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RESUMO 

 

As Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) são um baluarte fundamental do Estado-nação 

contemporâneo. As EFS ajudam a garantir a confiança dos cidadãos no governo, promovendo 

assim a legitimidade e a estabilidade nacional, por meio de trabalhos de auditoria e outras 

atividades relacionadas à supervisão das funções governamentais. No entanto, há uma escassez de 

textos sobre as principais características dos modelos institucionais mais comumente adotados 

pelas EFSs internacionalmente – a saber, os modelos “Tribunal de Contas”, “Auditoria-geral” e 

“Conselho de Auditoria”–, particularmente entre os trabalhos acadêmicos escritos em língua 

portuguesa. Assim, buscou-se contribuir para a literatura fornecendo uma descrição tanto dos 

principais modelos institucionais das EFS, quanto um breve histórico das EFS, desde suas origens 

na Europa até sua atual ubiquidade, além de uma visão geral do papel desempenhado pelas EFS.  

 

Palavras-chave: Direito financeiro. Controle Governamental. Entidades Fiscalizadoras 

Superiores. Tribunais de contas. Controladorias. 

 

ABSTRACT 

 

Supreme Audit Institutions (SAIs) are a key bulwark of the contemporary nation-state. SAIs help 

ensure citizens’ trust in government, thereby fostering legitimacy and national stability, through 

audit work and other activities related to the oversight of government functions. Nevertheless, there 

is a paucity of texts about the key features of the most common institutional models adopted by 

SAIs internationally – namely, the “Court of Accounts”, “Auditor General” and “Board of Audit” 

models –, particularly among scholarly work written in the Portuguese language. Therefore, we 

seek to contribute to the literature by providing a description of mainstream institutional models 

for SAIs, as well as a brief history of SAIs, since their origins in Europe until their present-day 

ubiquity, in addition to an overview of role played by SAIs in general. 

 

Keywords: Public finance law. Government auditing. Supreme Audit Institutions. Court of 

Accounts. Office of the Comptroller-General. 
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INTRODUÇÃO 

“A sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público pela sua 

administração.” Essa fórmula, presente na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 

1789, recalca a exigência de que o gestor público preste contas sobre a forma como aplica os 

recursos arrecadados, como um princípio basilar de justiça e legitimidade. Em realidade, esse 

princípio acompanha as diversas formas de organização político-social humanas, em muito 

precedendo à Revolução Francesa. 

Com o “devir dos séculos”, prosperou uma tendência, no sentido de que o controle dos 

atos governamentais deve ser exercido por um órgão de Estado, autônomo e independente, apto a 

informar à sociedade e a seus representantes quaisquer impropriedades detectadas – exsurgia o 

controle externo da administração pública. 

Este trabalho mapeia a história e a evolução das instituições de controle externo, desde 

os primeiros encarregados de registros públicos nas aglomerações da Antiguidade, até o surgimento 

das entidades fiscalizadoras superiores (EFS) na Era Contemporânea. As EFS são os órgãos de 

Estado independentes que exercem o controle externo, acompanhando os atos de gestão e soando 

o alerta para práticas indevidas e antieconômicas. 

O estudo dos órgãos de controle externo se justifica por sua fundamental importância 

na efetiva aplicação do Direito Administrativo. Se o Direito Administrativo pode ser definido como 

o ramo autônomo do direito público que tem por objeto “os órgãos, agentes e pessoas jurídicas 

administrativas que integram a Administração Pública” (DI PIETRO, 2018, p. 72), é inequívoco 

que a dispensação dos princípios, normas e decisões administrativistas se realiza, em grande 

medida, por intermédio dos órgãos de controle externo, especialmente das EFS. 

Os órgãos de controle externo governamental se tornaram um importante nexo, a que 

concorrem conhecimentos jurídicos, contábeis e administrativos, sendo certo que o Direito 

Administrativo, como gênero, e o Direito Financeiro, em particular, são inextricáveis dos trabalhos 

das entidades fiscalizadoras superiores. 

Dessa forma, o estudo das EFS é fundamental para que se tenha uma compreensão 

adequada sobre o Direito Financeiro, e mesmo sobre o Direito Administrativo, como um todo, nas 

sociedades hodiernas. 
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Ocorre que a pesquisa sobre a estruturação dos órgãos de controle externo e o 

funcionamento das entidades fiscalizadoras superiores logo apresenta características marcantes. 

Um dos traços mais notórios é a pequena quantidade de trabalhos em língua portuguesa sobre o 

tema, se comparado a outros campos de estudo jurídicos de importância equivalente.  

Assim, a presente pesquisa se justifica pelo relevo das entidades fiscalizadoras 

superiores para a guarda e aplicação do Direito Financeiro, a par da escassez de trabalhos em língua 

portuguesa sobre as principais características dos modelos institucionais mais comumente adotados 

por essas entidades. 

 Outra característica é o marcado contraste entre as EFS de distintos países. Com efeito, 

a literatura internacional identifica a existência de, ao menos, três grupos de EFS – o britânico, o 

francês e o alemão – no mundo; em cada um desses modelos, a EFS possui uma estrutura 

organizacional, poderes e responsabilidades diferentes. Ora, o estudo do controle externo passa 

necessariamente por uma taxonomia desses diferentes formatos. 

Este texto tem por objeto os três modelos de entidades fiscalizadoras superiores, 

estudados por uma abordagem jurídico-comparativa, sem perder de vista que as instituições se 

estruturam, são afetadas e sofrem transformações em decorrência de sua trajetória histórica 

(STEINMO, 2008, p. 134). Dessa forma, a base conceitual da análise é o percurso histórico que 

levou à criação das entidades fiscalizadoras superiores, tais como são conhecidas, destacando-se 

os aspectos peculiares que se relacionam com as características distintas de cada modelo de EFS.  

Portanto, o primeiro capítulo deste trabalho evidencia a história do controle externo no 

Reino Unido, na França e na Alemanha. Estudou-se como cada um desses três polos deu origem a 

um modelo específico de EFS. Também se descreveu como as relações de influência levaram à 

implantação de cada um desses formatos nos demais países do mundo. O derradeiro subcapítulo 

cuida do controle externo no Brasil. 

