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Prefácio 

As Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) constituem uma parte essencial da 
estrutura institucional das nações democráticas e têm papel central no apoio a boa 
governança pública. O papel das EFS assumiu maior significância no contexto da 
incerteza econômica e social em que os governos se tornaram fundamentais para o 
crescimento econômico e o bem-estar social.  

As EFS podem apoiar um Estado mais estratégico e inovador fornecendo informações 
independentes sobre a implementação das políticas públicas e o funcionamento da 
máquina governamental. Isso pode fortalecer a transparência em um momento em que a 
confiança nas autoridades públicas está se desgastando e as demandas para a inclusão da 
sociedade civil na formulação e implementação das políticas estão aumentando. 

 Revisões entre pares internacionais são um instrumento efetivo para as EFS se 
tornarem mais responsivas ao ambiente em evolução em que operam. As revisões 
auxiliam as EFS na melhoria de seu desempenho, alinhando seus procedimentos a 
padrões internacionais e boas práticas. 

A OCDE é líder na prática de revisões entre pares. Por mais de 50 anos, revisões 
entre pares vêm caracterizando o trabalho da Organização na maioria das áreas em que 
atua e têm ajudado a aperfeiçoar a construção de políticas públicas, disseminar melhores 
práticas e facilitar a aderência a padrões e princípios estabelecidos. Somente na última 
década, a OCDE conduziu mais de 200 revisões entre pares focadas principalmente em 
governança pública. 

Esta revisão entre pares do Tribunal de Contas da União (TCU) claramente demonstra 
que as EFS estão aumentando sua atenção nos processos de accountability e tomada de 
decisão, principalmente em relação à auditoria dos relatórios consolidados de contas de 
governo, conhecida como Contas do Presidente da República do Brasil. O TCU se esforça 
para melhorar as formas pelas quais suporta a accountability e subsidia a tomada de 
decisão do governo. No entanto, essa revisão entre pares mostra que o TCU – assim como 
as EFS de uma forma geral – não pode agir sozinho e precisa ser efetivamente apoiado 
pelo legislativo. Fazer isso vai focar a atenção do TCU na clareza da comunicação, 
elaboração do relatório e substanciar seus principais achados, de forma a fomentar a ação 
do Poder Executivo, as demandas do legislativo, e o apoio da sociedade civil. 

Este relatório e as recomendações refletem os resultados de uma cooperação de um 
ano entre a OCDE e o TCU, o governo federal e a sociedade civil para discutir o 
Relatório e Parecer Prévio das Contas do Presidente da República e a accountability 
governamental. Essa cooperação consistiu em uma série de discussões em Brasília e Paris 
com altos funcionários de EFS, com o executivo e o legislativo de outros países da 
OCDE. Por meio dessa cooperação, a OCDE acompanhou o planejamento, a 
implementação e a comunicação da auditoria das Contas do Presidente da República. 
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Este relatório é parte de uma série realizada sob os cuidados dos Comitê de 
Governança Pública, Políticas Regulatórias e Desenvolvimento Territorial, destinado a 
apoiar países membros e não membros enquanto adaptam suas estruturas de governança a 
um ambiente em rápida mudança. Ele segue revisões anteriores do governo federal do 
Brasil que focaram em orçamento público (2003), política e gestão regulatória (2008), 
gestão de recursos humanos no governo (2010), integridade do setor público (2012), e 
desenvolvimento territorial (2012). Todos esses esforços contribuem para nosso objetivo 
comum de melhores políticas para uma vida melhor. 

 

 

 

 
Angel Gurría 
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Gradecimentos  

Esta Avaliação da OCDE de Governança Pública foi preparada pela Divisão de 
Integridade do Setor Público da Diretoria de Desenvolvimento Territorial e Governança 
Pública. 

Sob a direção e supervisão de Rolf Alter e János Bertók, esta revisão foi liderada por 
James Sheppard com a colaboração de Vanessa Tuppan. Valiosas contribuições foram 
fornecidas por altos funcionários das Entidades Fiscalizadoras Superiores, autoridades de 
orçamento central e escritórios parlamentaras de orçamento em 17 países – Austrália, 
Bélgica, Canadá, Chile, China, Finlândia, França, Alemanha, México, Holanda, Polônia, 
Portugal, África do Sul, Espanha, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos. Contribuições 
também foram feitas pela equipe da Divisão de Despesas Públicas e Orçamento da 
OCDE, da Divisão de Reforma do Setor Público e do Programa SIGMA da Comissão 
Europeia e da OCDE (Apoio para Melhoria em Governança e Gestão). O apoio 
administrativo na preparação da revisão foi fornecido por Lia Beyeler, Karena Garnier, 
Simon Gregg, Anne-Lise Faron, Sarah Michelson e Jennifer Stein. 

Este relatório se beneficiou das contribuições de muitos dentro do Tribunal de Contas 
da União (TCU), do governo federal e representantes da sociedade civil, mídia e 
academia, que estiveram ativamente engajados ao longo das diferentes fases da revisão.  

Estendem-se agradecimentos especiais ao Presidente do TCU, Ministro Benjamin 
Zymler, aos ministros e ministros-substitutos, aos membros do Ministério Público junto 
ao TCU, aos membros do Comitê de Governança do TCU composto por: Ministro José 
Múcio Monteiro Filho (Relator das Contas do Presidente da República do exercício de 
2011), Paulo Bugarin (Subprocurador Geral do TCU); Sandro Granjeiro (Secretário Geral 
da Presidência do TCU); Guilherme Henrique de La Rocque Almeida (Secretário Geral 
de Controle Externo); Marcelo Barros Gomes (Secretário de Macroavaliação 
Governamental); e Ricardo Gaban (Chefe de Gabinete do Ministro Jose Múcio Monteiro 
Filho). Esta gratidão se estende à equipe da Secretaria de Macroavaliação Governamental 
do TCU, em particular a: Maria de Fatima Elias da Silva; Roberto Santos Victer; Davi 
Ferreira Gomes Barreto e Luciano Dos Santos Danni. 

Contribuições foram também recebidas das consultorias de orçamento do Congresso 
Nacional, da Casa Civil da Presidência da República, do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (incluindo as Secretarias de Orçamento Federal, do Programa de 
Aceleração do Crescimento e de Planejamento Investimentos Estratégicos), do Ministério 
da Fazenda (incluindo as Secretarias de Política Econômica, Receita Federal e do Tesouro 
Nacional), da Controladoria Geral da União e do Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social. 
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Prefácio  

As instituições de controle externo estão, cada vez mais, sendo demandadas para 
fornecer respostas às rápidas mudanças no cenário de crise internacional, com impacto na 
forma como os governos se posicionam diante de crises sistêmicas. Não apenas a 
regulação exercida pelas instituições públicas deve ser realizada em um ambiente estável 
e crível, para atrair investimentos, mas também a própria responsabilidade dos governos 
tem sido submetida ao escrutínio internacional. E isso não somente diretamente, como no 
caso de organismos supranacionais, mas também indiretamente, pela apreciação de risco 
dos mais diferentes matizes de investidores.  

Accountability e governança, nesse contexto, são palavras-chaves para superação das 
crises e aumento da credibilidade das administrações públicas nacionais. Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (EFS) surgem, assim, como atores fundamentais nessa nova 
concertação mundial. Com a divulgação do presente estudo comparativo realizado pela 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) no Brasil, o 
Tribunal de Contas da União (TCU) visa colaborar decisivamente para o debate de como 
aumentar a governança e a accountability públicas. 

Controlar a Administração Pública para contribuir com o seu aperfeiçoamento em 
benefício da sociedade – essa é a missão definida pelo TCU em seu mapa estratégico. 
Trata-se de uma missão desafiadora e de vanguarda, alinhada aos princípios que 
fundaram o Tribunal. 

Criado em 1890, pelo então Ministro da Fazenda, Rui Barbosa, e inserido na primeira 
Constituição republicana de 1891, o Tribunal foi pensado, nas palavras de Barbosa, como 
um “corpo de magistratura intermediário à administração e à legislatura, que, colocado 
em posição autônoma, com atribuições de revisão e julgamento, cercado de garantias 
contra quaisquer ameaças, possa exercer as suas funções vitais no organismo 
constitucional, sem risco de converter-se em instituição de ornato aparatoso e inútil.” 

A competência do TCU de emitir parecer prévio acerca das contas do Presidente da 
República é igualmente antiga. Surgiu pela primeira vez em 1911, mas somente com a 
Constituição de 1934 tornou-se parte efetiva do processo de accountability brasileiro. 
Considerada atualmente uma das principais atribuições do Tribunal, em 2012 foi exercida 
pela 77ª vez. Assim, ao olharmos retrospectivamente, sabemos que um longo caminho já 
foi percorrido, com avanços significativos conquistados ao longo do tempo. Mas não é o 
bastante. O aperfeiçoamento da atuação de qualquer instituição deve ser um processo 
contínuo e permanente. 

Mudanças ocorrem rapidamente e somos constantemente confrontados com novos 
desafios. Sabemos que cada vez mais a sociedade está ansiosa não apenas por 
informações que digam respeito à legalidade ou conformidade dos atos praticados pelos 
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gestores, mas também pelos reais resultados da ação governamental. E com esse espírito 
foi firmada a parceria entre o TCU e a OCDE para elaboração dessa revisão entre pares. 
Busca-se um processo de diálogo e aprendizado mútuo com o objetivo de melhorar a 
avaliação técnica realizada nas diversas etapas associadas às Contas do Presidente da 
República. 

O modelo escolhido para essa revisão entre pares é inovador, pois propõe a análise 
feita por uma entidade diferente daquelas com as quais estamos acostumados a dialogar 
no plano internacional. O Tribunal é membro fundador da Organização Internacional de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) e integra vários de seus grupos. Uma 
revisão entre pares por EFS, comparando suas práticas e processos, seria, talvez, o 
modelo esperado para esse trabalho. 

Optou-se, no entanto, por uma abordagem diferente. A parceria foi firmada com uma 
instituição altamente técnica e independente (assim como as EFS), mas capaz de utilizar 
seu amplo networking, indo além das instituições de controle externo. Assim, o estudo 
contou com a participação da estrutura burocrática dos Poderes Executivo e Legislativo 
de países membros e observadores, permitindo uma ampla base de comparação e de 
experiências que podem ser compartilhadas.  

Espera-se que esse projeto não somente permita o aperfeiçoamento do trabalho do 
TCU, com adoção de melhores práticas e padrões internacionais, mas também 
proporcione uma visão contemporânea e dinâmica do papel das instituições de controle 
externo no processo de accountabillty e governança pública, gerando frutos para o Brasil 
e para a comunidade internacional. 

 
 
 
 
 

Benjamin Zymler 
Presidente do Tribunal de Contas da União (TCU)
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Sumário Executivo 

O Tribunal de Contas da União (TCU) tem um importante papel em fomentar um 
Estado mais estratégico e inovador  

A credibilidade das políticas públicas e uma administração austera são fatores cruciais 
para atingir o desenvolvimento sustentável e inclusivo, e para manter a confiança no 
governo. O TCU é um ator chave independente que apoia a boa governança pública no 
âmbito do governo federal do Brasil. Ele ajuda a garantir que o governo é 
responsabilizado pela sua gestão dos recursos públicos e que o dinheiro dos contribuintes 
é utilizado para os fins pretendidos, de forma econômica, eficiente e efetiva. O trabalho 
do TCU também tem um efeito preventivo: funcionários públicos se comportam de 
maneira diferente se sabem que suas ações podem ser avaliadas externamente por uma 
instituição independente e competente. Esses papéis são particularmente importantes no 
Brasil, devido a preocupações com a eficiência dos gastos e a corrupção no setor público. 

Esta revisão apoia o TCU no fortalecimento do impacto da auditoria das Contas do 
Presidente da República  

O Relatório e Parecer Prévio das Contas do Presidente da República é considerado pelo 
TCU uma de suas atividades mais significativas. A Prestação de Contas do Presidente da 
República (PCPR) é um elemento central da estrutura de relatórios financeiros do 
governo federal do Brasil, que busca apoiar a sustentabilidade fiscal, alcançar custo-
efetividade na prestação de serviço e fortalecer a legitimidade fiscal. A PCPR contém 
informações sobre o desempenho financeiro do governo federal, conformidade com as 
leis orçamentárias, informações não financeiras sobre os serviços entregues, e 
informações sobre os fatores-chave subjacentes ao desempenho financeiro e não 
financeiro. Essa revisão da OCDE é baseada em um diálogo de um ano com o TCU e 
seus principais stakeholders governamentais e não governamentais sobre o impacto da 
auditoria das Contas do Presidente da República na accountability governamental e no 
processo de tomada de decisão. 

Fortalecer a parceria com o Congresso Nacional, preservando a independência do 
TCU, pode aumentar o impacto da auditoria 

O TCU disponibiliza ao público gratuitamente, inclusive na Internet, sua auditoria das 
Contas do Presidente da República (CPR), em aproximadamente cinco meses após o fim 
do exercício – de acordo com os prazos constitucionalmente estabelecidos e com as boas 
práticas internacionais. Ações também vêm sendo tomadas para melhorar a compreensão 
dessa auditoria e a comunicação dos principais achados com o executivo federal e o 
público em geral. No entanto, a apreciação legislativa das CPR utilizando os resultados da 
auditoria está sujeita a anos de atraso. A revisão ajuda o TCU a entender melhor as 
barreiras e obstáculos que afetam o uso de seus principais achados para uma apreciação 
legislativa mais efetiva. A parceria com o Congresso Nacional não significa a diminuir a 
independência do TCU. Ao contrário, pode ajudar os membros do Congresso a entender 
melhor as principais conclusões da auditoria e como tomar ações apropriadas. 
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Criar uma estratégia de comunicação do TCU mais explícita e coordenada 
melhorará o valor e o benefício dos achados de auditoria 
O TCU tem tomado uma série de ações específicas para melhor comunicar seus principais 
achados de auditoria das Contas do Presidente da República; e vem se beneficiado de 
uma maior capacidade do TCU de relacionamento com o Congresso e com a mídia. 
Entretanto, as ações estão mais focadas em aumentar a disseminação das informações 
sobre a auditoria do que nas ações a serem tomadas pelo público-alvo quando recebem os 
principais achados. Uma estratégia de comunicação explícita pode ajudar a definir o 
público-alvo, bem como identificar os objetivos de comunicação, refinar mensagens-
chave e selecionar o mix apropriado de instrumentos de comunicação para cada público-
alvo. Uma estratégia de comunicação explícita também pode fornecer bases sólidas para 
avaliar o impacto e as lições aprendidas das atividades de comunicação e da auditoria de 
forma geral. 

