A IMPRENSA E O CONTROLE EXTERNO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA1
Mi nis tro-Pre si den te Hum ber to Gu i ma rães Sou to
Au to ri da des pre sen tes, ser vi do res, se nho ras e se nho res,
Inicialmente, registro minha satisfação em participar deste VI Simpósio
Nacional de Auditoria de Obras Públicas. Esse é um tema de grande importância para
a Administração Pública, já que os montantes despendidos com construção de
estradas, portos, de redes de saneamento, de barragens, de obras de infra-estrutura e
de outras edificações representam parcela significativa dos gastos estatais e merecem
ser fiscalizados rigorosamente.
Ape sar dos avan ços que os Tri bu na is de Con tas vêm ob ten do nos úl ti mos anos,
essa fis ca li za ção so men te se tor na rá ple na men te efe ti va na me di da em que as téc ni c as
para sua re a li za ção se jam continuamente apri mo ra das e as ex pe riên ci as ad qui ri das
por cada ór gão de con tro le se jam com par ti lha das com aque les que de sen vol vem ati vida des se me lhan tes.
É por tal ra zão que cum pri men to o Tri bu nal de Con tas de San ta Ca ta ri na, na
pes soa de seu Pre si den te, Con se lhe i ro Sa lo mão Ri bas Jú ni or, pela ini ci a ti va de promo ver este even to. Te nho cer te za de que, ao tér mi no das apre sen ta ções e dos de ba tes
que aqui se rão tra va dos, re tor na re mos to dos a nos sos ór gãos um pou co mais ap tos a
con tri bu ir para o aper fe i ço a men to do con tro le das obras pú bli cas.
Apro ve i to para lem brar que o Tri bu nal de Con tas da União tam bém tem fe i to
grande es for ço nes sa área. Te mos pro cu ra do apri mo rar nossos proce di men tos para
fis ca li za ção de obras, quer por ini ci a ti va pró pria, quer para aten der de man das de Comis sões do Con gres so Na ci o nal ou, ain da, para cum prir exi gên ci as fe i tas por su ces sivas Leis de DiretrizesOrçamentárias.
No fi nal do ano de 2000, em de cor rên cia de um tra ba lho de pes qui sa so bre tendên ci as e pers pec ti vas do con tro le ex ter no, re a li za do pelo Tri bu nal, foi cri a da a Secre ta ria de Obras e Pa tri mô nio da União, a quem cou be co or de nar as ini ci a ti vas do
TCU nes se campo.
Em de cor rên cia des sa ma i or sis te ma ti za ção, do desenvolvimento de pro ce dimen tos de au di to ria e de pa drões ade qua dos, da es pe ci a li za ção de par te do cor po técni co e do tre i na men to de gran de nú me ro de Ana lis tas em to das as nos sas Se cre ta ri as
de Con tro le Exter no nos Esta dos, foi pos sí vel au men tar sig ni fi ca ti va men te os re sultados do Tribunal.
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No ano de 2000, somente para aten der o Con gres so Na ci o nal re a li za mos 190
au di to ri as de obras. Nes te ano, con tu do, con se gui mos au di tar apro xi ma da men te 320
obras, cu jos or ça men tos so ma dos cor res pon di am a mais de R$7,5 bi lhões, ape nas no
primeirosemestre, de for ma a sub si di ar a dis cus são, na Co mis são Mis ta de Orça mento do Con gres so Na ci o nal, da pro pos ta or ça men tá ria e da li be ra ção de re cur sos para
obras em que fo ram de tec ta das ir re gu la ri da des gra ves. O re sul ta do des sas au di to ri as
será apre ci a do de fi ni ti va men te pelo Tri bu nal até o final des te mês , gra ças ao em pe nho de nos sos Ana lis tas e à cons ciên cia dos Mi nis tros acer ca da im por tân cia do tema.
Para o pró xi mo exer cí cio, as me tas são am bi ci o sas. Pre ten de mos fa zer au di to rias em um nú me ro ain da ma i or de obras, além de am pli ar e apro fun dar, gra ças ao aperfeiçoamento dos pro ce di men tos de au di to ria, os exa mes re a li za dos em cada uma.
Mas esse não é o tema que me ca bia abor dar nes ta opor tu ni da de. Enve re dei por
ele em ra zão do en tu si as mo que me pro vo ca. Con tu do, vou re tor nar ao ob je to de minha pa les tra, que é a re la ção en tre o con tro le da ad mi nis tra ção pú bli ca e a im pren sa.