O segundo capítulo deste trabalho se ocupa da descrição de cada um dos três modelos 

organizacionais propriamente ditos. Debruçamo-nos sobre as características, as finalidades, as 

conformações institucionais, e os pontos frágeis de cada modelo de EFS. Embora seja impossível 

expugnar totalmente cada tipologia de seu percurso temporal, utilizou-se o contexto pretérito 

apenas para facilitar o entendimento, uma vez que a descrição histórica mais abrangente consta do 

primeiro capítulo. 
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Finalmente, no terceiro capítulo, articularam-se os acontecimentos das últimas 

décadas, no que diz respeito à articulação das EFS no plano institucional, e foram apresentadas 

algumas possibilidades de sua evolução futura, com fulcro nos eventos que já vêm sendo 

identificados, no sentido de uma aproximação operacional e construção de padrões normativos 

comuns, com a redução dos contrastes entre os modelos. Contudo, não é viável prever, de maneira 

incisiva, o resultado desse processo. Entende-se que se trata de um relevante programa de pesquisa 

a ser explorado por pesquisadores. 
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CAPÍTULO I – HISTÓRICO E ORGANIZAÇÃO DAS ENTIDADES FISCALIZADORAS 

SUPERIORES 

I.1 Introdução 

Neste capítulo vestibular, são traçados os caminhos que levaram ao surgimento do 

controle externo da administração pública, e, depois, ao aparecimento de órgãos especializados 

nesse controle – as entidades fiscalizadoras superiores (EFS). Após uma breve exposição sobre as 

raízes do controle externo, que acompanham a própria estruturação social coletiva, descrevemos 

os processos formativos do controle externo no Reino Unido, na França e na Prússia. Isso se deve 

ao fato de que cada um desses países daria origem um dos três modelos de EFS abordados neste 

estudo. Em cada subcapítulo, também são indicados os demais países e regiões cujas EFS foram 

influenciadas por esses três formatos. O último subcapítulo descreve a história do controle externo 

no Brasil. 

I.2 Origens do controle externo governamental 

A historicidade das instituições de controle na administração pública é imprecisa. Suas 

origens podem ser traçadas remontando-se às primeiras instituições educacionais letradas de que 

se tem notícia na História, com o trabalho dos escribas palacianos na Antiga Mesopotâmia. A 

propósito da invenção da escrita cuneiforme, e com o florescimento da cultura sedentária 

agropastoril, sobressaía a necessidade de se registrarem “os salários e soldos, títulos de terra e 

aluguéis, pagamentos em espécie, transferência de materiais e bens úteis, e outras transações 

semelhantes” (LUCAS, 1979, p. 305). Mesmo antes desses registros físicos, tradições orais, como 

a dos hebreus, já enumeravam princípios do bom governo em narrativas (MILLER, 2011, pp. 16-

17).   

É certo que, em meados do terceiro milênio a.C., as terras férteis no Antigo Oriente já 

eram ocupadas por diversos centros de formação de escribas palacianos (ṭupšarru), que formaram 

então a primeira burocracia letrada na Assíria. Os escribas assumiam os papéis de funcionário do 

templo, secretário da corte, conselheiro real, burocrata civil, correspondente comercial, poeta e 

pesquisador. A emergência da classe dos escribas foi uma resposta à necessidade de se manter 

registros contábeis eficientes, no bojo de sistemas cada vez mais robustos de controle 

administrativos (LUCAS, 1979, pp. 306-309). 
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Durante o período da democracia ateniense clássica, na boulé – Conselho de 

Quinhentos cidadãos, na forma proposta por Clístenes – eram nomeados dez auditores, chamados 

logistae, conforme relato de Aristóteles, para que comprovassem as contas dos magistrados a cada 

pritania (período de um mês). Na Roma Antiga, o cargo de quaestor era ocupado por magistrados, 

designados pelo Senado, com a função de controlar as contas públicas, prestando assistência 

diretamente aos procônsules e aos pretores que exerciam comando militar ou provincial (BRASIL, 

2014, pp. 20-22).  

I.3 Controles externo governamental no modelo britânico e sua expansão para os EUA e 

América Latina 

A trajetória que conduziu à formação do Estado moderno no Ocidente teve como um 

de seus marcos o acordo em torno da Magna Carta de 1215, em que o rei João da Inglaterra, 

cognominado “Sem Terra”, renunciou a poderes e estabeleceu formalmente limites ao domínio 

dinástico, numa tentativa (que viria a fracassar) de evitar a guerra contra estratos rebeldes da 

nobreza. Esse acordo é parte do processo histórico pelo qual se vinha buscando, desde o século 

anterior, impor controles administrativos e profissionalizar a administração das contas públicas, o 

que envolveu a criação da Fazenda pública (Exchequer), que tinha a função de registrar as entradas 

e saídas de recursos públicos das arcas do tesouro, em pergaminhos conhecidos como “os grandes 

rolos de tubo” (great rolls of the pipe). Nesse período, os intelectuais ingleses trouxeram ao país 

métodos de contabilidade vetustos, associados ao uso do ábaco, apreendidos em textos árabes que 

circulavam na Península Ibérica (POOLE, 1912 apud BARRATT, 2019, p. 171). 

Os pagamentos em dinheiro vinham sendo fiscalizados, desde 1560, por dois Auditores 

dos Adiantamentos da Fazenda (Auditors of the Imprests), que usavam procedimentos legados 

pelos tribunais fiscais (Courts of Augmentations) (GRAHAM, 2013, p. 810). Ainda segundo 

Graham (p. 806), no século XVII, em meio a uma forte expansão dos gastos públicos, 

principalmente na seara militar, a Inglaterra já contava com órgãos de auditoria estruturados, 

descritos como o sine qua non da formação substantiva do Estado, pelo combate à parcialidade e 

ao mau uso dos recursos, com o fito de melhorar a honestidade e a eficiência da administração. 

Graham (p. 807) explica que, assim, foram instituídos órgãos de controle, como a Tesouraria das 

Contas (Exchequer of the Accounts), que verificava as contas de diversos departamentos, e a 
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Controladoria das Contas do Exército (Comptroller of the Army Accounts), vinculada 

especificamente às preocupações com a lisura dos gastos militares. 

No século seguinte, esses mecanismos de controle primordiais foram reformulados, 

com uma participação maior do Parlamento, por intermédio dos Parliamentary Commissioners for 

Examining the Public Accompts e do Select Committee on Finance. Embora o consenso na 

literatura seja de que a auditoria das contas somente passou a ter efetividade após tal reformulação, 

Graham demonstra que mesmo os primeiros órgãos de controle eram capazes de influenciar o 

comportamento de agentes. O autor mencionado chega a essa conclusão ao examinar a 

correspondência de James Brydges, duque de Chandos, responsável pelo pagamento de pessoal nas 

forças militares inglesas durante a Guerra de Sucessão Espanhola (1702 a 1713).  

