se preocupava com essa interferência política imprópria, durante os 

trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte foi proposta a extinção dos Tribunais de Contas e a 

consequente criação de uma Auditoria Geral como órgão de controle externo. O argumento era de que a 

fiscalização do controle externo deveria ser de natureza estritamente técnica, diferente da então exercida, 

que detinha natureza política. (MIRANDA, 2009, p. 79, apud SIMÕES, 2014, p. 256).  

Nesse sentido, os Tribunais de Contas necessitam de mudança em sua estrutura. O que se sugere 

é que a auditoria não esteja subordinada aos demais departamentos como nos adverte LIMA E CASTRO, 

alterando o organograma dos Tribunais de Contas, conforme figura abaixo5: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
5Trata-se de um sistema misto (Tribunais de Contas e Auditoria Geral) no âmbito da própria estrutura dos Tribunais 

de Contas. 

Conselheiro 

Presidente 

Secretaria Geral 

Auditoria 

Geral 

 

Demais 

Conselheiros 

e MPC 

Conselho 

 

Demais áreas 

PLENÁRIO 
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Portanto, o aperfeiçoamento e modernização dos Tribunais de Contas6, entre outras medidas 

necessárias, passam pela implementação do que se propõe abaixo: 

 

1) Mudança no organograma dos Tribunais de Contas e atualização da legislação correlata. 

2) Instituição de Lei Orgânica da carreira de auditoria, com definição clara das competências, 

prerrogativas, direitos e vedações dos Auditores de Controle Externo. 

3) Criação da figura do “Auditor Geral de Controle Externo” ou nomenclatura similar, 

dirigente máximo do órgão de auditoria, eleito pelos pares, no modelo de lista tríplice a ser 

encaminhada ao Presidente do Tribunal de Contas. 

4) Criação do Conselho Superior de Auditoria, presidido pelo Auditor Geral, com 

competências definidas na Lei Orgânica, cuja composição mescle membros indicados pelo 

Auditor Geral pertencente ao último nível da carreira, membros escolhidos em processo 

eleitoral para exercício de mandato e, porque não, membros da sociedade civil organizada, 

que opinariam no Conselho, aproximando a sociedade da Auditoria e do Tribunal, 

legitimando todo o processo de controle externo. 

 

Com efeito, a defesa dessa proposta visa atender, antes de qualquer outro desígnio, a sociedade 

civil, a qual contará com um controle externo minimamente estruturado e com auditores independentes 

para realizar seu trabalho com tranquilidade e sem interferência política. 

Mas não somente, outro efeito positivo é dar máxima legitimidade aos julgamentos, tendo em 

vista a clara segregação de funções no âmbito interno das Cortes de Contas.  

 

9. Considerações Finais  

 

As notícias negativas relacionadas aos Tribunais de Contas colocaram em destaque o sistema 

constitucional de controle externo, de forma que o debate em torno desses órgãos está cada dia mais 

presente no dia a dia da sociedade. Há aqueles defendendo sua modernização e, em casos mais extremos, 

até sua extinção. 

Assim, os Tribunais de Contas precisam reagir a essa tendência e dar uma resposta sobre suas 

atividades ao contribuinte, além disso, urge o aperfeiçoamento e modernização de suas estruturas. Sem 

dúvida alguma, isso passa pelo reconhecimento das 3 (três) funções desempenhadas no âmbito das Cortes 

de Contas e, por conseguinte, da independência do órgão de auditoria.  

Desse modo, um avanço importante para aperfeiçoar e modernizar os Tribunais de Contas, entre 

outras medidas necessárias, passa pela mudança no organograma, instituição de Lei Orgânica da carreira 

de auditoria, criação do cargo de Auditor Geral de Controle Externo (ou nomenclatura similar) e do 

Conselho Superior de Auditoria. 

Por fim, o Tribunal de Contas que promover essas relevantes mudanças institucionais entrará 

para a história como o primeiro a modernizar e fortalecer as atividades de auditoria e, por consequência, o 

próprio órgão de controle externo. Sem dúvida será um exemplo positivo para sociedade e para as demais 

Cortes de Contas.   
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