Para ini ci ar mi nha abor da gem, per mi tam-me que o faça lou van do-me no Tri bunal de Con tas da União. O Tri bu nal foi cri a do, nos pri mór di os da Re pú bli ca, por inspi ra ção de Rui Bar bo sa. E Rui, nos so pa tro no, foi um ár duo de fen sor da li ber da de de
im pren sa, que con si de ra va a mais ne ces sá ria de to das, pois, por sua na tu re za, re pre sen ta ria to das as ou tras.
Ao pes qui sar sua obra para ob ter sub sí di os para esta mo des ta apre sen ta ção, depa rei com um pen sa men to de Rui que é a sín te se des sa con vic ção. Di zia ele:
“A im pren sa é a vis ta da Na ção. Por ela é que a Na ção acom pa nha o que lhe
pas sa ao per to e ao lon ge, en xer ga o que lhe mal fa zem, de vas sa o que lhe ocul tam e
tra mam, co lhe o que lhe so ne gam, ou rou bam, per ce be onde lhe al ve jam, ou no do am,
mede o que lhe cer ce i am, ou des tro em, vela pelo que lhe in te res sa, e se aca u te la do
que a ame a ça.”
Fica cla ro que, para Rui, a im pren sa é ins tru men to fun da men tal para ga ran tir os
di re i tos da ci da da nia. Não da ci da da nia re pre sen ta da ape nas pe los di re i tos po líti cos, a
ci da da nia de vo tar e ser vo ta do, mas da ci da da nia como um todo, que con sis te em parti ci par da vida da co mu ni da de, em to mar co nhe ci men to e aju dar a de ci dir como se rão
apli ca dos os re cur sos que são re ti ra dos de cada um e en tre gues ao Esta do, para que ele
pro mo va de sen vol vi men to da co le ti vi da de e me lho ria das con di ções de vida de to dos
os ci da dãos.
Sem essa atuação da imprensa, que cobra explicações dos governantes, que
con tes ta a má apli ca ção de re cur sos pú bli cos, que mu i tas ve zes im pe de des vi os de recur sos, que dá pu bli ci da de a de ci sões que atin gem o co ti di a no de cada um e dá a cada
um a opor tu ni da de de co nhe cê-las, não há ci da da nia.
Ve jam como isso está in ti ma men te vin cu la do ao con tro le ex ter no.
Des de seus pri mór di os, o con tro le exis te para co i bir des vi os de con du tas funcionais.
Sua fun ção é vi gi ar, ori en tar e cor ri gir o com por ta men to dos agen tes pú bli cos, aplicar-lhes san ções por ir re gu la ri da des pra ti ca das, co brar-lhes a res ti tu i ção de re cursos
malversados.
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O con tro le ex ter no é, as sim, o ins tru men to prá ti co, efe ti vo, de que dis põe o cidadão-contribuinte, que paga im pos tos e é be ne fi ci a do ou não pela ação es ta tal, para
exer cer seus di re i tos.
É por isso que o con tro le ex ter no é atri bu í do às ca sas le gis la ti vas, onde es tão os
re pre sen tan tes do Povo e da Fe de ra ção.
Fica ní ti da a na tu re za sim bió ti ca do re la ci o na men to en tre os Tri bu na is de Contas e a im pren sa. Ambos são ins tru men tos prá ti cos de ga ran tia da ci da da nia, e sua coo pe ra ção mú tua é be né fi ca para am bos e é es sen ci al para de fen der os in te res ses ma i ores da so ci e da de.
Como se dá esse re la ci o na men to?
Ba si ca men te, de duas for mas.
A pri me i ra é o for ne ci men to, pela im pren sa, de in for ma ções para au xi li ar a fisca li za ção pe los Tri bu na is de Con tas.
A se gun da é a di vul ga ção dos re sul ta dos das ações dos Tri bu na is de Con tas, o
que con tri bui para cons ci en ti zar o ci da dão, fo men tar o con tro le so ci al e am pli ar a re per cus são das de ter mi na ções dos Tribunais.
Exa mi ne mos a pri me i ra for ma de re la ci o na men to.
To dos os que tra ba lham com con tro le da ad mi nis tra ção pú bli ca, em qual quer
lu gar do mun do, sa bem que o agi gan ta men to da ação es ta tal e o re du zi do vo lu me de
recursos de que dispõem os órgãos de controle torna materialmente im possível o
acom pa nha men to de to das as ações es ta ta is.
Ve jam o caso do TCU.
Com ape nas cer ca de 1.000 Ana lis tas e um or ça men to que re pre sen ta qua tro
cen té si mos por cen to – in sis to: qua tro cen té si mos por cen to – do or ça men to da União,
como é pos sí vel fis ca li zar milha res de li ci ta ções re a li za das di a ri a men te pe los órgãos
pú bli cos es pa lha dos por todo o País?