Segundo o estudioso, Brydges desviava de 1% a 2% dos pagamentos ordinários a tropas 

estrangeiras que entravam em combate a serviço da Coroa inglesa; os desvios eram da ordem de 

5% a 50% sobre pagamentos extraordinários. O nobre agia em conluio com alguns comparsas, 

como William Cadogan, quartel-mestre-geral do duque de Marlborough, e Jan Hallangias, 

representante militar de governos estrangeiros. Falsificando documentos, forjando notas fiscais e 

montando outros estratagemas para se apropriar de recursos, o grupo empregava táticas como o 

segredo, a aparência de verossimilhança e a negação plausível (GRAHAM, 2013, pp. 806-814). 

Mesmo os controles incipientes ainda vigentes à época causavam temor e condicionavam a atuação 

do grupo; os auditores chegaram a detectar discrepâncias e a bloquear pagamentos, segundo 

Graham (p. 821). Contudo, o esquema de corrupção nunca foi devidamente investigado, pois a 

fiscalização era sobrepujada por redes políticas e pessoais de influência (GRAHAM, 2013, pp. 818-

822). 

Nessa altura, conquanto já existissem órgãos de controle estruturados no Reino Unido, 

visando coibir irregularidades com os recursos públicos, na prática o sistema de verificação de 

contas era frágil, e campeavam desvios e corrupção. 

Em meados do século XIX, foi confiada a William E. Gladstone a tarefa de repensar 

os mecanismos de controle britânicos. Gladstone foi um dos importantes estadistas britânicos no 

século XIX. Erudito, Gladstone era um político liberal de destaque, e capitaneou a modernização 

de áreas como o sistema prisional e as políticas públicas de assistência social no Reino Unido. 

Além de ser o primeiro-ministro britânico em quatro ocasiões, ele também foi Secretário do 

Tesouro por mais de doze anos. 
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Gladstone promoveu a reforma do registro e verificação das contas do Império, o que 

foi obtido mediante a legislação sobre o Tesouro e Departamentos de Auditoria (Exchequer and 

Audit Departments Act), de 1866. 

Com a nova lei, praticamente toda a movimentação de recursos públicos passou a ser 

realizada por intermédio de um fundo consolidado, junto aos bancos oficiais, como o Banco da 

Inglaterra e o Banco da Irlanda. O Controlador e Auditor-geral (Comptroller and Auditor-General), 

autoridade indicada pela Coroa, passou a ter a responsabilidade de emitir autorização prévia para 

a saída de recursos do fundo consolidado para o governo, e de auditar os registros contábeis dos 

gastos públicos em cada departamento. O Controlador e Auditor-geral pode determinar a realização 

de quaisquer trabalhos de auditoria, e deve certificar o resultado de seus exames sobre a conta de 

apropriações públicas, além dos relatórios de fiscalizações que tenha determinado, para os 

legisladores (HIGGS, 1914, pp. 71-77). 

No Parlamento, os exames das contas são efetuados pela Comissão de Contas Públicas 

(Public Accounts Committee). Segundo Higgs (1914, pp. 75-77), tipicamente a Comissão de Contas 

Públicas é presidida por um parlamentar de oposição, e o responsável pelo Tesouro também integra 

a Comissão. Os membros da Comissão podem pedir explicações, não somente do Controlador e 

Auditor-geral, mas também do chefe do Tesouro, e de outras autoridades, antes de tomar uma 

decisão sobre o parecer que encaminharão à Câmara dos Comuns. A Comissão de Contas Públicas 

também pode emitir recomendações para correção de problemas e adoção de novas medidas 

legislativas. 

Além do relatório anual endereçado à Câmara dos Comuns, o Controlador e Auditor-

geral também audita as contas de cada departamento do governo, e verifica a regularidade dos 

registros das receitas públicas. Os resultados de todas essas verificações são informados ao 

Parlamento. 

Com a finalidade de apoiar os trabalhos do Controlador e Auditor-geral, a lei previa a 

instalação de um órgão de controle, chamado de Departamento de Tesouro e Auditoria (Exchequer 

and Audit Department), precursor do atual Departamento Nacional de Auditoria (National Audit 

Office). 

A elaboração, de forma recorrente, de relatórios para a apreciação por uma comissão 

permanente do Parlamento, com o apoio técnico e a verificação independente proporcionados pelo 

Controlador e Auditor-geral, constituiu finalmente um arranjo duradouro e satisfatório. 
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Inicialmente, os exames requeridos pela Comissão de Contas Públicas se limitavam à avaliação de 

regularidade, isto é, a verificar se os registros de movimentações financeiras haviam sido feitos de 

acordo com os preceitos legais (REINO UNIDO, 2007, pp. 9-12). 

Contudo, já em 1887, a Comissão informou ao Controlador e Auditor-geral que ele 

deveria também auditar, e informar aos parlamentares, quaisquer fatos que indicassem desperdícios 

com gastos públicos – afastando-se, assim, do mero exame de legalidade. Assim, um contrato para 

a compra de laços, pelo Departamento de Guerra, foi questionado pelo Parlamento, porque os laços 

estavam sendo adquiridos pelo preço de 20 shillings, enquanto um contrato anterior havia sido 

fechado por apenas 14 shillings. Inicialmente, o governo se recusou a prestar informações, mas a 

pressão política e os trabalhos recorrentes levaram ao estabelecimento de um precedente, 

autorizando auditorias que avançassem além do cumprimento das formalidades legais (REINO 

UNIDO, 2007, pp. 14-15). 

Nas décadas seguintes, a despeito do flagelo das duas grandes guerras, o trabalho de 

controle continuou a progredir, vindo a propiciar questionamentos mais sofisticados, a exemplo de 

investigações quanto à organização administrativa e de pessoal em departamentos do governo. O 

Controlador e Auditor-geral deixou de verificar individualmente autorizações de despesas. A 

Comissão de Contas Públicas solicitou apurações sobre escolhas de políticas públicas, avançando 

em temas de direito financeiro, como a existência de obrigações de longo prazo, que superavam a 

mera conferência do orçamento anual (REINO UNIDO, 2007, pp. 14-21).  

Diante da expansão de gastos no pós-Segunda Guerra, com a implantação de um 

robusto estado de bem-estar social e a operação de novas empresas estatais em ramos variados da 

atividade econômica, o foco do controle voltou-se, decididamente, para a avaliação de 

economicidade, resultados e efetividade dos gastos. Reformas nos anos 1990 e 2000 consolidaram 

os poderes do Departamento Nacional de Auditoria, que foram ampliados para controlar também 

as atividades de algumas empresas estatais, que anteriormente se sujeitavam apenas à auditoria por 

firmas privadas (REINO UNIDO, 2007, pp. 16-29). 