Comunicar os principais achados de forma mais clara vai aumentar o 
impacto das recomendações  
O TCU vem adotando medidas concretas para aumentar a clareza do relatório dos 
demonstrativos financeiros consolidados do governo federal – o Balanço Geral da União 
(BGU) – paralelamente a esta revisão entre pares. Alinhar a forma e o conteúdo do 
parecer prévio com os padrões internacionais pode melhorar a compreensão, pelo 
público-alvo, de seu significado. Além disso, estruturar as ressalvas e recomendações de 
auditoria em termos dos seus impactos pode melhor orientar o entendimento do público 
em geral sobre a importância delas. Fortalecer a ligação entre os achados e a evidência de 
auditoria – e ao longo do processo, moldar a elaboração do relatório de auditoria – pode 
facilitar o entendimento de como os principais achados e julgamentos do TCU foram 
alcançados. Relatar claramente os principais achados também apoia a estratégia de 
comunicação para esta auditoria. 

Estruturar o planejamento em torno de objetivos de auditoria e dos 
conhecimentos do TCU sobre riscos materiais pode melhorar a qualidade e o 
propósito dos achados da auditoria  
O TCU tem tomado uma série de ações para melhorar o planejamento e a implementação 
de sua análise das Contas do Presidente da República paralelamente a esta revisão entre 
pares. A introdução de um processo mais estruturado de planejamento de auditoria 
ajudará a refinar a estratégia do TCU para produzir achados de maior qualidade e mais 
propositivos, de uma forma mais efetiva e eficiente. Ações que também estão em 
andamento para mapear os macroprocessos de contabilidade na preparação das CPR e 
para analisar as práticas de auditoria financeira do TCU, de acordo com as Diretrizes de 
Auditoria Fiannceira da INTOSAI, são primeiros passos críticos. No entanto, o 
planejamento pode ainda se beneficiar de uma vinculação mais direta com os objetivos da 
auditoria definidos no Regimento Interno do TCU e alavancar conhecimento institucional 
dos riscos materiais para a integridade da prestação de contas do governo. Isso pode 
ajudar a definir melhor a extensão e o escopo dos testes de auditoria necessários para 
fornecer evidências suficientes, relevantes e razoáveis e apoiar os principais achados. 
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Principais recomendações  
para o Tribunal de Contas da União 

Objetivos e formato do relatório da auditoria 
• Alinhar o parecer prévio aos padrões internacionais para melhorar a compreensão, pelo seu 

público-alvo, de sua importância para a integridade da prestação de contas governamental  

• Estruturar as ressalvas e as recomendações da auditoria para melhorar a compreensão do 
público-alvo sobre o significado delas para a accountability e o desempenho do governo 

• Fortalecer o vínculo entre o relatório de auditoria e os principais achados, concentrando a 
atenção do público-alvo em como o julgamento e os achados foram obtidos 

• Avaliar se o impacto do relatório da auditoria pode ser maior com a liberação do seu conteúdo 
em diferentes momentos dos processos de accountability e de tomada de decisão 

Planejamento e implementação da auditoria 
• Desenvolver ainda mais a matriz de planejamento para apoiar a coleta de evidências mais 

suficientes, relevantes e razoáveis que embasem os principais achados  

• Basear-se mais sistematicamente no conhecimento interno do TCU sobre deficiências do 
controle interno e da prestação de contas governamental, para promover maior efetividade e 
eficiência do trabalho da auditoria 

• Associar esforços para aumentar as capacidades de auditoria às reformas na gestão de recursos 
humanos do TCU e revisar periodicamente as práticas de auditoria para apoiar práticas 
profissionais de auditoria 

• Usar as melhorias na estratégia da auditoria para direcionar a atenção em como aperfeiçoar a 
prestação de contas governamental, e não apenas o relatório de auditoria e o parecer prévio  

Divulgação dos achados de auditoria e avaliação do impacto 
• Desenvolver uma estratégia de comunicação coordenada e explícita da auditoria, com base na 

compreensão do público-alvo a que se dirige, para aumentar a conscientização e o uso dos 
principais achados 

• Focar as atividades de comunicação nos principais achados pode ajudar o público-alvo a 
entender a importância deles para o desempenho e a accountability pública 

• Reportar sistematicamente sobre as ações do poder executivo para tratar as ressalvas, e não 
apenas para implementar as recomendações, para aperfeiçoar a accountability governamental 

• Avaliar o impacto de forma mais ampla para demonstrar o impacto da auditoria na governança 
pública e ajudar a melhorar a elaboração do relatório de auditoria e a sua comunicação  
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Avaliação e recomendações 

A auditoria externa das Contas do Presidente da República (CPR) é um 
instrumento fundamental de apoio à accountability governamental 

As Contas do Presidente da República (CPR) – um relatório consolidado do governo 
brasileiro elaborado ao fim de cada ano – é um elemento fundamental da estrutura de 
prestação de contas financeiras do governo federal. Essa estrutura tem como objetivo 
aumentar a sustentabilidade fiscal, alcançar maior efetividade na entrega de serviços 
públicos e aumentar a legitimidade fiscal. A Tabela 0.1 apresenta os elementos desta 
estrutura, estabelecida pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e pela 
Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000). Esta estrutura de 
prestação de contas desenvolve esforços para promover a transparência fiscal e manter o 
desenvolvimento econômico de longo prazo, mitigar riscos fiscais de curto prazo e 
responder aos desafios de desenvolvimento (OECD, 2011; OECD & ECLAC, 2012). 
Além disso, a transparência na elaboração de relatórios financeiros é considerada crítica 
para melhorar a acessibilidade e a qualidade da entrega de serviços e promover a 
legitimidade, um desafio significativo no Brasil e em vários países da América Latina 
(OECD, 2008; 2009). 

As CPR contêm informações sobre: i) posição financeira, desempenho financeiro e 
fluxos de caixa do governo federal; ii) conformidade do poder executivo com as leis 
orçamentárias e emendas feitas durante o ano; iii) informações financeiras e não 
financeiras sobre a entrega de serviços públicos e realizações do governo; e 
iv) informações sobre fatores fundamentais que sustentam o desempenho financeiro e não 
financeiro. Estas informações são apresentadas em dois elementos principais, definidos 
pela Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei 8.443/1992), que são: 
i) o Balanço Geral da União (BGU) – isto é, as declarações financeiras consolidadas do 
governo federal – e ii) um relatório da autoridade central do Sistema de Controle Interno 
da Administração Pública Federal (isto é, a Controladoria Geral da União, ou CGU). As 
informações contidas nas CPR são atualmente reportadas com base no regime de caixa 
modificado, mas serão apresentadas em regime de competência completo a partir do 
exercício de 2014. 

A auditoria externa das Contas do Presidente da República é considerada pelo TCU 
como um dos processos de controle e fiscalização mais importantes. Isso se deve a uma 
série de fatores, incluindo seu objetivo, história e procedimentos. Esta auditoria é a 
primeira responsabilidade constitucional do TCU e apoia diretamente a função de 
fiscalização legislativa. Ademais, é uma das atividades mais antigas do TCU, realizada 
desde 1892. A decisão sobre esta auditoria também é tomada em uma sessão 
extraordinária do Plenário do TCU.  

Porém, é importante observar que a auditoria das CPR é apenas um dos mais de 8.000 
processos de controle e fiscalização realizados pelo TCU todo ano (Tabela 0.2). O TCU 
também fornece um resumo destes processos em relatórios trimestrais e anuais ao 
Congresso Nacional. Tanto a auditoria das Contas do Presidente da República quanto 
outros relatórios de controle e fiscalização e relatórios trimestrais e anuais são 



16 – AVALIAÇÃO E RECOMENDAÇÕES 
 

BRASIL – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO © OCDE 2012 
 

disponibilizados ao público gratuitamente na Internet. Alguns destes processos podem ser 
discutidos pelo Congresso Nacional, pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização (uma comissão mista que abrange as duas casas legislativas) e/ou 
comissões do Senado Federal e Câmara dos Deputados. 

Tabela 0.1. Estrutura de relatórios financeiros do governo federal brasileiro 

Instrumento de 
prestação de 

contas 
Descrição e conteúdo Frequência da 

publicação 
Responsabilidade pela 

produção 
Disponível 

online 
Auditado 
pelo TCU

“Portal da 
Transparência 
da 
Administração 
Pública 
Federal” 

Relatório financeiro da execução 
orçamentária, por categoria econômica e 
organizacional 

n.a. (atualizado 
diariamente) CGU Sim Não 

“SIGA Brasil” 
Relatório financeiro da execução 
orçamentária, por categoria econômica e 
organizacional 

n.a. (atualizado 
diariamente) 

Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização 
(Congresso Nacional) 

Sim Não 

“Fiscalize” 
Relatório financeiro da execução 
orçamentária, por categoria econômica e 
organizacional 

n.a. (atualizado 
semanalmente) 

Câmara de Deputados 
(Congresso Nacional) Sim Não 

Relatórios 
resumidos de 
execução 
orçamentária 

Cobertura de todas as despesas, incluindo 
dívida pública e renegociação da dívida, e 
despesas atuais de cada unidade 
administrativa, mas não para cada programa 
ou ação realizado pela unidade em questão. 
Os relatórios também fornecem comparações 
entre despesas anuais até o momento e 
estimativas iniciais da maioria das categorias 

Em até 30 dias 
corridos após o 
fim de cada 
bimestre 

Secretaria do Tesouro 
Nacional (Ministério da 
Fazenda do Brasil) 

Sim Não 

Relatórios de 
gestão fiscal 

Relatório sobre conformidade com os limites 
estabelecidos na Lei de Responsabilidade 
Fiscal de 2000 & informações sobre as 
medidas corretivas tomadas, ou que devem 
ser tomadas, se os limites forem excedidos 

Em até 30 dias 
corridos após o 
fim de cada 
período de 4 
meses 

Chefe de cada poder 
ou órgão autônomo do 
governo federal 

Sim Sim 

Prestação de 
Contas de 
Gestores 
Públicos 

Declarações financeiras do respectivo gestor 
público & descrição de desempenho, de 
acordo com os parâmetros definidos pelo 
TCU 

Aproximadamente 
3-6 meses após o 
fim do exercício 
(relatório); em até 
2 anos após o fim 
do exercício 
(parecer/relatório 
da auditoria) 

Gestores públicos Sim Sim 

Contas do 
Presidente da 
República 
(CPR) 

BGU & relatório da autoridade central do 
Sistema de Controle Interno da Administração 
Pública Federal 

Aproximadamente 
3 meses após o 
fim do exercício 
(relatório); 
aproximadamente 
5 meses após o 
fim do exercício 
(parecer/relatório 
da auditoria) 

CGU & Secretaria do 
Tesouro Nacional Sim Sim 

Balanço do 
Setor Público 
Nacional 

Declarações financeiras consolidadas do 
governo em geral (isto é, BGU e relatórios 
comparáveis dos governos estaduais e 
municipais) 

30 de junho (isto 
é, 6 meses após o 
fim do exercício) 

Secretaria do Tesouro 
Nacional Sim Não 

Obs.: n.a. = Não aplicável; BGU = Balanço Geral da União; CGU = Controladoria Geral da União; TCU = Tribunal de Contas da 
União 
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Fonte: Adaptado da Constituição da República Federativa do Brasil de 1998, artigos 71.I e 71.II; Lei de Responsabilidade Fiscal 
(Lei Complementar 101/2000), artigos 54 e 55, Lei Orgânica do TCU (Lei 8.443/1992), artigo 7 da Instrução Normativa TCU 
63/2010 referente à Organização, Apresentação e Processo de Relatórios Anuais de Gestores Públicos; Decisões Normativas 
TCU 107/2010 e 108/2010 referentes às Orientações para os Relatórios Anuais de Gestores Públicos para os exercícios de 2010 
e 2011, respectivamente. 