Como é pos sí vel acom pa nhar o dia-a-dia de mi lha res de obras e as se gu rar que estão se de sen vol ven do den tro de pa drões téc ni cos ace i tá ve is e sem des vi os de re cur sos?
Como fis ca li zar pos tos di plo má ti cos es pa lha dos pelo todo o pla ne ta, que gerem, às ve zes, mi lhões de dó la res?
Como acom pa nhar os pro gra mas pú bli cos e ve ri fi car se suas ações es tão sen do
efi ci en tes e be ne fi ci an do efe ti va men te a po pu la ção a que se des ti nam?
Como ten tar apu rar as ra zões da cri se de ener gia e ten tar ofe re cer su ges tões para
mi no rá-la, o que tam bém se in clui en tre as atri bu i ções do TCU? E como ava li ar o ma ne jo dos ma nan ci a is hí dri cos do País, para ten tar pre ve nir a es cas sez de água po tá vel
que ame a ça se aba ter so bre nós?
Como fa zer isso tudo?
Eu lhes res pon do: não há como. Não há como fis ca li zar ou au di tar to dos, ab solu ta men te to dos es ses atos.
Não pen sem que essa im pos si bi li da de ma te ri al de cor re de uma atá vi ca in compe tên cia na ci o nal ou do des le i xo ou des pre pa ro dos ór gãos de con tro le. Ela ocor re em
to dos os lu ga res do mun do, seja ele eco no mi ca men te de sen vol vi do ou não.
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O que fa zem es ses ór gãos de todo o mun do?
Assim como nós, eles se es tru tu ram para ex tra ir o má xi mo de efi ciên cia e de
efe ti vi da de da apli ca ção dos re cur sos de que dis põem. Apli cam téc ni cas es ta tís ti cas ,
aprimoram pro ce di men tos de con tro le, atu am se le ti va men te, fo cam sua atu a ção naqui lo que é ma te ri al men te mais relevante.
É ób vio que tra ba lhar se le ti va men te com a parcela mais re le van te dos mi lha res de
atos de ges tão, ter mi na por cri ar a pos si bi li da de de al gu ma co i sa es ca par do con trole.
É nes se pon to que avul ta a con tri bu i ção da im pren sa para o con tro le. Ela, gra ças
às in for ma ções que re ce be de toda a so ci e da de, à ma i or dis po ni bi li da de de re cur s os,
ao es for ço de jor na lis tas sé ri os e com pro me ti dos com o País, tor na-se um fa rol, que
lan ça luz so bre as pec tos obs cu ros da ges tão pú bli ca que as li mi ta ções ma te ri a is dos
ór gãos de con tro le não per mi ti ram ava li ar ade qua da men te.
No nos so caso, to das as ve zes em que isso ocor re, a re a ção do Tri bu nal de Contas da União é ime di a ta. Re cur sos hu ma nos são des lo ca dos para apu rar fa tos, res ponsá ve is são in ves ti ga dos, in for ma ções são le van ta das, au di to ri as são fe i tas, atos são
jul ga dos e, com pro va da a ir re gu la ri da de, provi dên ci as cor re ti vas são de ter mi na das e
san ções são apli ca das aos in fra to res.
Mas, como já dis se, esse é ape nas um as pec to do re la ci o na men to en tre os Tri buna is e a im pren sa. Há um se gun do, que é a di vul ga ção dos re sul ta dos das ações de
controle.
Tan to nos ca sos em que as fis ca li za ções são re a li za das por pro vo ca ção da im pren sa, quan to nos ca sos em que as fis ca li za ções de cor rem da atu a ção ro ti ne i ra dos
Tri bu na is, há sem pre um re sul ta do das ações de con tro le.
Em li nhas ge ra is, no TCU esse re sul ta do pode ser en qua dra do em uma de duas
gran des ca te go ri as: san ções ou de ter mi na ções.
As san ções con sis tem na apli ca ção de pe na li da des aos res pon sá ve is por ir re gula ri da des. Tais pe na li da des po dem ser a apli ca ção de mul ta, a con de na ção ao re co lhimen to de dé bi tos apu ra dos, o afas ta men to pro vi só rio do car go, a pro i bi ção de de signa ção para fun ções co mis si o na das, a de cla ra ção de ini do ne i da de para con tra tar com a
Admi nis tra ção. E in clu em a ine le gi bi li da de, de cla ra da pela Jus ti ça Ele i to ral quan do o
res pon sá vel tem con tas jul ga das ir re gu la res.