Como fruto do processo de descolonização, sendo conferido o autogoverno aos países 

que integravam o Império Britânico, várias das instituições do sistema de Westminster foram 

replicadas nos antigos domínios ingleses. Surgiram, assim, instituições de controle governamental, 

análogas ao Controlador e Auditor-geral, ao Departamento Nacional de Auditoria e à Comissão de 

Contas Públicas, em países como Canadá, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul e Quênia.  
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Mesmo países que nunca integraram a Comunidade Britânica se inspiraram no modelo 

de controle externo do sistema de Westminster, ou anglo-saxão, que hoje é o mais frequente entre 

os países do globo. Nesse âmbito, um caso interessante é o dos Estados Unidos, bem como sua 

influência na América Latina. 

Alcançada a independência das Treze Colônias em 1776, os Estados Unidos 

experimentaram rápido crescimento populacional e econômico, além de se engajarem em guerras 

que elasteceram suas dimensões geográficas, na segunda metade do século XIX. Muito embora a 

Constituição de 1787 já determinasse que “um demonstrativo e prestação de contas das receitas e 

despesas com dinheiro público serão regularmente publicados”, o texto fundamental não definia 

responsabilidades para a auditoria das transações. Na última década do século XIX, o Congresso 

dos EUA conduziu uma investigação e publicou relatório conjunto, editado em 1893, sobre a 

fragilidade do controle governamental no país. Em resposta a esse trabalho, foi aprovada nova 

legislação, com o Dockery Act de 1894, que reorganizou o sistema de auditoria e controle, 

implantando o cargo de Controlador do Tesouro (COLLINS, 1920, p. 37). 

Segundo Collins (1920, p. 37), além do Controlador do Tesouro, o Dockery Act estatuía 

que deveriam funcionar seis auditores, sendo cada um responsável pela verificação de parcela do 

orçamento. Embora os auditores fossem diretamente indicados pelo Presidente da República, sem 

relação de subordinação para com o Controlador, as decisões técnicas do Controlador vinculavam 

os resultados dos trabalhos de auditoria. Em 1919, os serviços de apoio aos seis auditores já 

empregavam cerca de 1.141 pessoas. 

No início do século XX, havia um forte movimento em prol de uma auditoria nacional 

independente, formando parte de um novo sistema orçamentário nacional. O Controlador do 

Tesouro e os seis auditores eram vistos como funcionários do Poder Executivo, hierarquicamente 

subordinados ao presidente, sem as devidas condições de independência que permitissem 

concretamente a condução de auditorias. Segundo escritos de Charles W. Collins em 1920, nos 

Estados Unidos “o Executivo se encontra na função de auditar as suas próprias contas. Pela própria 

natureza desse tema, isso não pode ser considerado uma auditoria. Trata-se de um exame 

administrativo. Em termos científicos, nós não temos, atualmente, um sistema nacional de 

auditoria” (COLLINS, 1920, p. 38). 

Essas inquietações motivaram a aprovação no Congresso do Budget and Accounting 

Act de 1921. O novel diploma legal transferiu as incumbências de monitorar e auditar as agências 
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e departamentos, do Departamento do Tesouro, para uma nova autoridade independente: o 

Departamento Geral de Contabilidade (General Accounting Office – GAO). O GAO foi criado 

como uma agência independente, apartada das influências do Poder Executivo. Seu titular é o 

Controlador-geral dos Estados Unidos (Comptroller General of the United States) (BOLTON; 

THROWER, 2016, p. 655).  

O Controlador-geral dos Estados Unidos é responsável por receber e verificar os 

balanços das agências e departamentos de governo. O Controlador-geral deve apresentar, ao 

Congresso, um relatório anual, com os resultados dos trabalhos de auditoria e as principais 

recomendações do GAO. Também é encarregado por investigações, seja com relação à 

regularidade das receitas, aplicações e desembolsos de recursos, seja quanto à economia e 

eficiência do gasto público. O Congresso também pode requerer ao Controlador-geral que envie os 

resultados de seus exames sobre a adequação das contas prestadas pelos departamentos do governo. 

O Controlador-geral possui, em regra, o direito de obter quaisquer documentos e informações sobre 

a aplicação de recursos públicos pelas agências e departamentos governamentais. 

Por intermédio do Congressional Budget Act de 1974, o Poder Legislativo outorgou ao 

GAO maior capacidade para efetuar análises de programas. Em 2004, o nome da entidade foi 

alterado para Departamento de Accountability do Governo (Government Accountability Office – 

GAO), com o objetivo de aludir para a maior amplitude de seus trabalhos, que, indo além da 

verificação de conformidade contábil, repousam crescentemente em avaliações de desempenho e 

de resultado das políticas públicas. Em suas funções, o Controlador-geral e o GAO não são 

hierarquicamente subordinados a nenhum outro ente. Embora possa ser considerada uma entidade 

sui generis, o GAO guarda várias características em comum com o modelo Westminster: o órgão 

independente de controle externo é liderado por uma única pessoa, reporta-se fundamentalmente 

ao Poder Legislativo, e não detém capacidade jurisdicional. 

O controle externo na América Latina, por seu turno, foi fortemente influenciado por 

um economista americano. Edwin Walter Kemmerer tinha experiência como consultor e assessor 

internacional em diversas localidades, tendo prestado serviços para os governos da Polônia e das 

Filipinas. Nos anos 1920, e a convite, inicialmente do governo colombiano, Kemmerer iniciou um 

giro pela América do Sul, prestando orientações sobre o aperfeiçoamento dos sistemas bancário, 

orçamentário, monetário e financeiro (DRAKE, 1989, pp. 54-55).  
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Entre as principais recomendações de Kemmerer para o aumento da credibilidade e da 

efetividade governamentais, estava a implantação de uma controladoria independente, seguindo o 

modelo americano. Em alguns casos, como na Colômbia, já havia um sistema de controle pré-

existente, derivado do regime espanhol de tribunal de contas. Kemmerer induziu à transformação 

do controle externo governamental em muitos países latinoamericanos, do modelo napoleônico 

para o anglo-saxão. 