Tabela 0.2. Portfólio de processos de fiscalização e controle do Tribunal de Contas da União do Brasil 

Processos de contas & fiscalização, por tipo 2006 2007 2008 2009 2010
A. Processos de contas 3079 2865 3698 4028 3270

A1. Tomadas e Prestação de contas de gestores públicos 1366 1337 1773 2062 1114
A2. Tomada de contas especiais de gestores públicos 1712 1527 1924 1965 2155
A3. Relatório e Parecer Prévio das Contas do Presidente da 
República 

1 1 1 1 1

B. Processos de fiscalização (=B1+B2+B3+B4) 3142 3902 4549 5104 4835
B1. Iniciados pelo TCU (B1.1+B1.2+B1.3+B1.4+B1.5) 665 716 612 697 809

B1.1. Levantamento 322 258 201 284 104
B1.2. Auditoria 201 123 140 182 595
B1.3. Inspeção 57 284 225 158 25
B1.4. Acompanhamento 37 27 18 28 41
B1.5. Monitoramento 48 24 28  45  44 

B2. Iniciados por solicitação externa (B2.1+B2.2+B2.3) 1985 2736 3448 3828 3398
B2.1. Solicitações do Congresso Nacional 76 104 94 127 160
B2.2. Denúncias 267 429 491 523 522
B2.3. Representações 1642 2203 2863 3178 2716

B3. Consultas 59 87 68 84 66
B4. Outros processos 433 363 421 495 562

C. Total de processos (=A+B) 6221 6767 8247 9132 8105
Obs.: 
Os julgamentos das contas de gestores públicos têm como objetivo verificar a legalidade, economicidade, legitimidade, 
eficiência e eficácia do uso dos recursos orçamentários e não orçamentários. 
As tomadas de contas especiais de gestores públicos têm como objetivo investigar possíveis atividades ilegais ou ilegítimas (por 
ex.: defraudação, desvio de fundos, propriedades ou valores públicos) e calcular sanções, conforme necessário. 
O relatório e parecer prévio das contas do presidente da república têm como objetivo verificar a legalidade, economicidade, 
legitimidade, eficiência e eficácia do uso dos recursos orçamentários e não orçamentários. 
O termo "gestores públicos" se refere a “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” (Constituição de 1988, art. 70). 
Os Levantamentos têm como objetivo aumentar o conhecimento e o entendimento sobre como funcionam as unidades 
administrativas, os sistemas, programas, projetos e atividades governamentais; também podem ser usados para identificar áreas 
de que o TCU deve dedicar mais atenção no futuro. 
As Auditorias podem incluir: i) auditorias financeiras, que investigam as declarações financeiras de uma organização pública 
específica; ii) auditorias de conformidade, que investigam a legalidade e a legitimidade das ações de gestão; e iii) auditorias 
operacionais (de desempenho), que investigam a economicidade, a eficiência e a eficácia de organizações, programas e 
atividades do setor público. 
As Inspeções têm como objetivo esclarecer dúvidas ou falhas criadas pela falta de informação ou omissão. As inspeções também 
são usadas para verificar processos de reclamação e representação. 
Os Acompanhamentos têm como objetivo acompanhar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão na perspectiva contábil, 
financeira e orçamentária, além de avaliar os sistemas, programas e atividades de uma organização pública, com enfoque na 
economicidade, eficiência e eficácia. 
Os Monitoramentos verificam a implementação e a conformidade com as determinações e recomendações de auditoria do TCU. 
Os Processos de fiscalização iniciados por solicitação do Congresso Nacional podem incluir pedidos de informação, auditorias e 
inspeções feitos pelos presidentes do Senado Federal, da Câmara de Deputados e das comissões do congresso. 
As Denúncias se referem a atividades que investigam as denúncias feitas por organizações privadas, não governamentais, e por 
cidadãos sobre irregularidade ou ilegalidade envolvendo a administração pública. 
As Representações se referem a atividades que investigam relatos feitos por autoridades públicas e unidades técnicas/gestores do 
TCU que denunciam irregularidades ou ilegalidades envolvendo a administração pública. 
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As Consultas se referem a dúvidas sobre a aplicação dos dispositivos legais e reguladores referentes ao TCU pelo Presidente da 
República; Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados ou líderes de comissões do congresso; Presidente do 
Supremo Tribunal Federal ou outro tribunal superior; Advogado-Geral da União; Procurador-Geral da República; ministros de 
estado ou autoridades do Poder Executivo federal de nível hierárquico equivalente, além dos comandantes das forças armadas. 

Quadro 0.1. O Tribunal de Contas da União  

A Constituição de 1988 da República Federativa do Brasil define o Tribunal de Contas da União (TCU) 
como um órgão de auxílio ao Congresso Nacional, concedendo ao TCU amplos poderes de controle e 
fiscalização de entidades do setor público federal e fundos públicos federais. A Constituição estrutura o TCU 
como um órgão colegiado, formado por nove ministros: 1/3 escolhido pela Câmara de Deputados, 1/3 pelo 
Senado Federal e 1/3 pelo Presidente da República, com aprovação prévia do Senado Federal. A Constituição 
estabelece que os ministros do TCU devem ter mandato em aberto, até a saída obrigatória ao atingir 70 anos de 
idade, e concede a eles os mesmos direitos e garantias de ministros do Superior Tribunal de Justiça. 

Os nove ministros do TCU elegem entre si o presidente e o vice-presidente, com mandato de um ano, que 
pode ser prolongado por igual período. As decisões no TCU são tomadas de forma colegiada pelo Plenário ou 
por uma das duas câmaras. O Plenário é composto por nove ministros e as câmaras possuem cada uma quatro 
ministros. O presidente do TCU não é membro das câmaras. 

O TCU segue um modelo de EFS (Entidade Fiscalizadora Superior) de tribunal de contas, e, neste aspecto, é 
mais parecido às EFS da França, Alemanha, Holanda, Portugal e Espanha (Tabela 0.3). Além disso, os poderes 
jurídicos do TCU – isto é, de julgar e punir má conduta – foram influenciados diretamente pelo Tribunal de 
Contas de Portugal, resultado do vínculo histórico entre os dois países. O TCU também apresenta aspectos 
similares ao do Tribunal de Contas da França, que, por sua vez, exerceu forte influência no Tribunal de Contas 
de Portugal (Tavares, 1998). 

Tabela 0.3. Modelo organizacional das entidades fiscalizadoras superiores no Brasil e em países 
selecionados 

Auditoria geral Comitê de auditoria Tribunal de contas 
Austrália, Canadá, Chile, México, África 

do Sul, Reino Unido, Estados Unidos Holanda Brasil, França, Alemanha, Portugal, 
Espanha 

Obs: 
Auditoria geral: Organização monocrática com todos os direitos, poderes e responsabilidades de auditoria geral. Faz parte do 
sistema parlamentar e reporta os achados de auditorias à assembleia legislativa, geralmente a uma comissão parlamentar 
responsável por verificar a prestação de contas das organizações governamentais ou públicas, com base nos relatórios das 
EFS. 
Comitê de auditoria: Uma organização colegiada, chefiada por uma série de membros que formam seu colégio ou diretoria e 
tomam decisões de forma coletiva. A diretoria normalmente faz parte de um sistema parlamentar e seus relatórios de auditoria 
são submetidos à assembleia legislativa, onde geralmente há algum tipo de comitê de contas públicas para decidir. 
Tribunal de contas (ou de auditoria): Um órgão colegiado, chefiado por uma série de membros que formam seu colégio ou 
diretoria e tomam decisões de forma coletiva. Este modelo é geralmente um tribunal separado que trata apenas dos assuntos 
financeiros. Pode fazer parte do supremo tribunal e, consequentemente, ficar conhecido como uma “câmara de contas”. 
Fonte: Definições adaptadas de INTOSAI (2010a), “Financial Audit Guideline: Glossary of Terms to the INTOSAI Financial 
Audit Guidelines”, International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 1003, Comitê de Normais Profissionais do 
INTOSAI, Secretaria do Subcomitê de Auditoria Financeira, Riksrevisionen, Suécia. 

A Lei Orgânica do TCU concedeu à EFS do Brasil amplos poderes de auditoria e a liberdade de decidir 
sobre o conteúdo, período e disseminação dos relatórios de auditoria. Pode auditar tanto a regularidade quanto o 
desempenho do uso dos fundos públicos. Esta decisão foi expandida na década de 1990 para incorporar a 
fiscalização das compras públicas (incluindo o processamento das denúncias de contratadas, fornecedores e 
cidadãos) e o monitoramento da conformidade com os limites de despesas estabelecidos na Lei de 
Responsabilidade Fiscal de 2000. A Lei Orgânica do TCU garante aos seus auditores o acesso a documentos e 
informações necessários de entidades do setor público, e também lhe concedeu uma significativa autonomia 
administrativa. 
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Quadro 0.1. O Tribunal de Contas da União (cont.) 

Os ministros do TCU têm o apoio de três secretarias gerais: uma que coordena o planejamento estratégico e as 
relações com atores externos, uma que coordena os processos de controle externo e fiscalização, e uma que 
coordena a administração interna. O TCU possui aproximadamente 2.600 funcionários, dos quais 1.500 são 
auditores, e um orçamento aproximado de R$ 1,4 bilhões (€ 0.6 bilhão; US$ 0.7 bilhão). O TCU reporta suas 
atividades trimestralmente e anualmente ao Congresso Nacional. 

O TCU expandiu o objetivo formal desta auditoria com o tempo para aumentar 
a transparência e prestação de contas públicas 

Este objetivo tem como base dois elementos: um parecer prévio e um relatório da 
auditoria. Estes elementos possuem objetivos diferentes, definidos nos Regimentos 
Internos do TCU e foram ampliados com o tempo por decisão do Plenário do TCU 
(Tabela 0.4). No geral, os objetivos e o escopo da auditoria das Contas do Presidente da 
República feita pelo TCU são mais abrangentes que os de auditorias de contas anuais 
consolidadas comparáveis de EFS de vários países. As EFS da Austrália, Canadá, África 
do Sul e dos Estados Unidos geralmente se concentram em dimensões de regularidade no 
momento de auditar um relatório anual governamental consolidado. No entanto, a 
abrangência da auditoria do TCU apresenta aspectos similares aos da auditoria de EFS na 
França, México e Portugal, que também cobrem dimensões de desempenho da execução 
orçamentária (Tabela 0.5). 

O relatório de auditoria está estruturado em nove capítulos, incluindo um capítulo 
conciso de uma página que contém o parecer prévio do TCU sobre as CPR. Muitos dos 
outros capítulos geralmente discutem um ou dois objetivos da auditoria discutidos nos 
parágrafos anteriores (Tabela 0.6). Além disso, outros capítulos são dedicados a um 
tópico temático selecionado pelo ministro do TCU responsável pela auditoria (isto é, o 
relator) e às conclusões da auditoria. O tópico temático tem como objetivo moldar o 
discurso sobre a governança pública do ano. Tópicos temáticos recentes incluem ações do 
governo para apoiar o crescimento sustentável da economia do Brasil (exercício de 2011), 
eficácia das agências reguladoras na proteção dos direitos do consumidor (exercício de 
2010) e prioridades, atores, programas e recursos do setor agrícola (exercício de 2009). 
O capítulo 8 do relatório (“Conclusões”) inclui uma síntese dos principais achados da 
auditoria apresentados nos outros capítulos, além das ressalvas e recomendações do TCU. 
As ressalvas se referem a problemas identificados na análise das CPR. As recomendações 
são sugestões feitas pelo TCU ao poder executivo para melhorar a prestação de contas e 
aumentar seu desempenho.  
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Tabela 0.4. Evolução do escopo da auditoria das Contas do Presidente da República 

1977  
(1º Regimento Interno do 

Tribunal de Contas da União) 

1993  
(2º Regimento Interno do 

Tribunal de Contas da União) 

2002 
(3º Regimento Interno do 

Tribunal de Contas da União) 

2012  
(4º Regimento Interno do 

Tribunal de Contas da União) 
A. Parecer da auditoria, 
incluindo: 

  

 Avaliação se o BGU representa adequadamente as posições financeiras, orçamentárias, contábeis e 
patrimoniais em 31 de dezembro do ano corrente 

 Avaliação se a implementação do orçamento federal e outras 
operações financiadas usando recursos públicos federais 
atenderam às normas constitucionais, legais e regulamentares 

B. Relatório da auditoria, incluindo:  
 
 

Avaliação se a implementação
do orçamento federal e outras 
operações financiadas usando 
recursos públicos federais 
atenderam às normas 
constitucionais, legais e 
regulamentares 

 

  Avaliação da conformidade com 
as regras fiscais estabelecidas 
na Lei de Responsabilidade 
Fiscal  

  Avaliação da legitimidade, economicidade e eficiência dos 
programas financiados pelo orçamento federal e se foram atingidas 
as metas estabelecidas e a consonância destes com o plano 
plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias 

  Avaliação do impacto do orçamento federal e da administração financeira no desenvolvimento 
socioeconômico do Brasil 

Obs.: BGU = Balanço Geral da União. 

Fonte: Adaptado do Regimento Interno de 1977 do Tribunal de Contas da União (Resolução 14/1977), artigos 85-86, 92; 
Regimento Interno de 1993 do Tribunal de Contas da União (Resolução 15/1993), artigos 181-182; Regimento Interno de 2002 
do Tribunal de Contas da União (Resolução 155/2002), artigos 228-229; Regimento Interno de 2012 do Tribunal de Contas da 
União (Resolução 240/2011), artigos 228-229. O Regimento Interno de 2002 do Tribunal de Contas da União também se refere 
à Prestação de Contas do Presidente do Senado Federal, Presidente da Câmara de Deputados, Presidente do Supremo Tribunal, 
Presidente dos Tribunais Federais e Procurador Geral da União. 
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Tabela 0.5. Escopo da auditoria das Contas do Presidente da República no Brasil e em países selecionados 

País Relatório(s) de auditoria 

A. Regularidade B. Desempenho
Asseguração 

de 
accountability 

financeira 

Sistemas e 
transações 
financeiros 

Funcionament
o do controle 

interno 

Conformidade 
com metas 

orçamentárias e 
fiscais 

Comprovação 
das medidas 

de 
desempenho 

Economicidade 
das atividades 
administrativas

Eficiência 
na utilização 

dos 
recursos 

Impacto 
real 

comparado 
ao impacto 
pretendido 

Austrália 

Relatório de Auditores Independentes sobre as 
Declarações Financeiras Consolidadas do Período 
Encerrado em 30 junho 20XX ● ● ● o o o o o Auditorias das Declarações Financeiras de Entidades 
Governamentais da Austrália referentes ao Período 
Encerrado em 30 de junho de 20XX (relatório de apoio)  

Brasil Parecer prévio das Contas do Pres. República ● ● ● o o o o o
Relatório da auditoria das Contas do Pres. República ● ● ● ● ● ● ● ●

Canadá Relatório do Auditor Independente sobre o Relatório 
Financeiro Anual do Governo do Canadá .. .. .. .. .. .. .. .. 

