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O papel dos tribunais de contas
no combate à corrupção
Em se tratando do eterno dilema econômico de escassez de recursos, urge que o Estado aja de
forma econômica, eficiente e efetiva em uma governança para a produção dos melhores resultados
possíveis para a sociedade. Os Tribunais de Contas agem, afinal, para incrementar esses objetivos
últimos: grosso modo, seja transparecendo aos administrados os riscos, oportunidades e recomendações quando identificadas circunstâncias favoráveis de amplificar ação mais eficiente e efetiva; seja,
em um viés de conformidade, demonstrando (e punindo) condutas, processos e decisões realizadas
à margem da lei e aos princípios que regem a Administração Pública.
A corrupção de agentes públicos, nessa tônica, é fator intrínseco de ineficiência estatal. Ao sangrar
recursos que, de outra forma, tornariam mais eficientes e efetivas as políticas e gastos públicos,
compromete-se a própria legitimação política do Estado em uma intranquilidade antagônica à “paz
social” idealizada nos idos tempos de formação da República. Os Tribunais de Contas, pois,
como instituições criadas para fiscalizar, de modo amplo, a aderência a esses interesses
republicanos, controlam a Administração Pública em prol de seu aprimoramento, estando
invariavelmente emaranhados a todo esse contexto de “combate à corrupção”.
Na realidade, a corrupção é sempre fruto de falha na governança do Estado. Se os
gestores públicos devem trabalhar para os cidadãos – em regra de ouro da governança
pública – a corrupção é a clássica gestão por interesse próprio ou de terceiros.
As questões são: o aparato estatal para combater tal corrução é suficiente? As estruturas
de controle são eficientes? Onde se encontram os principais riscos? A estrutura normativa
é condizente com as necessidades de controle, sem prejudicar a eficiência? E como potencializar as ações de controle para tornar todo esse aparato mais eficiente?
Na literatura internacional sobre o assunto, o combate à corrupção pode ser resumido no
trinômio de prevenção, detecção (fiscalização) e responsabilização (punição).
Urge, em ciência ao papel constitucional dos Tribunais de Contas e de acordo com o tempo de
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sua atuação – em auditorias concomitantes e ex post –, meditar (e prestar contas de resultados) sobre
o papel do TCU nessas variáveis. Ciente da demanda da sociedade por essas respostas, em termos
de iniciativas estratégicas, o TCU tomou duas providências fundamentais:
»» Criação do Projeto Combate a Desvios e Irregularidades;
»» Criação da Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura
(SeinfraOperações).
O Projeto Combate a Desvios e Irregularidades – criado em outubro de 2015 – é capitaneado pela
Coordenação-Geral de Controle Externo dos Serviços Essenciais ao Estado e conta com o apoio da
Secretaria de Métodos e Suporte ao Controle Externo. Tanto se busca, nessa ação, oferecer respostas
para a própria Administração Pública na construção de referencial de combate à fraude e corrupção
voltado para o gestor e a auditoria interna, quanto identificar oportunidades para o aperfeiçoamento
do Controle Externo nessa seara.
De modo mais específico, o referencial pretende mapear e disseminar boas práticas no
enfrentamento à fraude e à corrupção na Administração Pública, de maneira a oferecer respostas
e ações de atividade ótima relacionadas: à gestão da ética e postura da alta administração; à
transparência e accountability de suas atividades; ao canal de denúncias e procedimentos de
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apuração, implementação e revisão de controles preventivos e detectivos; ao papel da auditoria
interna e unidade de gestão de riscos; à punição dos responsáveis por fraudes e correção dos
danos; entre outras ações. Em uma segunda etapa, o projeto se dispõe a elaborar, no âmbito do
Controle Externo, normativo com orientações para condução de ações de controle com foco no
combate à fraude e à corrupção.
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