Kemmerer e seus assessores, conhecidos como a Comissão Kemmerer, passaram nos 

anos 1920 pela Colômbia, Chile, Bolívia, Equador. Segundo Drake (1989, p. 151), no caso 

equatoriano, o primeiro controlador-geral do país foi o americano James H. Edwards. O modelo de 

controle também foi replicado em outros países, como o Peru (DRAKE, 1989, p. 121). Na América 

Latina como um todo, o modelo preconizado pela Comissão Kemmerer vige na Bolívia, Chile, 

Colômbia, Costa Rica, Equador, Guatemala, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru e Venezuela 

(SANTISO, 2009, p. 105). 

 

I.4 Estruturação do controle externo na França e a replicação dos tribunais de contas 

No Medievo europeu, o controle governamental também teve uma formalização bem 

documentada no Reino da França. A instituição de um órgão de controle remonta à Corte do Rei 

São Luís, monarca francês no século XIII, por meio das “gentes do rei” (gens du Roi) (SOCIETE 

DE L’HISTOIRE DE LA FRANCE, 1839, p. 171; PETITJEAN, 1841, p. 771). Logo, a jurisdição 

foi repartida entre os parlemens, tribunal encarregado das causas cíveis e criminais, e as câmaras 

de contas (chambres des comptes), que velavam pela contabilidade pública. Segundo Petitjean 

(1841), as câmaras de contas conservavam a competência de decidir, em última instância, sobre as 

finanças; diversos editos reais, do século XIV ao século XVII, reafirmaram a autoridade das 

decisões. 

O impacto relativamente baixo de trabalhos técnicos, em prol da influência de facções 

políticas, era uma caraterística comum aos meios de controle públicos na Europa absolutista. 

Quando os controles causavam dissabores a algum gestor público, isso se devia, em geral, à força 

resultante de vetores políticos concorrentes entre si, e não aos procedimentos administrativos 

propriamente ditos. De qualquer forma, Graham (pp. 835-836) destaca que, nos séculos XVII e 

XVIII, já oficiavam auditores governamentais em Florença, na Casa Real da Espanha, na 
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Contadoria-geral do Tesouro da Irlanda, e na França. Em 1714, com a reformulação das contas do 

Reino da Prússia sob Frederico Guilherme I, surge a Câmara Geral de Contas 

(Generalrechenkammer) (BÖGERSHAUSEN, 2009, p. 51). 

Outro traço comum aos mecanismos de controle sob o Antigo Regime era o de que, 

tipicamente, as contas públicas eram assuntos sigilosos, e o destinatário dos controles era o rei. Por 

exemplo, segundo relato do veneziano Adriano Balbi sobre o Reino de Portugal, após as reformas 

do Marquês de Pombal, o montante total das receitas do reino era desconhecido. Pombal repartiu 

o Erário Régio em quatro contadorias, de modo que nenhum contador tivesse conhecimento da 

situação global das finanças. Apenas quatro pessoas conheciam o quadro geral: o rei, o marquês de 

Pombal, o escrivão-geral e o tesoureiro-mor (BALBI apud AIDAR, 2014, p. 12). 

À época da Revolução Francesa de 1789, coexistiam dez câmaras de contas, que 

ostentavam uma gama de competências, não somente para decidir sobre finanças, mas também 

sobre os crimes de falso e de concussão. Registra-se que, paulatinamente, o reino francês foi cada 

vez mais sendo submetido a abusos e à corrupção das autoridades, verificados pela “exação dos 

coletores [de impostos], a má-fé dos gestores, o uso de expedientes ruinosos”, com “confiscos, 

multas, empréstimos forçados, requisições para as tropas, pilhagem dos tributos locais e violação 

dos depósitos judiciários” (SOCIETÉ DE L’HISTOIRE DE LA FRANCE, 1839, p. 169). 

Nesse ambiente, as câmaras de contas ora consignavam seu rechaço e protestos frente 

às violações, ora transigiam com os abusos, por meio de “concessões pusilânimes e transações 

vergonhosas”. Em qualquer hipótese, as câmaras de contas no Antigo Regime francês não 

chegaram a ter uma grande influência, de fato, sobre as finanças do Reino. Malgrado suas 

competências dilatadas, as câmaras de contas se encontravam enredadas no ambiente de conluios 

políticos e desordem generalizada, de maneira que “a fraude permanecia quase sempre oculta ou 

impune” (PETITJEAN, 1841, pp. 771-772). 

As câmaras de contas eram tribunais judiciais; tisnadas pela falta de recursos, 

consideradas “decrépitas e tacanhas”, as câmaras raramente cumpriam a finalidade de depurar a 

administração pública, sobretudo porque as lideranças desses órgãos de fiscalização estavam 

sujeitas às mesmas influências e articulações políticas dos gestores auditados. Nas ocasiões em que 

havia efetivo interesse em combater a corrupção, a Coroa francesa alcançava tal mister instituindo 

periodicamente tribunais denominados “câmaras de justiça” (chambres de justice) (GRAHAM, 

2013, p. 836). 
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Após a queda do rei e o período de franca instabilidade que se seguiu, as câmaras de 

contas foram extintas por uma lei republicana, de 29 de setembro de 1791. Com o Império 

napoleônico, a reorganização do controle governamental sobreveio em 16 de setembro de 1807, 

pela legislação que instituiu o Tribunal de Contas da França (Cour des comptes), por iniciativa do 

ministro do Tesouro Público, conde Mollien, na forma em que existe até os dias de hoje. A Corte 

de Contas era, ao lado do Conselho de Estado e da Corte de Cassação, um dos três grandes “corpos 

de Estado” (grands corps de l’Etat) (ESCOUBE, 1958, p. 477). 

O Tribunal de Contas francês foi criado como uma magistratura administrativa, perante 

a qual oficia uma procuradoria especializada, a desempenhar as funções do Ministério Público. No 

entanto, o regime autoritário napoleônico não admitia elevado grau de independência, e exerceu 

sempre uma “vigilância muda” sobre o Tribunal. Nos termos da legislação, a corte não podia 

controlar os ordenadores de despesas, nem julgar os atos do governo. Os principais poderes de 

supervisão recaíam sobre o Conselho de Estado – segundo relatório do próprio Tribunal de Contas, 

de 1848, “o poder despótico e sombrio de 1807 tolerava apenas um simulacro de representação 

nacional” (D’AUDIFFRET, 1854, p. 6; PRADA, 1995, pp. 30-31). 

Tendo por base a ideia de uma separação entre os “ordenadores” (ordonnateurs), 

responsáveis pela gestão, e os “contadores” (comptables), que exerciam um papel semelhante ao 

de um controle interno, verificando a regularidade das contas e lançando alertas aos órgãos de 

controle, a legislação francesa conferia enorme liberdade aos gestores para justificar os atos 

administrativos. Segundo Prada (1995, p. 31), havia um escopo reduzido para a intervenção dos 

contadores e, por conseguinte, do Tribunal de Contas, num sistema de controle “incompleto e 

desordenado”. 