Chile n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

França 

Parecer do Tribunal de Contas sobre o Relatório 
Financeiro Anual do Estado ● o ● ● ● ● o ● 
Relatório do Tribunal de Contas sobre a Execução das 
Leis Financeiras (relatório de apoio) ● ● ● ● ● ● ● ● 
Parecer do Tribunal de Contas sobre as contas da 
Seguridade Social ● ● ● ● ● ● ● ● 
Relatório Anual do Tribunal de Contas sobre as contas 
da Seguridade Social (relatório de apoio) ● ● ● ● ● ● ● ● 

Alemanha n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
México Relatório de Auditoria Anual de Prestação de Contas 

Públicas ● ● ● ● ● ● ● ● 
Holanda .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Portugal Parecer sobre a Prestação de Contas Gerais do Estado ● ● ● ● o ● ● ●

África do 
Sul 

Relatório do Auditor-Geral para o Parlamento sobre as 
Declarações Financeiras Consolidadas de 
Departamentos Nacionais, Fundo de Receita Nacional, 
Dívida do Estado e Contas de Empréstimo do Tesouro 
Nacional 

● ● ● ● o o o o 

Relatório Geral sobre os Resultados da Auditoria 
Nacional (relatório de apoio) 
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Tabela 0.5. Escopo da auditoria das Contas do Presidente da República no Brasil e em países selecionados (cont.)  

País Relatório(s) de auditoria 

A. Regularidade B. Desempenho
Asseguração 

de 
accountability 

financeira 

Sistemas e 
transações 
financeiros 

Funcionament
o do controle 

interno 

Conformidade 
com metas 

orçamentárias 
e fiscais 

Comprovação 
das medidas 

de 
desempenho 

Economicidade 
das atividades 
administrativas 

Eficiência 
na utilização 

dos 
recursos 

Impacto real 
comparado 
ao impacto 
pretendido 

Espanha .. o ● ● ● o ● ● ●
Reino 
Unido 

Certificado e relatório da Controladoria & Auditor-Geral 
sobre as Contas Gerais do Governo ● ● ● o o o o o 

EUA Declaração do Controlador-Geral dos Estados Unidos ● ● ● o o o o o
●● = Sim, o = Não; n.a. = Não aplicável (nenhuma auditoria do relatório anual do governo); ..= faltam dados. 

Fonte: Opções de respostas adaptadas de INTOSAI (2001a), “Postulados Básicos da Fiscalização Pública”, do International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 
100, Comitê de Normas Profissionais da INTOSAI, Copenhagen, www.issai.org. 
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Tabela 0.6. Associação entre o relatório de auditoria sobre as Contas do Presidente da República do 
exercício de 2011 e os objetivos e o escopo da auditoria conforme definição do Regimento Interno do TCU 

Capítulo do relatório de 
auditoria do TCU 

Associação ao objetivo / 
escopo da auditoria do TCU Conteúdo do capítulo 

1.  Introdução n.a. 
2.  Desempenho 

econômico do Brasil 
Avaliação do impacto do 
orçamento federal e da 
administração financeira no 
desenvolvimento 
socioeconômico do Brasil 

Avaliação das políticas fiscais, monetárias e de crédito do governo federal, 
incluindo: i) atingimento das metas de inflação e emprego do governo federal e 
ii) conformidade com as metas de dívida pública do governo federal 

3.  [Conformidade da] 
Execução 
orçamentária [com 
leis & 
regulamentações 
orçamentárias] 

Avaliação se a 
implementação do 
orçamento federal e outras 
operações financiadas 
usando recursos públicos 
federais atenderam às 
normas constitucionais, 
legais e regulamentares  
& 
Avaliação da conformidade 
com as regras fiscais 
estabelecidas na Lei de 
Responsabilidade Fiscal  

Avaliação da arrecadação de receita federal e conformidade com metas fiscais, 
para atingir um superávit primário 
Avaliação dos gastos tributários, incluindo tendências, gerenciamento de tais 
gastos feito por sistemas governamentais e o impacto das gastos tributários 
mediante as metas da política 
Avaliação da arrecadação de multas administrativas, incluindo desempenho da 
arrecadação das entidades do setor público, funcionamento dos sistemas 
governamentais que monitoram a arrecadação e medidas adotadas para aumentar a 
arrecadação 
Avaliação do volume, da composição e da arrecadação da dívida ativa da União 
Avaliação da implementação das ações prioritárias do governo federal definidas 
na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
Avaliação das despesas governamentais, por tipo de despesa e função do 
governo e conformidade com tetos/limites definidos na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias 
Avaliação da conformidade do poder executivo com a Lei de Responsabilidade Fiscal 
Avaliação da evolução e conformidade do orçamento de investimentos de 
empresas estatais 

4.  [Conformidade & 
desempenho das] 
Ações setoriais do 
governo 

Avaliação da legitimidade, 
economicidade e eficiência 
dos programas financiados 
pelo orçamento federal e se 
foram atingidas as metas 
estabelecidas e a 
consonância destes com o 
plano plurianual e com a lei 
de diretrizes orçamentárias 

Avaliação da implementação financeira e física das metas do Plano Plurianual e 
funcionamento dos sistemas que apoiam seu monitoramento e a elaboração do 
relatório 
Avaliação da implementação financeira e física do Programa de Aceleração do 
Crescimento e funcionamento dos sistemas que apoiam seu monitoramento e a 
elaboração do relatório 
Avaliação da implementação financeira e física da Lei Orçamentária Anual e 
conformidade com as mínimos constitucionais para saúde, educação e irrigação 

5.  [Regularidade do] 
BGU  

Avaliação se o BGU representa adequadamente as posições financeiras, orçamentárias, contábeis e 
patrimoniais em 31 de dezembro do ano corrente 

6.  [Avaliação do(s)] 
Tópico(s) temático(s) 

n.a. Discussão de um ou mais tópicos especiais selecionados pelo ministro do TCU 
responsável pela auditoria das CPR (isto é, o relator) 

7.  [Status das] 
Recomendações da 
auditoria das CPR 
anterior 

n.a. Avaliação da implementação das recomendações do TCU feitas na auditoria das 
CPR anterior 

8.  Conclusões Resumo dos achados apresentados nos Capítulos 2 a 6, além das ressalvas e recomendações do TCU 
9. Parecer da auditoria 

[feita pelo TCU] 
Resumo dos achados apresentados nos Capítulos 3 e 5 

Obs.: n.a. = Não aplicável; BGU = Balanço Geral da União (Declarações financeiras consolidadas do governo federal); 
CPR = Contas do Presidente da República; TCU = Tribunal de Contas da União. 

As mudanças no objetivo da auditoria também estão evidentes ao se verificar o peso 
relativo atribuído aos diferentes tópicos no relatório de auditoria e nos seus principais 
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achados. A ênfase do relatório da auditoria mudou o enfoque, que era nos tópicos 
temáticos (2001-02) para conformidade da execução orçamentária com as leis e 
regulamentações orçamentárias (2003-04), regularidade do BGU (2004-06 e 2010) e 
conformidade e desempenho das ações setoriais do governo (2007-09). Entre os 
exercícios de 2001 e 2006, houve também um esforço de redução do tamanho do 
relatório, mas essa tendência foi revertida com um enfoque renovado na conformidade e 
no desempenho das ações setoriais do governo (Figura 0.1). 

Figura 0.1. Relatório da auditoria das CPR realizada pelo TCU 

A. Número de páginas por capítulo do relatório (% do total do relatório), por exercício auditado 

 

B. Ressalvas e recomendações por capítulo do relatório da auditoria do TCU, por exercício auditado 

 
Obs.: BGU = Balanço Geral da União; CPR = Contas do Presidente da República; TCU = Tribunal de Contas da União; 
“Outros” se refere a materiais como página de conteúdo/índice, folhas de rosto de capítulos, etc. 
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A auditoria das Contas do Presidente da República é concluída em tempo 
adequado, mas a análise legislativa pode envolver grandes atrasos 

O TCU disponibiliza, também na Internet, sua auditoria das Contas do Presidente da 
República aproximadamente 5 meses após o fim do exercício – seguindo os prazos 
constitucionais do Brasil e as boas práticas internacionais (Figura 0.2). A Constituição 
Brasileira de 1988 estipula que o TCU deve publicar o parecer da sua auditoria em até 60 
dias após o recebimento das CPR pelo Congresso Nacional. A Constituição também 
especifica que o Congresso Nacional deve receber as CPR em até 60 dias após o início da 
primeira sessão legislativa do ano. Esta sessão começa no início de fevereiro de cada ano. 
A Lei de Responsabilidade Fiscal exige que o parecer do TCU sobre as CPR seja 
totalmente publicado também eletronicamente. As “Melhores Práticas de Transparência 
Orçamentária” da OECD (2002) estabelecem que a auditoria externa do relatório anual do 
governo deve ser concluída em até 6 meses após o encerramento do exercício e 
disponibilizada publicamente, também pela Internet, sem custo algum. 

A análise legislativa das Contas do Presidente da República a partir do parecer prévio 
e do relatório do TCU, no entanto, está sujeita a grandes atrasos, enfraquecendo a 
accountability e a tomada de decisão do governo. A função da análise legislativa das 
Contas do Presidente da República e do parecer prévio é de grande importância no Brasil: 
a Constituição de 1988 claramente especifica que o parecer do TCU deve ser “prévio”, o 
que, enfatiza o TCU, leva a entender que o Congresso Nacional possui a competência 
exclusiva de emitir o parecer das CPR e julgar o desempenho do Presidente da República. 
O atraso na análise legislativa ocorre mesmo com o Congresso Nacional mantendo uma 
comissão permanente – a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
(CMO) – com responsabilidade e poderes substanciais para analisar o desempenho e a 
prestação de contas do Presidente da República. A CMO leva, em média, dois anos e 
meio para iniciar sua revisão das CPR após receber o parecer da auditoria (Figura 0.3).  

Figura 0.2. Conclusão da auditoria do relatório anual consolidado do governo no Brasil e em países 
selecionados  

Meses após o encerramento do exercício 

 
Obs.: n.a. = Não aplicável  
Chile: Nenhum relatório anual consolidado do governo. 
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Figura 0.3. Tempo total das análises do relatório anual consolidado do governo no Brasil 

Anos após o encerramento do exercício auditado 

 

Obs.: CMO = Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização; CPR = Contas do Presidente da República; TCU 
= Tribunal de Contas da União; Média apenas dos exercícios 2001-08, pois não foram concluídos os processos dos exercícios de 
2009, 2010 e 2011. 

Porém, a deliberação do Congresso Nacional não é finalizada pela deliberação da 
CMO. Assim que a CMO emitir um projeto de decreto legislativo e o relatório, as CPR 
devem ser discutidas formalmente e aprovadas pelas duas câmaras do Congresso 
Nacional (isto é, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal). Na última década, o 
Congresso Nacional concluiu suas deliberações apenas sobre as CPR do exercício de 
2001 (Tabela 0.7). 

Tabela 0.7. Status das deliberações do Congresso Nacional sobre as CPR 

O sombreado indica status no Congresso Nacional 
(azul escuro = concluído; azul claro = não concluído; branco = não iniciado) 

Ano 
auditado 

Parecer legislativo da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização do 
Congresso Nacional 

Projeto de Decreto 
Legislativo do Senado 

Federal (PDS) 

Projeto de Decreto 
Legislativo da Câmara dos 

Deputados (PDC) 
Decreto Legislativo do 
Congresso Nacional 

2001 Parecer 82/2003-CN  PDS 775/2002 PDC 2 662/2002 Decreto legislativo 447/2002
2002 Parecer 46/2010-CN  Iniciado, não concluído PDC 40/2011 Não iniciado 
2003 Parecer 3/2007-CN  PDS 77/2007 Iniciado, não concluído Não iniciado 
2004 Parecer 1/2009-CN  PDS 60/2009 Iniciado, não concluído Não iniciado 
2005 Parecer 47/2010-CN  PDS 91/2011 Iniciado, não concluído Não iniciado 
2006 Parecer 2/2009-CN  Iniciado, não concluído PDC 1 376/2009 Não iniciado 
2007 Parecer 12/2011-CN  PDS 189/2011 Iniciado, não concluído Não iniciado 
2008 Parecer 48/2010-CN  Iniciado, não concluído PDC 42/2011 Não iniciado 
2009 Iniciado, não concluído Não iniciado Não iniciado Não iniciado 
2010 Iniciado, não concluído Não iniciado Não iniciado Não iniciado 
2011 Iniciado, não concluído Não iniciado Não iniciado Não iniciado 

Obs.: Dados atualizados em novembro de 2012. 
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Caixa 0.2. A Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso 
Nacional do Brasil 

O Congresso Nacional do Brasil é formado pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados. O Senado 
Federal é composto por 81 representantes dos 26 estados e do Distrito Federal, eleitos por maioria de votos. Os 
senadores federais são eleitos pela população, com mandatos de 8 anos, com eleições escalonadas, de forma que 
dois terços ou um terço são eleitos alternadamente a cada 4 anos. A Câmara de Deputados é composta por 513 
deputados eleitos por representação proporcional, com mandatos de 4 anos.  

A Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) é responsável por analisar as Contas 
do Presidente da República (CPR) e o parecer prévio do TCU. A CMO delega as discussões técnicas sobre as CPR 
e o parecer da auditoria do TCU para o Comitê de Avaliação, Fiscalização e Controle (Tabela 0.8). Este comitê é 
um dos 4 comitês permanentes que operam sob a coordenação da CMO; os outros mantêm enfoque em estimativas 
de receita, emendas orçamentárias e irregularidades nas obras públicas. 

A avaliação das CPR feita pelo Comitê de Avaliação, Fiscalização e Controle deve ser aprovada pela maioria 
de seus respectivos membros antes da votação dos membros da CMO e posteriormente do Plenário do Congresso 
Nacional. 

A CMO possui amplos poderes de convocação, conforme definição na Constituição de 1988. A CMO pode 
convocar ministros federais, indicados políticos ou cidadãos, além de entidades públicas federais, para apresentar 
documentos e informações sobre seus respectivos programas e planos financeiros. Pode também solicitar ao TCU a 
realização de processos de fiscalização e controle e o compartilhamento de outras informações referentes à 
prestação de contas dos sistemas financeiros, orçamentários e operacionais. 

Tabela 0.8. Base legal, composição e líderes do comitê legislativo de fiscalização orçamentária, 

País Nome Câmara  Tamanho
(quórum) 

Proporcionalidade
de partido Presidência Mandado da 

comissão 

Austrália 
Comissão Mista de Contas Públicas 
& Auditoria Mista 16 Sim 

Oposição/ 
independent

e 
3 anos 

Brasil 

Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização, 
na qual, opera: 

Mista 40 Sim Partido no 
poder 1 ano 

- o Comitê de Avaliação, 
Fiscalização e Controle Mista 10 Sim Partido no 

poder 1 ano 
Canadá Comissão de Contas Públicas Inferior 17 Sim Oposição 5 anos

Chile Comissão Mista de Orçamentos Mista 26 Sim Voto interno 1 ano 

França 
Comissão Financeira, na qual opera: Inferior 73 (37) Sim Oposição 1 ano
- a Missão de Avaliação e Controle 

Inferior 16 Sim 
Partido no 
poder & 

Oposição 
1 ano 

Alemanha 
Comitê de Apropriações, na qual 
opera: Inferior 41 (21) Sim Oposição 4 anos 
- o Subcomitê de Contas Públicas Inferior 15 Sim Oposição 4 anos

México Comitê de Fiscalização de Auditoria 
Superior Federal Inferior 30 Sim Oposição 4 anos 

Holanda Comitê de Gastos Públicos Inferior 23 
(nenhum) Sim Voto interno 4 anos 

Portugal Comitê de Orçamentos Inferior 21 (11) Sim Oposição 4 anos
África do Sul Comitê Permanente de Contas 

Públicas Inferior 16 Sim Oposição 5 anos 

Espanha Comissão Mista para Relação com o 
Tribunal de Contas Mista 43 Sim Partido no 

poder 4 anos 

Reino Unido Comitê de Contas Públicas Inferior 16 (4) Sim Oposição 5 anos
Estados 
Unidos 

.. .. .. .. .. .. 
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Tabela 0.9. Forma e conteúdo do parecer da auditoria sobre o relatório anual do governo no Brasil e em países selecionados 

País 

 
 
Nome do relatório da auditoria Exercício 

auditado 

A. Conteúdo B. Apresentação

Identificaçã
o do objeto 

tratado 
Objetivo 
e escopo Base legal 

Conformid
ade com 

as normas 
de 

auditoria 

Título 
adequado Completude 

Detalhes sobre 
público a que se 

dirige Assinatura e 
data 

Austrália 
Relatório de Auditores Independentes sobre as 
Declarações Financeiras Consolidadas do Ano 
Encerrado em 30 junho 20XX 

2010/ 
2011 ● ● ● ● ● ● ● ● 

Brasil Parecer da auditoria das Contas do Pres. 
República 2011 o o ● o ● o o ●  

Canadá 
Relatório de Auditor Independente sobre o Relatório 
Financeiro Anual do Governo do Canadá, Exercício 
de 20XX 

2010/ 
2011 ● ● ● ● ● ● ● ● 

Chile n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
França Parecer do Tribunal de Auditoria sobre o Relatório 

Financeiro Anual do Estado de 20XX 2010 o ● ● ● ● ● o o 
Alemanha n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
México Relatório de Auditoria Anual de Prestação de 

Contas Públicas 2010 ● ● ● ● ● ● ● ● 
Holanda .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Portugal Parecer sobre a Prestação de Contas Gerais do 

Estado de 20XX 2010 ● ● ● ● ● o ● ● 

África do Sul 

Relatório do Auditor-Geral para o Parlamento sobre 
as Declarações Financeiras Consolidadas de 
Departamentos Nacionais, Fundo de Receita 
Nacional, Dívida do Estado e Contas de 
Empréstimo do Tesouro Nacional 

2010 ● ● ● ● ● ● ● ● 

Espanha .. 2010 ● ● ● ● ● ● ● ●

Reino Unido 
Certificado e Relatório da Controladoria & Auditor-
Geral sobre as Contas Gerais do Governo, Ano 
Encerrado em 31 de março 20XX 

2009/ 
2010 ● ● ● ● ● ● ● ● 

Estados 
Unidos 

Declaração da Controladoria-Geral dos Estados 
Unidos 2010 ● ● o ● ● ● ● ● 

Obs.:● = Sim, o = Não; n.a. = Não aplicável (isto é, nenhuma auditoria realizada no relatório anual consolidado do governo); .. = Faltam dados. 
Fonte: INTOSAI (2001b), “Normas para Elaboração de Relatórios na Fiscalização Pública”, International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 400, Comitê de 
Normas Profissionais da INTOSAI, Copenhagen, www.issai.org. 
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O TCU pode procurar entender os principais obstáculos e impedimentos para a 
análise das Contas do Presidente da República por parte do Congresso Nacional. O TCU 
considera seu trabalho concluído com a publicação de seu parecer e relatório da auditoria, 
até o início do monitoramento das ações do governo para tratar as ressalvas e 
implementar as recomendações. Um maior entendimento desses obstáculos e 
impedimentos pode ajudar o TCU a trabalhar junto com o Congresso Nacional e melhorar 
a accountability do setor público e fornecer informações para a tomada de decisão, 
vinculando os controles orçamentários ex post e ex ante. 

O alinhamento do parecer prévio aos padrões internacionais pode melhorar a 
compreensão, pelo seu público-alvo, de sua importância para a integridade da 
prestação de contas governamental 

O parecer de uma auditoria normalmente possui um formato padrão, dispensando 
apresentação detalhada dos achados de todos os testes da auditoria, porém que transmite 
uma mensagem em um contexto geralmente compreensível. O parecer da auditoria do 
TCU sobre as CPR pode aumentar sua aderência aos elementos definidos no 
International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 400: “Normas para 
Elaboração de Relatórios de Auditoria Governamental” (INTOSAI, 2001b) e que estão 
incluídos nos pareceres de outras EFS (Tabela 0.9). Por exemplo, o parecer do TCU pode 
identificar claramente o objeto ao qual se refere, isto é, o título do documento ao qual o 
parecer está relacionado. O parecer prévio não menciona o título preciso das CPR 
conforme apresentada ao Congresso Nacional pelo Presidente da República – por 
exemplo, CPR do exercício de 20XX; apenas faz referência às “Contas do Poder 
Executivo” e à base constitucional das CPR. O parecer prévio especifica que está baseado 
na análise do BGU e no relatório da CGU, mas não explica a relação destes documentos 
com as CPR, que, na verdade, constituem as CPR.  

Uma identificação clara do objeto tratado é particularmente importante, pois o parecer 
do TCU sobre as CPR não é caracterizado pela “completude” – isto é, não está integrado 
ao documento ao qual está relacionado. 

Além disso, o TCU pode reportar de maneira explícita e inequívoca a sua opinião da 
auditoria (parecer prévio) usando um formato consistente com suas auditorias de outras 
contas. O formato do parecer sobre as CPR “aprovado com ressalvas” da última década 
não está em conformidade com o formato das auditorias de outras contas que podem ser 
julgadas como "regulares", "regulares com ressalvas", "irregulares" ou "iliquidáveis". 
O TCU explica que o formato diferente do parecer prévio sobre as CPR reflete o escopo 
mais amplo desta auditoria. Porém, o parecer de uma auditoria não precisa estar limitado 
simplesmente à comprovação da prestação de contas financeiras. As obrigações 
constitucionais ou estatutárias podem exigir que uma EFS reporte especificamente sobre a 
execução das leis orçamentárias, reconciliação de estimativas e autorização orçamentárias 
com os resultados apresentados nas declarações financeiras (INTOSAI, 2001b). 
Se considerados necessários, múltiplos pareceres da auditoria podem ser emitidos 
endereçados individualmente: i) conformidade orçamentária com as normas 
constitucionais, legais e regulamentares; ii) regularidade do BGU; iii) funcionamento dos 
sistemas de controle interno relevantes; iv) conformidade com os limites fiscais 
estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. O TCU pode incluir um parecer sobre a 
confiabilidade das informações não financeiras reportadas nas CPR, seguindo as boas 
práticas emergentes das EFS. 
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Paralelamente a esta revisão entre pares, o TCU iniciou esforços para aumentar suas 
capacidades de auditoria financeira seguindo as Diretrizes de Auditoria Financeira da 
INTOSAI (ISSAI 1000-2999) e boas práticas internacionais. Essa medida deve promover 
melhorias na forma, no conteúdo e no formato de pareceres de auditoria com o tempo. 
Isso pode ser complementado com uma revisão das capacidades de auditoria de 
conformidade do TCU com o ISSAI 4200: “Diretrizes INTOSAI para Auditoria de 
Conformidade relacionada à Auditoria Financeira” (INTOSAI, 2010b). Isso é 
particularmente relevante para o TCU, pois sua auditoria das CPR inclui uma avaliação 
da conformidade com várias leis orçamentárias como anteriormente destacado na 
Tabela 0.4. 

Estruturar as ressalvas e as recomendações da auditoria pode melhorar a 
compreensão do público-alvo sobre o significado delas para o desempenho e a 
accountability do governo  

Ao lado do parecer da auditoria, as ressalvas e as recomendações constituem os 
principais achados da auditoria das CPR. Conforme observado na seção anterior, as 
ressalvas se referem a pontos fracos relevantes identificados pelo TCU em sua auditoria 
das CPR. As recomendações são sugestões do TCU aos gestores públicos para melhorar 
os processos e aumentar o desempenho. As ressalvas e as recomendações do TCU 
apresentadas nas conclusões do relatório de auditoria das CPR tendem a ser técnicas e 
apresentadas de maneira abstrata. O TCU não explica por que as ressalvas são 
importantes para os objetivos e escopo da auditoria, ou como discutir as ressalvas e as 
recomendações vai contribuir para um parecer “mais limpo” e para aperfeiçoar o 
desempenho e a accountability governamental. A explicação clara da importância das 
ressalvas e/ou da lógica de implementação das recomendações pode dar ferramentas ao 
público-alvo do relatório para melhor cobrar os resultados das ações governamentais. 

O fortalecimento do vínculo entre o relatório de auditoria e os principais 
achados pode melhor concentrar a atenção de seu público-alvo em como o 
julgamento e os achados foram obtidos 

O vínculo entre o relatório de auditoria e os principais achados (isto é, o parecer 
prévio, as ressalvas e as recomendações) sobre as CPR é relativamente fraco. Este vínculo 
melhorou nas auditorias das CPR dos exercícios de 2004, 2005 e 2006, quando o TCU 
buscou, de forma proativa, reduzir o tamanho do relatório da auditoria, o que não foi visto 
posteriormente (Figura 0.4). Este vínculo fraco entre o relatório de auditoria e os 
principais achados aumenta a preocupação de que as evidências da auditoria podem ser 
ofuscadas por outras informações, ou pior, que estas informações podem confundir o 
objetivo e o enfoque do relatório da auditoria. A prática do TCU se distancia da ISSAI 
400: “Normas para Elaboração de Relatórios na Fiscalização Pública”, que observa que o 
relatório da auditoria deve “[apresentar] os achados de maneira apropriada; seu conteúdo 
deve ser de fácil compreensão e sem pontos vagos ou ambíguos, incluir apenas 
informações que se baseiam em evidências da auditoria competentes e relevantes e serem 
independentes, objetivos, justos e construtivos” (INTOSAI, 2001b, par. 7a; ênfase em 
itálico). Além disso, uma boa prática para auditorias de regularidade é que estas sejam 
acompanhadas por um relatório sobre os testes de auditoria realizados, incluindo uma 
declaração de “asseguração razoável” sobre os itens testados quanto à conformidade e 
uma declaração de “asseguração limitada” sobre os itens não testados; nas auditorias de 
desempenho, o relatório deve incluir todas as instâncias significativas de não 
conformidade pertinentes aos objetivos da auditoria (INTOSAI, 2001b). 
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Figura 0.4. Vínculo entre as ressalvas e as recomendações do TCU e o relatório da auditoria das CPR 

Proporção do conteúdo total do relatório relacionada às ressalvas e às recomendações 

Obs.:  
Relacionada ao parecer da auditoria – isto é, Capítulos 3 ([Conformidade da] Execução orçamentária [com as leis e 
regulamentações orçamentárias]) & 5 ([Regularidade do] BGU);  
Não relacionada ao parecer da auditoria: isto é, Capítulos 2 (Desempenho econômico do Brasil), 4 ([Conformidade e desempenho 
das] Ações setoriais do governo) & 6 ([Avaliação dos] Tópico(s) temático(s)) 

Como resultado das discussões referentes a esta revisão entre pares, o TCU já está 
tomando providências relacionadas a esta observação. Por exemplo, o Capítulo 5 do 
relatório da auditoria sobre as CPR do exercício de 2011 foi reconfigurado de maneira 
considerável para fornecer apenas as informações que comprovam as ressalvas e 
recomendações relacionados ao BGU. Isso não ocorre com os outros capítulos, que 
tendem a fornecer somente uma narrativa independente da execução orçamentária e do 
desempenho. Além disso, as ressalvas e as recomendações do relatório da auditoria 
incluíram, pela primeira vez, referências explícitas ao capítulo e à seção em que as 
evidências estavam contidas. 