As de ter mi na ções con sis tem em co man dos do Tri bu nal de Con tas, de ca rá ter cogen te, des ti na dos a mo di fi car uma con du ta in cor re ta de um agen te pú bli co ou a aper f e iço ar os re sul ta dos de uma cer ta ação. É o caso, por exem plo, de ori en ta ções des ti na dasa
me lho rar os pro ce di men tos li ci ta tó ri os de um ór gão ou en ti da de, ou da or dem para corri gir o pre ço mí ni mo de um ser vi ço pú bli co cuja con ces são vai ser li ci ta da, ou para su spen der uma co bran ça in de vi da ou um re a jus te in de vi do de pre ços pú bli cos.
Tais de li be ra ções, em tese, têm de ser cum pri das. Ocor re, en tre tan to, que, al gumas ve zes, não o são.
Nes ses ca sos, o pa pel da im pren sa é fun da men tal. Ao dar di vul ga ção às de cisões do Tri bu nal, a im pren sa am plia sua re per cus são, es ti mu la toda a so ci e da de a cobrar seu cum pri men to pe los res pon sá ve is, tor na mais efe ti va a ação do con tro le e be ne fi cia toda a so ci e da de.
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É pre ci so no tar que essa di vul ga ção tem ou tro as pec to in te res san te.
Os re la tó ri os de au di to ria, as ins tru ções, os jul ga men tos, são mu i to téc ni cos para
se rem ade qua da men te com pre en di dos pelo ci da dão co mum, que, des sa for ma, pode ser
pri va do de uma cor re ta per cep ção do con te ú do e das im pli ca ções das de ci sões.
A no tí cia di vul ga da pelo jor nal não tem essa li mi ta ção. Pela pró pria cla re za e
con ci são da lin gua gem jor na lís ti ca, o ci da dão ga nha ma i o res con di ções de acom panhar as ações de con tro le e sa ber como é apli ca do seu di nhe i ro.
Além dis so, tal como os de ma is ór gãos pú bli cos, os Tri bu na is tam bém têm de
pres tar con tas de suas ações à so ci e da de. E que ins tru men to pode ser mais útil para
isso do que a im pren sa, por in ter mé dio da qual po de mos mos trar a toda a co le ti vi da de
qua is os nos sos re sul ta dos, o que fa ze mos em seu be ne fí cio?
Essas são as ra zões pe las qua is nos pre o cu pa mos com a publi ci da de ade qua da
não só das de li be ra ções do Tri bu nal, mas de to das as in for ma ções re la ti vas ao con trole da ad mi nis tra ção pú bli ca. E não se tra ta ape nas de pu bli ci da de, que é uma ati tu de
ati va, de le var a in for ma ção ao ci da dão, mas tam bém de trans pa rên cia, que é uma atitu de pas si va, de per mi tir ao ci da dão am plo aces so às in for ma ções que ele de se je buscar. Mas, por moti vos éticos e le ga is, im põe-se a to dos nós cu i da dos es pe ci a is com a
divulgação das in for ma ções. Te mos cons ciên cia de que, ao apu rar mos pos sí ve is ir regu la ri da des, li da mos com a hon ra e com a ima gem das pes so as, que de vem ser pre serva das até que a res pon sa bi li da de es te ja ir re fu ta vel men te com pro va da.
Sa be mos, tam bém, que li da mos com in for ma ções de gran de sig ni fi ca do eco nômi co, que po dem ter im pac to so bre o fun ci o na men to de mer ca dos e so bre de ci sões de
in ves ti men to e que não po dem ser di vul ga das ex tem po ra ne a men te.
Sa be mos que nos sas ações, por mais isen tas e téc ni cas que se jam, sem pre têm
re per cus sões po lí ti cas, e po dem ser mal do sa men te apro ve i ta das para be ne fi ci ar grupos políticosinteressados em ape nas ata car ou tros.
Por tais mo ti vos, pre o cu pa mo-nos em tra ba lhar de for ma dis cre ta, me ti cu lo sa,
sem di vul gar re sul ta dos até que eles se jam apre ci a dos pe los Co le gi a dos do Tri bu nal,
até que todo o pro ces so le gal es te ja con clu í do e os fa tos definitivamenteapurados.
Pro cu ra mos, via mí dia, a re per cus são do que é pro du zi do com efi ciên cia no órgão, mas sem a an si e da de ve ri fi ca da na im pren sa. Bus ca mos essa con vi vên cia ne cessá ria com o cha ma do “Qu ar to Po der”, sem, con tu do, fo men tar a prá ti ca jor na lís ti ca d e
jul gar por meio de pe rió di cos.