Dotado de competência jurisdicional, o Tribunal de Contas recebia anualmente cerca 

de quinhentas prestações de contas dos contadores públicos, para lançar seu respectivo veredito. O 

tribunal não podia, no entanto, nem apreciar a legalidade dos atos do poder imperial, nem intervir 

diretamente sobre o funcionamento da administração. O Tribunal de Contas tampouco tinha acesso 

aos documentos necessários para tomar suas decisões (PETITJEAN, 1841, p. 773). Segundo um 

dos redatores da lei de 1807, “o Tribunal tem por finalidade apoiar, e não travar, a marcha do 

governo” (ESCOUBE, 1958, p. 477). 

Isso não quer dizer, no entanto, que a criação do Tribunal de Contas francês foi 

infrutífera. Desde logo, a Corte de Contas teve papel determinante no aperfeiçoamento das regras 
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orçamentárias e financeiras, com o objetivo principal de dar ao legislador as condições para decidir 

as provisões futuras do Estado, bem como para apreciar as operações presentes, e para sancionar 

os resultados do passado (PRADA, 1995, p. 31). 

Desde a sua criação, o Tribunal de Contas da França conservou três atribuições 

principais: a de jurisdição financeira da administração pública; a de certificação da regularidade do 

resultado definitivo das contas do Estado francês, e a de aconselhamento e prestação de contas ao 

Parlamento. Ao longo do século XIX, deu-se uma simplificação legislativa, com a melhor 

delimitação dos papéis de cada órgão público.  

Gradativamente, e com a participação das autoridades do próprio tribunal, destacando-

se luminares como o Marquês D’Audiffret e o primeiro presidente da Corte, Barbé-Marbois, 

tornou-se mais robusto o controle, com a verificação de receitas até então afastadas do escrutínio, 

a racionalização do controle administrativo, a definição do orçamento como lei fundamental de 

direitos e deveres, a prestação de contas consolidada por cada ministério. Também se tornou 

evidente nos meios políticos que a função de verificar e certificar os resultados de cada exercício 

converte o Tribunal de Contas em interlocutor privilegiado do Parlamento, provendo-lhe 

conhecimentos especializados sobre a gestão (PRADA, 1995, pp. 30-32). 

O amadurecimento do Tribunal de Contas foi descrito pelo procurador-geral Auguste 

de Schonen, em 1830, nos seguintes termos, conforme Prada (1995, pp. 32-33):  

“O Tribunal agregou, às funções judiciárias, uma atribuição política da mais alta 

importância. Ele não julga mais contas isoladas, sem nenhuma conexão entre si; 

ele julga as contas do Estado em matéria de receitas e despesas, e pode dizer às 

Câmaras [Legislativas], ao Rei, à França: a lei orçamentária foi fiel e lealmente 

executada, tanto pelas receitas como pelas despesas. Não ocorreu a saída de 

nenhum centavo do bolso dos contribuintes que a lei não tenha ordenado, e esse 

dinheiro foi escrupulosamente empregado a pagar as despesas votadas pelas 

Câmaras [Legislativas], e nada pode haver sido desviado.” 

Impossibilitados de julgar diretamente as contas dos gestores, os magistrados do 

Tribunal de Contas tinham a obrigação de informar ao Imperador os resultados de seus exames 

contábeis, por meio de documento conhecido como “relatório ao Imperador” – com a restauração 

dos Bourbon, tornou-se o “relatório ao Rei”, e a partir de 1832, sob influência dos liberais, um 

relatório encaminhado às Câmaras legislativas (ESCOUBE, 1958, p. 482). 
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Em 1848, ocorreu uma transição para um sistema de certificação das contas, por meio 

de declarações gerais de conformidade depositadas anualmente pelo Tribunal junto ao Parlamento, 

para instruir a decisão final, tomada pelo Legislativo, sobre a regularidade das contas de um 

exercício. Com o decorrer das décadas e a passagem para o século XX, esse modelo se debilitou, 

ocorrendo grande atraso, tanto na certificação pelo Tribunal como na análise pelo Parlamento 

(PRADA, 1995, pp. 33-34). 

Datada de 2 de janeiro de 1959, a primeira “lei orgânica relativa às leis de finanças 

públicas (LOLF)”, que define a gestão orçamentária e financeira na França e foi reformada em 

2001, fixou atribuições e responsabilidades do Tribunal de Contas. A partir de então, o Tribunal 

tem o dever de enviar um relatório, relativo às contas do ano anterior, para a apreciação final pelo 

Parlamento até o término do ano seguinte ao analisado. Esse relatório é acompanhado de uma 

declaração geral de conformidade entre as contas prestadas individualmente e a conta geral da 

administração de finanças, a fim de certificar para o Parlamento a sinceridade dos valores 

apresentados (PRADA, 1995, p. 34). 

Paralelamente a essa trajetória da certificação das contas prestadas pelos gestores 

públicos, o Tribunal de Contas francês veio a revestir-se das funções de controle da gestão, 

lançando admoestações sobre a valoração econômica, a eficácia administrativa, e mesmo a 

qualidade moral dos atos de gestão. A divulgação dos achados do Tribunal passou em 1938 a ser 

feita por meio de relatório anual, publicado no Diário Oficial.  No século XIX, o conde Mollien já 

alertava que a mera análise de conformidade contábil dos registros era insuficiente, sendo 

necessária uma apreciação qualitativa da gestão (ESCOUBE, 1958, pp. 481-482). 

Em 1982, importante movimento de descentralização administrativa ensejou a 

instalação de Câmaras Regionais e Territoriais de Contas, que apreciam a correção de atos e das 

contas prestadas por administrações locais. Nos anos 1990, foi promulgado o Código de Jurisdições 

Financeiras (CJF), consolidando as competências e procedimentos sobre o julgamento das contas 

públicas. 

O Tribunal de Contas francês não tem o poder de sancionar diretamente 

administradores públicos que descumpram suas obrigações legais, salvo no caso de atraso na 

prestação de contas. A atribuição de punir administrativamente gestores por irregularidades em 

geral recai sobre o Tribunal de Disciplina Orçamentária e Financeira (CDBF), o qual, embora seja 

uma jurisdição administrativa repressiva independente, guarda estreita relação com o Tribunal de 
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Contas francês, vez que o presidente o Tribunal de Contas também encabeça o CDBF, além de que 

parcela dos membros da corte repressiva, assim como todo o corpo de procuradores, provém da 

Corte de Contas. 