O TCU pode ainda tratar esse ponto questionando o papel do relatório da auditoria 
para fornecer uma narrativa do desempenho do governo e para promover a visibilidade de 
seus outros processos de controle e fiscalização. Este vínculo fraco pode refletir 
preocupações passadas sobre a confiabilidade e a transparência efetiva das CPR e os 
desafios encontrados na comunicação externa do TCU. O relatório da auditoria surge 
como uma narrativa paralela do desempenho do poder executivo no último exercício, e 
não como um enfoque nas preocupações significativas sobre o conteúdo apresentado nas 
CPR ou nos grandes desafios e riscos ao desempenho governamental e à accountability. 
Pode ainda refletir uma ênfase exagerada do TCU no fornecimento de informações 
independentes e intensificar o seu relatório como um instrumento de comunicação. Os 
fatores subjacentes que podem ter levado a esta situação são discutivelmente menos 
relevantes hoje (Tabela 0.10).  
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Tabela 0.10. Fatores que contribuem para o estado atual do relatório da auditoria sobre as CPR 

Desafios anteriores 
Impacto hipotético no relatório 
da auditoria das CPR feito pelo 
TCU 

Situação hoje Situação esperada no futuro 

Fatores externos do TCU: Preocupação sobre a prestação de contas públicas 

Pontos fracos sistêmicos do 
Sistema de Controle Interno da 
Administração Pública Federal, 
incluindo a preocupação sobre 
a independência da auditoria 
interna 

O TCU procurou fornecer uma 
narrativa paralela às CPR em 
sua auditoria, para fornecer 
informações independentes ao 
Congresso Nacional e ao 
público em geral 

Função da auditoria interna 
centralizada na CGU; atenção 
concentrada na apresentação 
de uma abordagem com base 
em riscos e uso de novas 
técnicas; porém, o controle 
interno ainda é de 
responsabilidade dos auditores 
internos, e não dos gestores 

Abordagem mais baseada em 
riscos para o controle interno da 
administração pública federal, 
fornecendo informações mais 
confiáveis nas CPR 

O tamanho volumoso e 
indigesto das CPR de 5000 
páginas, 6 volumes, que 
enfraquece a transparência 
efetiva do relatório financeiro 

O TCU procurou tornar as 
informações das CPR mais 
acessíveis ao Congresso 
Nacional e ao público em geral 

As CPR foram condensadas 
com o objetivo de tornar as 
informações mais transparentes 
(1300 páginas, 1 volume) 

O poder executivo deve 
melhorar a usabilidade das 
CPR, refletindo os 
compromissos com acordos 
internacionais (por ex., Parceria 
para Governo Aberto, Iniciativa 
Global para Transparência 
Fiscal) 

Fatores internos do TCU: Promover a visibilidade dos processos de controle e fiscalização 

Interação limitada entre o TCU 
e o Congresso Nacional (e 
comissões) – com enfoque 
apenas no relatório anual e 
relatório de atividades 
trimestrais, conforme definido 
na Lei Orgânica do TCU  

O TCU procurou usar o relatório 
de Contas do Presidente da 
República para aumentar a 
conscientização dos achados de 
suas principais atividades de 
controle e fiscalização 
realizadas durante o período 
anterior 

Maior interação entre o TCU e o 
Congresso Nacional (e suas 
comissões), com mandato 
revisado da Assessoria 
Parlamentar do TCU desde 
2008 e uma política de 
engajamento proativa com o 
Congresso Nacional 

Continuação da situação atual  

Comunicação do TCU 
estritamente concentrada na 
publicação de informações de 
suas decisões e relatórios, na 
preparação dos ministros do 
TCU para o engajamento na 
mídia e no fortalecimento da 
comunicação interna 

Comunicação melhorada com a 
mídia e outras partes 
interessadas externas, com 
mandato revisado para a 
Secretaria de Comunicação do 
TCU e uma política de 
comunicação proativa 

Desenvolvimento de uma 
estratégia de comunicação 
institucional do TCU específica 
por produto, com base no 
entendimento das necessidades 
de públicos específicos e 
pesquisa de comunicação 
direcionada 

Disponibilidade limitada de 
instrumentos do TCU que 
fornecessem um nível geral do 
governo, a maioria das 
atividades com enfoque em um 
micronível, não permitindo a 
discussão de problemas 
variados e riscos na 
administração pública 

O TCU começou a publicar os 
relatórios temáticos 
apresentando os principais 
desafios e riscos do governo 
federal, agregando os principais 
achados e as recomendações 
(por ex., obras públicas, Copa 
de 2014, Olimpíadas de 2016) 

Publicação mais sistemática de 
relatórios temáticos, 
apresentando os principais 
desafios e riscos do governo 
federal, agregando os principais 
achados e as recomendações 
para todos os setores/funções 
do governo 

Obs.: CGU = Controladoria-Geral da União; CPR = Contas do Presidente da República; TCU = Tribunal de Contas da União. 
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Avaliação se a liberação do conteúdo do relatório da auditoria em diferentes 
momentos dos processos de accountability e de tomada de decisão pode 
aumentar o impacto 

Conforme observado na seção anterior, o TCU emite seu relatório da auditoria em 
tempo adequado, seguindo os prazos constitucionais e boas práticas internacionais. O 
TCU, entretanto, não considera explicitamente o impacto do conteúdo de seu relatório de 
auditoria nos diferentes momentos dos processos de accountability e de tomada de 
decisão do governo federal. Por exemplo, o relatório da auditoria contém uma análise da 
dívida pública, do superávit primário e da conformidade com as metas estabelecidas na 
Lei de Responsabilidade Fiscal. Esta análise pode moldar as deliberações do congresso 
sobre a estrutura macrofiscal do orçamento anual, especificamente a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO). Esta Lei é considerada o documento pré-orçamentário do Brasil 
(Blöndal, Goretti & Kristensen, 2003). A OECD (2002) considera que o documento pré-
orçamentário deve claramente especificar os objetivos da política fiscal e econômica no 
longo prazo do governo e as intenções da política no médio prazo para o futuro 
orçamento e, pelo menos, para os dois próximos exercícios. Porém, como está incluída no 
relatório de auditoria das CPR, a análise é recebida relativamente tarde para a discussão 
da LDO – reduzindo o possível impacto da análise do TCU em subsidiar a tomada de 
decisão do governo (Figura 0.5).  

Figura 0.5. Associação entre o relatório da auditoria do TCU sobre as CPR e a tomada de decisão 
orçamentária do governo federal 

Exemplo do Capítulo 2 do relatório do TCU e a discussão da estrutura orçamentária macrofiscal 

 
Fonte: Adaptado de Blöndal, J.R., C. Goretti and J.K. Kristensen (2003), “Budgeting in Brazil,” OECD Journal on 
Budgeting, Vol. 3, No.1, pp 97-131. 

O TCU pode tomar ações concretas para compreender quando as informações 
contidas no relatório que acompanha seu parecer prévio podem ser mais úteis em relação 
à análise da última, e à formulação das próximas, leis orçamentárias anuais no poder 
executivo e no Congresso Nacional. Além disso, uma atenção especial pode ser dedicada 
a quem estas informações são úteis. O TCU pode direcionar a atenção não apenas à CMO 
(apresentada na seção anterior), como também às comissões temáticas do Congresso 
Nacional. Em relação ao poder executivo, uma atenção pode ser dedicada à Casa Civil da 
Presidência da República e ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ao 
Ministério das Finanças, à Controladoria-Geral da União e/ou a outros ministérios. Por 
fim, o TCU pode tomar medidas concretas para compreender o nível de utilidade das 
informações para atender às necessidades dos diferentes públicos, isto é, o governo 
central, as funções de governo e/ou portfólio dos ministérios. Uma alternativa seria 
desenvolver vários relatórios mais direcionados, para processos específicos de 
accountability e tomada de decisão. 

Março Abril Maio Junho Julho 

O poder executivo apresenta a Lei de  
Diretrizes Orçamentárias (isto é, documento 

pré-orçamentário) 

O TCU apresenta auditoria das Contas do Presidente da República

O Congresso Nacional vota a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias

O Congresso Nacional começa a discussão sobre 
a Lei de Diretrizes Orçamentárias
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Desenvolver ainda mais a matriz de planejamento pode apoiar a coleta de 
evidências suficientes, relevantes e razoáveis que embasem os principais 
achados 

O TCU introduziu o uso de uma matriz de planejamento como ferramenta para ajudar 
no planejamento da auditoria e na definição das necessidades de informação para a 
auditoria das CPR do exercício de 2011. Embora o TCU tenha experiência com o uso de 
matrizes de planejamento como ferramenta para planejar suas atividades de auditoria de 
conformidade e desempenho, esta foi a primeira vez que este modelo foi aplicado à 
auditoria das CPR. Anteriormente, o planejamento da auditoria das CPR envolvia apenas 
um plano para guiar a produção do relatório da auditoria em tempo adequado. Esse plano 
de trabalho usava informações como limites de página, prazos e responsabilidades para 
elaborar e revisar os diferentes capítulos, seções e subseções do relatório da auditoria. 
Embora ajude a produzir a auditoria pontualmente e conforme as prioridades e 
orientações da auditoria, o plano de trabalho não fornece uma estratégia para a auditoria. 
A matriz de planejamento recentemente introduzida na auditoria das CPR busca 
identificar as questões que precisam ser respondidas e o que isso vai permitir estabelecer, 
além de quais informações são necessárias e a fonte destas informações. Porém, a matriz 
de planejamento para as atividades de auditoria de conformidade e desempenho do TCU 
também identifica quais procedimentos serão usados para tratar as respectivas questões de 
auditoria, o objeto da análise e os possíveis achados, além dos aspectos de uso de recursos 
(por ex., responsabilidade interna e prazos). 

Outras informações podem ser incorporadas à matriz da planejamento para ajudar na 
formulação de uma estratégia de auditoria mais eficaz para as CPR e ajudar o TCU a 
alinhar suas práticas a ISSAI 300: “Normas de Procedimento de Auditoria 
Governamental”. Esta norma enfatiza que os achados de auditoria devem ser baseados em 
evidências suficientes, relevantes e razoáveis referentes ao assunto da auditoria. Materiais 
de apoio devem ser suficientemente completos e detalhados para permitir que o público a 
que se dirige saiba qual trabalho foi realizado para comprovar os achados da auditoria 
(INTOSAI, 2001c). A atual matriz da planejamento das CPR pode ser intensificada para 
claramente vincular as questões da auditoria aos objetivos da auditoria definidos nos 
regimentos internos do TCU (apresentados na Tabela 0.4). A matriz também pode incluir 
informações sobre o assunto e os critérios da auditoria para estruturar a coleta de 
evidências suficientes, relevantes e razoáveis que apoiem o julgamento e os achados do 
auditor. Intensificar a matriz com informações sobre as ressalvas de auditorias das CPR 
de anos anteriores e outras deficiências no controle interno também pode ajudar a 
determinar o escopo do trabalho da auditoria. 

Basear-se mais sistematicamente no conhecimento interno do TCU sobre 
deficiências do controle interno e da prestação de contas pode promover maior 
efetividade e eficiência do trabalho da auditoria 

O TCU tem engajado mais secretarias de controle externo (isto é, unidades técnicas 
que conduzem auditorias) nas CPR desde o exercício de 2009 para melhorar a qualidade 
desta auditoria. Essa medida foi tomada para aumentar o conhecimento sobre entidades e 
programas governamentais, ajudando na elaboração do relatório da auditoria. Porém, essa 
medida se limita à elaboração do relatório de auditoria, e não no seu planejamento. 
Ao invés de se concentrar no número de secretarias de controle externo envolvidas na 
auditoria das CPR, o TCU pode tentar obter informações de seus outros processos de 
controle e fiscalização para a auditoria das CPR. No momento, a auditoria das CPR 
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dedica grande parte do trabalho especificamente ao tópico temático selecionado pelo 
relator ou atividades de rotina da Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag), 
a secretaria que coordena a auditoria das CPR. Em particular, a Semag avalia a 
conformidade da execução orçamentária com as diretrizes definidas na Lei Orçamentária 
Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias durante o exercício, com base no relatório 
semestral de execução orçamentária. A Semag também avalia a conformidade do governo 
com os limites fiscais estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, com base nos 
relatórios de gestão fiscal elaborados por cada poder ou órgão autônomo em até 30 dias 
após o fim de cada quadrimestre. 

O TCU pode tomar providências para melhorar o conhecimento gerado de seus outros 
processos de controle e fiscalização para ajudar na auditoria das CPR. Por exemplo, o 
TCU pode usar as auditorias das contas de gestores públicos (isto é, entidades sujeitas ao 
julgamento de contas pelo TCU) para identificar riscos mais sistemáticos que afetam a 
regularidade do relatório das CPR e o desempenho do governo reportado nas CPR. 
Atualmente, não há conexão entre o trabalho das auditorias das CPR e as contas dos 
gestores públicos. A auditoria das CPR deve ser concluída em até 5 meses após o 
encerramento do exercício, mas a Lei Orgânica do TCU estipula que o julgamento das 
contas anuais de gestores públicos seja realizado em até 24 meses após o fim do 
exercício. Na prática, o TCU não começa a auditar nem mesmo as contas anuais mais 
significativas de gestores públicos antes do oitavo ou nono mês após o fim do exercício. 
Nem os gestores do TCU veem uma associação entre as auditorias das CPR e os 
relatórios de entidades, como no caso de muitas outras EFS (por ex., da Austrália, 
Holanda, Espanha e dos Estados Unidos, entre outros países). Além disso, o TCU pode 
dedicar esforços para introduzir uma metodologia comum que avalie os riscos das 
entidades e programas do governo federal. 