Gos ta ria ain da de cha mar a aten ção para al gu mas das ini ci a ti vas do Tri bu nal de
Con tas da União para tor nar mais trans pa ren te sua atu a ção e para dar ma i or pu bli ci dade a seus re sul ta dos.
A primeira foi o lançamento, no ano de 2000, de um periódico semanal, o
“Infor ma ti vo TCU”, com a qual pas sa mos, de for ma re su mi da e em lin gua gem aces sível, a dar di vul ga ção a toda a co mu ni da de e, prin ci pal men te, aos mem bros do Con gres so Na ci o nal, so bre os tra ba lhos de sen vol vi dos pelo Tri bu nal.
Ou tra ini ci a ti va é a uti li za ção da Inter net. Por in ter mé dio da nos sa pá gi na na
rede, o ci da dão pode acom pa nhar o an da men to de qual quer pro ces so de seu in te res se
den tro do Tri bu nal e, even tu al men te, co nhe cer a ín te gra da de ci são pro fe ri da.
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Tam bém está dis po ní vel na rede toda a ju ris pru dên cia do Tri bu nal, com a versão in te gral dos Vo tos pro fe ri dos por oca sião dos jul ga men tos e o con te ú do com ple to
das de li be ra ções. Essa ju ris pru dên cia é atu a li za da qua se di a ri a men te, é de fácil con sul ta e per mi te ori en tar a atu a ção de ges to res pú bli cos, for ne cer in for ma ções rá pi das à
im pren sa e aten der a in te res sa dos em ad mi nis tra ção pú bli ca.
Na pá gi na do TCU na Inter net está igual men te a homepage de con tas pú bli cas,
onde es tão sen do lan ça das in for ma ções re fe ren tes a tri bu tos e ar re ca da ções da União,
de Esta dos e de Mu ni cí pi os, num to tal de mais de 9. 500 ór gãos e en ti da des. Esse novo
ca nal per mi ti rá o con tro le dos gas tos pú bli cos por qual quer ci da dão que de se je sa ber
como es tão as fi nan ças de sua co mu ni da de, que de se je acom pa nhar a exe cu ção de
uma obra ou de um pro gra ma, que que i ra co nhe cer as com pras fe i tas ou o an da men to
de um con tra to.
No que se re fe re à fis ca li za ção de obras, tema des te sim pó sio, vale res sal tar que
es tão dis po ní ve is na pá gi na do TCU na Inter net in for ma ções re fe ren tes às obras financiadas com re cur sos pú bli cos fede ra is in se ri das na Lei Orça men tá ria Anu al de
2001 pela Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção do Con gres so Na ci o nal, em vir tu de de in dí ci os de ir re gu la ri da des de tec ta dos em au di torias
re a li za das no exer cí cio de 2000 pelo Tri bu nal de Con tas. Na pá gi na, são for ne ci das
in for ma ções so bre da dos ge ra is da obra, con tra tos e con vê ni os, si tu a ção do pro ces s o e
fotografias do es ta do da edi fi ca ção.
Por fim, di a ri a men te co lo ca mos em nos sa pá gi na, à dis po si ção dos jor na lis tas
in te res sa dos, ou seja da im pren sa, no tas ex pli ca ti vas, em lin gua gem sim ples e aces sível, para sub si di ar a ela bo ra ção de ma té ri as para ve í cu los de mí dia.
Ain da no cam po da di vul ga ção, pre ten de mos, em fu tu ro pró xi mo, co me çar a
fa zer sín te ses dos prin ci pa is tra ba lhos do TCU, em es pe ci al no cam po da ava li a ção de
programas e po lí ti cas pú bli cas, que têm im pac to di re to no co ti di a no do ci da dão, e a
pu bli car tais sín te ses, para que a so ci e da de te nha fa ci li da de para co nhe cer os re sul tados da ação es ta tal e para que o Con gres so Na ci o nal, caso de se je, te nha sub sí di os para
de li be rar so bre alo ca ção de re cur sos para tais pro gra mas.
Essas são, em sín te se as ob ser va ções que ti nha a fa zer e as in for ma ções que tinha para tra zer.
Gos ta ria de en cer rar esta ex po si ção com a lem bran ça de que a im pren sa e os
Tri bu na is de Con tas são ins tru men tos de cons tru ção da ci da da nia. Sua co la bo ra ção
mú tua é be né fi ca para am bos e para a co le ti vi da de como um todo, e o cum pri men to de
suas atri bu i ções, por am bas as ins ti tu i ções, de for ma sé ria, ob je ti va e responsável,
pode con tri bu ir para a me lho ria da Admi nis tra ção Pú bli ca e para a cons tru ção de uma
so ci e da de me nos de si gual e mais justa.
Mu i to obri ga do.
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