Tamanha foi a influência do desenho institucional do Tribunal de Contas francês que 

ele veio a ser conhecido como modelo napoleônico, e passou a ser disseminado em outras 

jurisdições no mundo. Espanha (1828), Bélgica (1830), Portugal (1849) e Itália (1862) possuem 

tribunais de contas, dotados de competência para apurar irregularidades e formar juízo acerca dos 

responsáveis por contas irregulares. O modelo de Tribunal de Contas jurisdicional se expandiu pelo 

mundo, alcançando ex-colônias europeias na África, Ásia e América Latina. 

As Cortes de Contas da Alemanha e da Áustria, por outro lado, apesar do nome, não se 

alinham ao modelo napoleônico, por não terem poderes jurisdicionais. Nesse caso, assim como no 

modelo Westminster, tipicamente encontrado no Reino Unido e ex-colônias britânicas, o órgão de 

controle externo, ao identificar uma impropriedade passível de punição, deve encaminhar seus 

achados para o órgão da procuradoria do Estado encarregado do devido processamento (BERGEL, 

2010, pp. 222-224). 

Ademais, deve-se registrar que a classificação de entidades fiscalizadoras superiores 

em três grupos, conforme o desenho institucional (tribunal de contas, auditor-geral e conselho de 

auditoria), usada neste trabalho, é frequente na literatura, a exemplo de trabalho do Banco Mundial 

(STAPENHURST; TITSWORTH, 2001). Todavia, foram também encontradas outras 

classificações, como a de Elisa Bonollo, que reparte as EFS em quatro grupos, divisando um novo 

gênero, além dos três tradicionais: o do auditor-geral no interior da estrutura de governo – este 

último seria o modelo vislumbrado em países autoritários (BONOLLO apud CORDERY; HAY, 

2010, p. 28). 

Com os movimentos de consolidação dos Estados, constitucionalização e 

modernização administrativa, mais países foram implantando seus órgãos de controle 

governamental no início do século XX. Após a Segunda Guerra Mundial, representantes de 

entidades fiscalizadoras superiores se reuniram em Berna (Suíça), no Congresso Internacional de 

Ciências Administrativas, e decidiram criar um fórum para a troca de informações e experiências 

sobre a auditoria pública (INTOSAI, 2004a, p. 14). A Organização Internacional das Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (Intosai), que surgiria como produto dessa interlocução em 1953, será 

objeto de análise em seção própria neste trabalho. 
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I.5 Conselhos de auditoria na Prússia e sua influência na Argentina e no Leste Asiático 

Ao assumir a Coroa prussiana no início do século XVIII, o rei Frederico Guilherme I 

deflagrou uma série de medidas modernizadoras da administração. Uma das providências foi a 

centralização da gestão financeira, sob um novo conselho, denominado Diretório Geral de Finanças 

(General-Finanzdirektorium), assim como a instituição de Câmara Geral de Contas 

(Generalrechenkammer), também conhecida como Kalkulatur, em 1714. A Câmara Geral de 

Contas foi criada a fim de melhorar a economia da gestão, pela verificação dos registros de 

dispêndios públicos. Segundo ordenação real de 17 de abril de 1715, a Câmara Geral de Contas 

deveria assegurar que “nenhuma saída não autorizada de recursos venha a ocorrer”. O primeiro 

presidente da Câmara foi o conselheiro real Ehrenreich von Creutz. A nova Câmara Geral de 

Contas prussiana, instalada sob a forma de colegiado para aconselhamento real, teve clara 

inspiração nas chambres des comptes medievais francesas (HAASE, 1922, pp. 7-25).  

No Japão, movimento similar de modernização da administração pública, no século 

XIX, pela restauração do poder imperial sob a dinastia Meiji, levou as autoridades a se inspirar na 

arquitetura institucional da Prússia, para também formalizar, em 1889, a criação de um Conselho 

de Auditoria (Board of Audit), órgão colegiado de verificação e aconselhamento sobre as 

movimentações financeiras do Império. A disposição do art. 72 da Constituição Meiji japonesa, 

atinente ao Conselho de Auditoria, era praticamente uma cópia do texto do art. 104 da Constituição 

do Reino da Prússia, de 1850 (JAPÃO, 2018, pp. 28-59). 

Essa interrelação explica, em grande medida, a maior prevalência dos conselhos de 

auditoria, até os dias atuais, na região do Leste e Sudeste Asiático, em países como Japão, Coréia 

do Sul e Indonésia, e da Europa Setentrional, a exemplo da Alemanha, Países Baixos e Dinamarca. 

É interessante descrever, ademais, o modelo argentino, que tem características sui 

generis. Em 1956, a Argentina contava com um tribunal de contas em nível federal, alinhado com 

o modelo francês. Conquanto o processo orçamentário e de finanças públicas estivesse bastante 

deteriorado no início dos anos 1990, não houve consenso político para um aperfeiçoamento das 

instituições existentes. Ao revés, o impulso de mudanças foi conduzido no sentido de reformas 

drásticas, que não permitissem, contudo, um controle robusto sobre as decisões do Executivo. 

Assim, o tribunal de contas foi substituído por um conselho de auditoria, com menos poderes que 
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o antecessor. Ao contrário do extinto tribunal de contas, a nova Auditoria-Geral da Nação (AGN) 

não exerce controle ex ante sobre atos administrativos, não pode suspender ou anular atos, nem 

tem capacidade sancionatória (SANTISO, 2007, pp. 8-11). Sem embargo disso, continuam a existir 

nas províncias argentinas tribunais de contas locais. 

  

I.6 Os tribunais de contas no Brasil 

Com a chegada dos portugueses às futuras terras brasileiras em 1500, iniciou-se o 

processo de ocupação do território pelos novos colonizadores, que traziam suas próprias 

instituições e ordenamentos da metrópole. Nesse âmbito, o locus para “contabilização e 

assentamento dos contos e tombos”, como núcleo central de controle das receitas e despesas, bem 

como da administração financeira, eram as Casas dos Contos, já previstas na Carta de Regimento 

dos Contos, de 5 de julho de 1389, a que se sucederam outros regimentos dos Contos (CARDOSO, 

2015, p. 81). 

O Rei D. João IV determinou, em 1648, a aplicação do Regimento dos Contos do Reino 

à Casa dos Contos do Reino do Brasil. Por essa razão, considera-se que a Casa dos Contos foi 

predecessora do Tribunal de Contas da União (BRASIL, 2014, p. 45). 