Associar esforços para aumentar as capacidades de auditoria às reformas na 
gestão de recursos humanos do TCU e revisar periodicamente as práticas de 
auditoria para apoiar práticas profissionais de auditoria 

Conforme observado na seção anterior, o TCU está tomando providências para 
expandir sua capacidade de auditoria financeira, seguindo as Diretrizes de Auditoria 
Financeira da INTOSAI (ISSAI 1000-2999) e boas práticas internacionais, para 
desenvolver uma estratégia que fortaleça sua capacidade de auditoria financeira. Como 
parte deste trabalho, o TCU está analisando lacunas entre as práticas de auditoria 
financeira e as Diretrizes de Auditoria Financeira da INTOSAI. Os próximos passos do 
projeto incluem a identificação de lacunas entre os atuais procedimentos de auditoria 
financeira do TCU e os padrões e as boas práticas internacionais. O instituto de 
treinamento do TCU (Instituto Serzedello Corrêa) também vai desenvolver um curso de 
pós-graduação de auditoria financeira, baseando-se nos resultados de suporte técnico do 
projeto e em outros especialistas externos em controle e fiscalização. A análise do TCU é 
tempestiva, já que a maioria das Diretrizes de Auditoria Financeira da INTOSAI foi 
publicada somente nos últimos anos: 10 em 2007 e as outras 28 em 2010. O TCU também 
pode analisar lacunas entre o manual de auditoria de conformidade do TCU e o 
documento ISSAI 4200: “Diretrizes INTOSAI para Auditoria de Conformidade 
Associada à Auditoria Financeira”, pois a auditoria das CPR inclui uma avaliação da 
conformidade com várias leis orçamentárias (INTOSAI, 2010b). 

É fundamental que as ações para fortalecer a capacidade de auditoria financeira sejam 
alinhadas à implementação da estrutura de competências do TCU, para garantir sinergias 
e apoiar a implementação de reformas de gestão de recursos humanos. Esforços para 
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modernizar as práticas de gestão de recursos humanos e desenvolver as competências dos 
gestores são elementos fundamentais do Plano Estratégico do TCU 2011-15. A gestão de 
competências foi introduzida no TCU em 2006 com o objetivo de estimular o 
desenvolvimento de uma força de trabalho de profissionais capacitados e motivados, e 
aumentar a efetividade do TCU. O Tribunal pode considerar a ideia de implementar 
mecanismos para garantir que as atualizações futuras nas Diretrizes de Auditoria 
Financeira da INTOSAI se reflitam em suas normas e procedimentos de auditoria de 
maneira adequada. O Subcomitê de Auditoria Financeira da INTOSAI vai começar a 
revisão de duas normas de auditoria financeira em 2012, com outras 36 normas já 
agendadas para revisão depois de 2013. O Subcomitê de Auditoria de Conformidade do 
INTOSAI vai começar a revisão da ISSAI 4200 depois de 2016. A atualização constante 
das normas do TCU é possível com uma revisão entre pares da metodologia de auditoria 
financeira do TCU em um período de cinco anos, e envolve uma série de EFS dos 
Subcomitês de Auditoria Financeira e de Auditoria de Conformidade do INTOSAI. 

Usar as melhorias na estratégia da auditoria para direcionar a atenção em 
como aperfeiçoar a prestação de contas governamental, e não apenas o 
relatório de auditoria e o parecer prévio 

A Lei Orgânica do TCU estipula que as CPR devem incluir 2 elementos: i) o BGU; e 
ii) um relatório da autoridade central do Sistema de Controle Interno da Administração 
Pública Federal. As Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos 
Orçamentos e Balanços definem o conteúdo do BGU, e o Ministério da Fazenda 
regulamenta as bases contábeis dos demonstrativos. A Lei Orgânica do TCU concede à 
EFS do Brasil a autoridade para definir o conteúdo do relatório que será elaborado pela 
autoridade central do Sistema de Controle Interno da Administração Pública Federal, que 
é feito por meio de um Aviso anual. Este Aviso é enviado à CGU em outubro ou 
novembro de cada ano. Este Aviso geralmente exige que o poder executivo forneça 
informações adicionais às CPR e pode ser usado para exigir do poder executivo 
declarações explícitas – ou declarações de conformidade – referentes às informações 
contidas nas CPR, podendo ser auditado posteriormente como parte dos testes necessários 
aos objetivos da auditoria do TCU. O Aviso também pode ser usado para direcionar a 
atenção do poder executivo e assim reforçar as características qualitativas das 
informações relatadas, e não apenas exibir as informações principais e publicar 
informações de apoio, como ocorre atualmente. As dimensões qualitativas incluem, entre 
outras coisas, a relevância, inteligibilidade, verificabilidade e comparabilidade das 
informações apresentadas pelo poder executivo. 

Para garantir que as ações que moldam as CPR positivamente estejam alinhadas às 
necessidades do público-alvo do relatório, o TCU pode realizar ações específicas para 
compreender os desafios e obstáculos que envolvem o seu uso. A independência e a 
objetividade do TCU fazem deste um veículo significativo para moderar e balancear as 
visões do Congresso Nacional. Ao tentar compreender os desafios e obstáculos que 
envolvem o uso das CPR, o TCU pode considerar a coordenação e a cooperação com a 
CGU e a Secretaria do Tesouro Nacional, para aperfeiçoar as CPR. Estes dois órgãos são, 
conforme observado anteriormente, responsáveis pela preparação das CPR. Ao firmar 
parcerias com a CGU e a Secretaria do Tesouro Nacional, o TCU pode refletir sobre as 
orientações internacionais existentes sobre “Coordenação e Cooperação entre EFS e 
Auditores Internos no Setor Público” para gerenciar com eficácia quaisquer riscos que 
possam surgir (INTOSAI, 2010c). 
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Desenvolver uma estratégia de comunicação coordenada e explícita da 
auditoria, com base na compreensão do público-alvo a que se dirige, pode 
aumentar a conscientização e o uso dos principais achados 

O TCU tem realizado uma série de ações para melhorar a comunicação de seus 
achados da auditoria das CPR – e de seus processos de controle e fiscalização em termos 
mais gerais – nos últimos 10 anos. As ações específicas relacionadas aos achados da 
auditoria das CPR incluem a introdução de um sumário executivo do relatório de 
auditoria, uma página na web dedicada para o parecer prévio e relatório da auditoria, 
além das “fichas-síntese” de fácil compreensão. Especificamente para a auditoria das 
CPR do exercício de 2011, o TCU realizou um seminário com as partes interessadas do 
poder executivo, lançou um prêmio de jornalismo e realizou uma série de atividades com 
grandes universidades do Brasil. A comunicação dos achados da auditoria das CPR 
também usou as ações do TCU para fortalecer seu sistema de comunicação institucional. 
As responsabilidades e o uso de recursos das unidades do TCU que interagem com o 
Congresso Nacional e a mídia aumentaram, exercendo um impacto direto na 
comunicação dos processos de controle e fiscalização do TCU. Estas ações estão de 
acordo com o ISSAI 20: “Princípios de Transparência e Accountability”. Os Princípios 
7 e 8 desta norma encorajam as EFS a comunicarem publicamente os achados de suas 
auditorias em tempo oportuno usando a mídia, a Internet e outros meios 
(INTOSAI, 2009).  

O TCU pode definir melhor seus objetivos de comunicação, concentrando-se no que 
busca dos públicos principais, secundários e outros, quando estes recebem os principais 
achados das CPR. Embora o TCU tenha investido na expansão do público de sua 
auditoria das CPR, ainda deve articular um objetivo de comunicação claro para cada 
público-alvo, e não a priorização destes públicos. Os atuais objetivos de comunicação da 
auditoria das CPR são articulados de maneira bem similar aos resultados desejados do 
plano estratégico do TCU, isto é, para exercer um impacto positivo na transparência e na 
accountability governamental, desenvolver a gestão pública e fortalecer a imagem 
institucional do próprio TCU (TCU, 2011). Além disso, o TCU define o público de sua 
auditoria em termos gerais. O TCU pode manter um enfoque no entendimento das 
categorias de públicos dentro desses grupos mais amplos, em seu conhecimento e 
compreensão da auditoria e em como eles usam os principais achados da auditoria. Uma 
estratégia de comunicação coordenada e explícita pode ajudar o TCU a manter um 
enfoque nestes aspectos e apontar funções e responsabilidades internas que comuniquem 
os principais achados da auditoria, e ainda fornecer uma base sensata para avaliar e 
aprender lições com as atividades de comunicação. O Quadro 0.3 mostra o conteúdo geral 
de uma estratégia de comunicação para a auditoria das CPR realizada pelo TCU. 

Esta função de uma estratégia de comunicação coordenada e explícita pode também 
ser considerada em conjunto com o grande atraso da análise legislativa das CPR. Hoje, o 
TCU não compreende os principais obstáculos e restrições que atrapalham a análise das 
CPR por parte do Congresso Nacional. Um melhor entendimento destes obstáculos e 
restrições pode ajudar o TCU a trabalhar juntamente com o Congresso Nacional, para 
melhorar a accountability do setor público e subsidiar a tomada de decisões, associando 
os controles orçamentários ex post e ex ante. Além disso, uma estratégia de comunicação 
coordenada e explícita pode ajudar a resolver a falta de vínculo atual entre o conteúdo do 
relatório da auditoria e os principais achados da auditoria, além de formatar estes achados 
para guiar o entendimento que o público-alvo tem do seu significado. 
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Caixa 0.3. Conteúdo geral de uma estratégia de comunicação para a auditoria das Contas do 
Presidente da República realizada pelo TCU 

Introdução & apresentação geral 

• Introdução, descrevendo por que a estratégia de comunicação está sendo desenvolvida, o que espera atingir 
e quem é o responsável pela estratégia de comunicação. 

• Informações gerais, apresentando brevemente os objetivos e o escopo da auditoria que está sendo 
comunicada, fornecendo detalhes suficientes para alguém que não possui conhecimento sobre a auditoria. 

• Lógica da estratégia de comunicação, descrevendo por que uma estratégia de comunicação é necessária e o 
que se espera que o público-alvo “faça” depois de receber as mensagens de comunicação. A lógica deve usar 
lições de auditorias passadas referentes a: i) público-alvo; ii) objetivos da comunicação; iii) atividades de 
comunicação; e iv) impacto das atividades de comunicação. 

Objetivos & mensagens 

• Objetivos & escopo da auditoria, fornecendo o contexto mais amplo necessário para compreender como a 
estratégia de comunicação vai ajudar a obter os resultados desejados da auditoria. 

• Objetivos da comunicação: Devem ser claros e mensuráveis para informar o desenvolvimento de uma 
estratégia de comunicação adequada e servir como base para avaliar tal estratégia. Os objetivos da 
comunicação são diferentes das tarefas de comunicação, que são realizadas para atingir os objetivos; podem 
incluir aumento da conscientização, mudança de atitudes e mudança de comportamentos. 

• Público-alvo: Quanto mais profundamente o público-alvo for compreendido, maior a probabilidade de 
sucesso de uma estratégia. Descrições amplas como “o legislativo”, “o poder executivo” e “os cidadãos” 
envolvem uma probabilidade menor de resultar em estratégia de sucesso. O público-alvo pode ser agrupado 
em categorias de públicos principais (aqueles diretamente afetados ou que precisam agir); públicos 
secundários (aqueles que se beneficiam dos principais achados e/ou talvez influenciem os públicos 
principais); e outros públicos (aqueles com interesse geral). Uma atenção também deve ser dedicada a 
públicos específicos, como aqueles que não têm acesso à informação por causa de, por exemplo, baixa 
renda, baixo nível escolar, baixos níveis de alfabetização, incapacidades ou isolação geográfica. 

Mensagens & avaliação 

• Mensagens principais, incluindo detalhes dos achados da auditoria (isto é, parecer da auditoria, ressalvas, 
outras mensagens importantes e recomendações), além de ações positivas realizadas pela entidade auditada 
desde a última auditoria; e um claro “chamado para ação”, descrevendo o que o público-alvo deve fazer 
após receber as mensagens. As mensagens principais devem transmitir a finalidade da atividade de 
comunicação em poucas palavras. Atenção para a possibilidade de existir objetivos e mensagens principais 
diferentes para públicos-alvo distintos. 

• Mix de comunicação proposto, descrevendo todos os componentes propostos da estratégia de comunicação. 
O mix deve incluir uma breve descrição de comunicados à imprensa planejados, eventos, etc. Uma atenção 
especial deve ser dedicada a instrumentos para públicos-alvo com acesso limitado ou nenhum acesso à 
informação. O mix específico deve ser guiado por pesquisas de comunicação com o público-alvo e avaliação 
de estratégias de comunicação anteriores. 

• Avaliação, que exerce um papel crucial para garantir que as atividades de comunicação sejam bem 
direcionadas e que as lições sejam aprendidas. A avaliação também ajuda a reunir as informações 
necessárias para atender aos requisitos de accountability. 
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Caixa 0.3. Conteúdo geral de uma estratégia de comunicação para a auditoria das Contas do 
Presidente da República realizada pelo TCU (cont.) 

Gestão & recursos 

• Gestão da comunicação, definindo as funções e responsabilidades dos membros da equipe de comunicação. 
Isso pode incluir a definição das funções de diferentes divisões da organização, principalmente se estas 
unidades diferentes forem responsáveis por diferentes públicos-alvo. Deve ser incluído qualquer processo de 
aprovação interna e quem é o principal responsável pela aprovação. 

• Linha do tempo, com cobertura do início ao fim e datas específicas que precisam ser definidas, como 
anúncios e lançamentos. Outros eventos significativos devem ser considerados além do escopo de influência 
da instituição responsável pela estratégia de comunicação. 

• Orçamento, apresentando a quantidade de dinheiro e o tempo do pessoal para a implementação da estratégia 
da comunicação, com valores específicos para cada componente da estratégia e quais atividades cada um 
inclui. Uma parte dos recursos deve ser alocada para a avaliação. 

Focar as atividades de comunicação nos principais achados pode ajudar o 
público-alvo a entender a importância deles para o desempenho e a 
accountability pública  

O sumário executivo e as fichas-síntese sobre a auditoria das CPR parecem se 
concentrar na análise do TCU contida no relatório da auditoria, e não nos objetivos, 
escopo e principais achados. Por exemplo, a ficha-síntese sobre a auditoria das CPR do 
exercício de 2011, intitulada “Conclusões, Ressalvas e Recomendações”, fez referência 
ao fato de que a auditoria resultou em 25 ressalvas, mas não listou nem discutiu nenhuma 
delas. Esta mesma ficha-síntese observou que havia 40 recomendações referentes à 
auditoria das CPR, mas listou apenas 10 delas, e não discutiu o impacto esperado após a 
implementação de tais recomendações. A ficha-síntese sobre a auditoria das CPR do 
exercício de 2011, intitulada “Conclusões”, não fez referência alguma a ressalvas ou 
recomendações. Nas partes onde as fichas-síntese realmente se concentram nas ressalvas 
e recomendações, a maior parte do enfoque está nos temas relacionados à execução 
orçamentária e aos tópicos temáticos, e não ao BGU (Tabela 0.11). 

Reportar sistematicamente sobre as ações do poder executivo para tratar as 
ressalvas, e não apenas para implementar as recomendações, pode aperfeiçoar 
a accountability governamental 

O TCU apenas inclui sistematicamente informações sobre o status das recomendações 
relacionadas à auditoria no próximo relatório de auditoria das CPR. O relatório da 
auditoria tem um capítulo dedicado "[Status das] Recomendações da auditoria das CPR 
anteriores". O TCU discute as recomendações anteriores separadamente das 
recomendações atuais, ao invés de listar os itens no relatório da auditoria. Das 100 
recomendações feitas pelo TCU nas auditorias de CPR dos exercícios de 2006 a 2010, 43 
foram removidas porque foram implementadas, 35 foram removidas após implementação 
parcial e 22 foram removidas sem implementação alguma (Tabela 0.12). Além disso, não 
há relato de ações do poder executivo relacionadas às ressalvas identificadas na auditoria 
das CPR. O TCU relata que monitora, por meio dos processos de controle e fiscalização 
de rotina, as ações do poder executivo relacionadas a ressalvas e à implementação das 
recomendações. Porém, isso não é reportado nos relatórios posteriores de auditoria das 
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CPR, e nem são encontradas as informações sobre isso na página da web do TCU 
dedicadas à auditoria das CPR – um importante instrumento de comunicação da auditoria 
das CPR feita pelo TCU. 

Tabela 0.11. Inclusão de ressalvas e recomendações nas fichas-síntese da auditoria das CPR feita pelo TCU 

Exercício auditado 

2009 2010 2011 
Ficha-síntese 

sobre conclusões, 
ressalvas e 

recomendações 

Relatório 
inteiro 

Ficha-síntese 
sobre conclusões 

Relatório 
inteiro 

Ficha-síntese 
sobre conclusões, 

ressalvas e 
recomendações 

Relatório 
inteiro 

Ressalvas 15 16 0 8 0 25
Recomendações, associadas ao 
capítulo do relatório da auditoria 13 33 0 23 10 40 

2.  Desempenho econômico 
do Brasil 0 0 0 0 0 2 

3.  [Conformidade da] 
Execução orçamentária 
[com leis & 
regulamentações 
orçamentárias] 

7 9 0 4 4 11 

4.  [Conformidade & 
desempenho das] Ações 
setoriais do governo 

2 2 0 0 0 0 

5.  [Regularidade do] BGU 3 19 0 16 0 13
6.  [Avaliação do(s)] Tópico(s) 

temático(s) 1 3 0 0 6 14 
7.  [Status das] 

Recomendações da 
auditoria das CPR anterior 

0 0 0 2 0 0 

Obs.: BGU = Balanço Geral da União; CPR = Contas do Presidente da República. A ficha-síntese do exercício de 2010 
apresentava apenas “Conclusões”. As referências a ressalvas e recomendações estão incluídas em parênteses, pois as fichas-
síntese estão organizadas por capítulo do relatório inteiro do TCU, do qual o capítulo sobre conclusões inclui as ressalvas e as 
recomendações. 

Tabela 0.12. Relatório do TCU sobre as recomendações de auditoria de Contas do Presidente da República 
anteriores 

 Exercício 
2006 2007 2008 2009 2010

Recomendações consideradas implementadas e removidas/em implementação e 
removidas 

6 10 10 6 11

Recomendações parcialmente implementadas e removidas 9 6 8 7 5
Recomendações consideradas não implementadas e mantidas 19 10 6 14 0
Recomendações consideradas não implementadas e removidas 3 3 4 6 6
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Avaliar o impacto de forma mais ampla pode demonstrar o impacto da auditoria 
na governança pública e ajudar a melhorar a elaboração do relatório de 
auditoria e a sua comunicação 

O TCU não possui sistemas e indicadores específicos para medir o impacto de suas 
atividades de comunicação relacionadas à auditoria das CPR ou o impacto de auditorias 
de forma mais geral. Além de reportar as ações do poder executivo para tratar os 
principais achados, o TCU pode: i) analisar a conscientização, a compreensão e o uso dos 
principais achados por parte do Congresso Nacional; e ii) analisar a cobertura dos 
principais achados feita pela mídia. A Figura 0.6 ilustra os canais pelos quais os 
principais achados da auditoria do TCU podem exercer impactos. Esta figura serve 
apenas para fins ilustrativos e o TCU pode estudar as categorias de público-alvo dentro 
desses grupos mais amplos e seus mix preferidos de meios de comunicação para receber 
as informações sobre os principais achados. 

Figura 0.6. Possível impacto da auditoria das Contas do Presidente da República realizada pelo TCU 

 

A pesquisa periódica da conscientização e compreensão dos membros do Congresso 
Nacional sobre a auditoria das CPR, seus objetivos e a clareza dos principais achados 
pode melhorar a compreensão de sua função constitucional como um órgão que auxilia o 
legislativo. As EFS, em vários países da OECD, pesquisam os membros do legislativo, 
como fonte de informações básicas para avaliar o impacto de sua auditoria – 
o Departamento de Auditoria Nacional da Austrália fornece um exemplo (Caixa 0.4). 
Ao fazer isso, o TCU deve utilizar metodologias reconhecidas para garantir que os 
resultados da pesquisa sejam de alta qualidade; procurar entender os fatores que 
fundamentam os resultados; e estar ciente e compreender as limitações das pesquisas de 
percepção (OECD, 2012). O TCU também pode monitorar de forma mais sistemática e 
relatar internamente sobre as discussões relacionadas à auditoria das CPR no Congresso 
Nacional. As discussões com uma série de gestores do TCU indicou confusão mesmo 

 

Principais achados do TCU (isto é, 
parecer prévio, ressalvas e 
recomendações) das Contas 
do Presidente da República 

Impacto direto 
Impacto indireto 

Parecer prévio do TCU e relatório da auditoria
Sessão extraordinária do Plenário do TCU 
Produtos de comunicação impressa do TCU 
Internet e mídia social do TCU 
Reuniões e eventos do TCU 

O Poder Executivo implementa ações 
para tratar as ressalvas e implementar
as recomendações 

O Congresso Nacional controla o poder 
executivo, monitorando as ações que 
tratam das ressalvas e implementam as 
recomendações

A Mídia apoia a conscientização e a 
compreensão dos principais achados do TCU 
sobre as Contas do Presidente da República 
dos cidadãos, do Congresso Nacional e do 
poder executivo

Os Cidadãos exigem:
1) que o poder executivo melhore a 
confiabilidade do relatório e trate os principais 
achados, 
2) que o Congresso Nacional monitore as ações 
do poder executivo que tratam das ressalvas e 
implementam as recomendações
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sobre o processo que o Congresso Nacional segue para julgar as CPR utilizando o parecer 
prévio e o relatório de auditoria do TCU. 

A avaliação da cobertura da auditoria das CPR feita pela mídia, e como a cobertura 
reflete, de forma mais geral, o conteúdo e o tom dos comunicados à imprensa e dos 
relatórios de auditoria do TCU pode promover o aprendizado e a revisão da estratégia de 
comunicação do TCU. Atualmente, o TCU não pesquisa sistematicamente nem relata 
internamente a cobertura da mídia sobre os achados da auditoria das CPR. A Secretaria de 
Comunicação (Secom) do TCU contrata uma empresa para fazer as análises qualitativa e 
quantitativa da cobertura de processos de auditoria do TCU feita pela mídia, 
determinando: i) o número de canais de notícia impressa e eletrônica e artigos publicados 
sobre os processos de controle e fiscalização do TCU em geral; ii) quais processos de 
auditoria do TCU são de maior interesse para tais canais de notícia impressa e eletrônica; 
e iii) quais processos de auditoria do TCU são explorados com mais profundidade por tais 
canais de notícia impressa e eletrônica. A Secom apenas fornece informações sobre o 
número de canais de notícia e artigos publicados referentes à auditoria das CPR realizada 
pelo TCU. Por exemplo, a Secom identificou 71 artigos em 56 canais de notícia sobre a 
auditoria das CPR do exercício de 2011 nos primeiros dias após a decisão do Plenário do 
TCU.  

Caixa 0.4. Pesquisas do Departamento de Auditoria Nacional da Austrália realizadas com os 
membros de comitês do Parlamento e secretários de comitês 

O Departamento de Auditoria Nacional da Austrália (ANAO - Australian National Audit Office) realiza 
pesquisas periódicas para medir seu desempenho no atendimento às necessidades dos parlamentares e identificar 
oportunidades para melhorar o serviço que fornece ao Parlamento. Mais especificamente, a pesquisa tem como 
objetivo: 

• obter feedback construtivo sobre o desempenho do ANAO no atendimento às necessidades e expectativas 
dos membros do Parlamento, da Comissão Mista de Contas Públicas e Auditoria, e outros comitês 
parlamentares; 

• identificar medidas que podem ser implementadas para reforçar a relação do ANAO com o Parlamento; e 

• aumentar a conscientização no Parlamento sobre os produtos e serviços do ANAO. 

Uma atenção especial é dedicada à Comissão Mista de Contas Públicas e Auditoria, que é ponto principal de 
contato entre o ANAO e o Parlamento. A principal função desta comissão é controlar as agências do governo 
para que mantenham o uso legal, eficiente e efetivo dos fundos públicos. A Comissão Mista examina todos os 
relatórios do ANAO apresentados para discussão no Parlamento. O ANAO realizou as pesquisas em 2000, 2002, 
2008 e 2011. Os secretários de comitês parlamentares foram incluídos na pesquisa pela primeira vez em 2008. 
Estes secretários são funcionários públicos que servem como ponto de contato para os assuntos relacionados a 
cada comitê.  

Todos os 226 parlamentares (150 membros da Câmara dos Representantes e 76 senadores) são convidados a 
participar da pesquisa. A pesquisa é feita com uma entrevista presencial com um consultor de pesquisa sênior e 
um funcionário do ANAO durante um dos períodos de reunião; ou entrevista por telefone com um consultor de 
pesquisa sênior; ou com um questionário impresso. Todos os 34 secretários de comitês são convidados a 
responder a pesquisa por meio de entrevista por telefone com um consultor de pesquisa sênior. 

No geral, a pesquisa de 2011 descobriu que os funcionários do ANAO foram bem avaliados pelos 
parlamentares e secretários de comitês parlamentares por sua acessibilidade, resposta rápida e utilidade do 
aconselhamento ou da informação fornecida no atendimento de suas necessidades. Os entrevistados também 
valorizaram o trabalho do ANAO, com vários comentários afirmando que o ANAO exerce um papel vital no 
controle das agências governamentais. Além disso, os entrevistados consideraram que o ANAO oferece produtos 
de alta qualidade, é independente, não é partidário, e é uma organização íntegra. 
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Caixa 0.4. Pesquisas do Departamento de Auditoria Nacional da Austrália realizadas com os 
membros de comitês do Parlamento e secretários de comitês (cont.) 

 
A pesquisa de 2011 identificou algumas áreas onde o ANAO pode melhorar, e o ANAO criou uma série de 

iniciativas para 2012-13, incluindo o desenvolvimento de um plano de comunicação para conduzir seu 
engajamento com os membros do Parlamento. O ANAO também vai procurar desenvolver um livreto mais 
conciso para apresentar os objetivos e principais achados de cada auditoria de desempenho. Além disso, o 
ANAO também analisa outras abordagens para expressar melhor os principais temas e achados de uma auditoria 
e reduzir ao máximo a complexidade de seus relatórios. 

Fonte: ORIMA Research (Organisational Improvement and Market Research) (2009), “Australian National 
Audit Office, 2008 Parliamentary Survey”, Australian National Audit Office. 
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