No século XVIII, o Marquês de Pombal determinou a centralização dos registros 

financeiros e contábeis no Erário Régio português. Nos domínios e capitanias portugueses, as Casas 

dos Contos foram abolidas, substituídas por Juntas da Real Fazenda e Contadorias. Com a 

trasladação da Corte portuguesa em 1808 para o Rio de Janeiro, instalou-se o Erário Régio na nova 

capital do Reino, na Rua do Sacramento (atual Avenida Passos), no edifício da Casa de História 

Natural. A última instância no julgamento de processos administrativos foi centralizada no 

Tribunal do Conselho de Fazenda (BRASIL, 2014, pp. 47-57). 

A Independência do Brasil precedeu a outorga da Constituição Política do Império do 

Brasil, de 1824, por Pedro I. O artigo 170 do texto constitucional previa que a receita e a despesa 

da Fazenda Nacional seria encarregada a um Tribunal, “debaixo do nome de Tesouro Nacional” 

(BRASIL, 1824). Até 1830, a gestão financeira do Brasil era extremamente frágil: os dados 

orçamentários abrangiam apenas a Corte e a província do Rio de Janeiro. O primeiro orçamento 

geral para o Império foi aprovado em 1830, para o ano financeiro de 1831-1832 (AIDAR, 2014, 

p. 18). 



28 

 

A lei 657, de 4 de outubro de 1831, criaria o Tribunal do Tesouro Público Nacional. 

Presidido pelo Ministro da Fazenda, o tribunal exercia a jurisdição voluntária “a respeito de 

habilitações, ordenados, tenças e pensões do assentamento dos próprios nacionais; dos contratos 

das rendas públicas e da expedição de títulos ou diplomas a todos os Oficiais da Fazenda, 

subalternos do Tesouro Público”, nos termos do artigo 6º da lei (BRASIL, 1831). Apesar dessa 

atribuição, considera-se que o termo “tribunal” se referia, eminentemente, “[à] reunião que fazem 

altos funcionários do Tesouro” (SILVA, L. F. A. apud BARCELLOS, 2014, p. 8). 

O Tribunal do Tesouro Público Nacional era, em realidade, o órgão principal de tomada 

de decisão do Tesouro Nacional, sendo que o agente decisório era inequivocamente o Ministro da 

Fazenda. Os demais membros do Tribunal tinham apenas papel consultivo. O Ministro da Fazenda, 

na qualidade de presidente do Tribunal, detinha também atribuição política, no sentido de levar ao 

conhecimento do Imperador as matérias de relevo (BARCELLOS, 2014, p. 39). 

Já nas discussões legislativas atinentes à aprovação da norma de 1831, diversos 

parlamentares indicaram descontentamento com a inexistência de um órgão independente para a 

verificação das contas. Desperta críticas o fato de que os registros financeiros permaneceriam a 

cargo de funcionários vinculados ao governo. Expoentes da política nacional, notadamente de viés 

liberal, como Felisberto Caldeira Brant, Bernardo Pereira de Vasconcelos e José Ignácio Borges 

propunham a criação de um Tribunal de Revisão das Contas, ou Tribunal de Exame de Contas, 

como estruturas independentes. No entanto, tais propostas não tiveram acolhida na ocasião 

(BRASIL, 2014, pp. 61-63). 

Em 1838, o próprio ministro da Fazenda, o Marquês de Abrantes, apresentou ao 

parlamento proposta para a criação de um Tribunal de Contas com poder judicante. Em 1845, coube 

a Manuel Alves Branco oferecer projeto para um novo Tribunal de Revisão de Contas, que seria 

incumbido da fiscalização financeira. Igualmente, essas sugestões foram debalde (BRASIL, 2014, 

pp. 64-65). 

Com o Decreto 736, de 20 de novembro de 1850, editado pelo Visconde de Itaboraí, o 

Tribunal do Tesouro Público Nacional passou a ser denominado Tribunal do Tesouro Nacional. 

Além da alteração onomástica, houve alargamento das atribuições, devendo o Tribunal “[j]ulgar as 

contas de todas as repartições e empregados que tiverem a seu cargo a arrecadação e dispêndio de 

dinheiros, ou de quaisquer valores pertencentes à nação, fixando no caso de alcance o débito de 

cada um dos responsáveis”, consoante o artigo 2º do decreto (BRASIL, 1850). 
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Na transição para a forma de governo republicana, a criação do Tribunal de Contas foi 

finalmente viabilizada. O Decreto 966-A, de 07 de novembro de 1890, placitou a instituição do 

Tribunal de Contas “para o exame, revisão e julgamento dos atos concernentes à receita e despesa 

da República” (BRASIL, 1890). O impulso para a previsão formal do Tribunal de Contas no Brasil 

se deve ao então ministro da Fazenda do governo provisório, Ruy Barbosa, que redigiu a célebre 

exposição de motivos do ato. Tanto o Decreto 966-A como a sua exposição de motivos, por seu 

valor histórico e jurídico, são transcritos em anexo a este trabalho. 

Cumpre salientar que Ruy Barbosa não se satisfazia com a independência do Tribunal 

de Contas, nem com a necessária revisão periódica do conjunto das transações jus-financeiras do 

país pelo Tribunal. Segundo ele, “[n]ão basta julgar a administração, denunciar o excesso cometido, 

colher a exorbitância, ou a prevaricação, para as punir. Circunscrita a estes limites, essa função 

tutelar dos dinheiros públicos será muitas vezes inútil, por omissa, tardia, ou impotente.” O insigne 

jurista baiano reclamava, e logrou, que o Tribunal de Contas tivesse competência para opor um 

“veto oportuno” aos atos do executivo que “discrepem da linha rigorosa das leis de finanças”. Em 

suma, consoante as linhas de Ruy Barbosa, o Tribunal de Contas deve ser “um mediador 

independente [...], que, comunicando com a legislatura, e intervindo na administração, seja, não só 

o vigia, como a mão forte de uma sobre a outra, obstando a perpetração das infrações 

orçamentarias”.1 

A concretização desse “poder de veto” do Tribunal de Contas sobre os atos de direito 

financeiro não se deu sem sobressaltos. Tanto o Decreto 966-A, de 1890, como a primeira 

Constituição republicana, de 1891 (em seu artigo 89), declaravam a necessidade de instituição do 

tribunal (BRASIL, 1891). No entanto, o órgão de controle externo tardava a ser efetivamente 

instalado, o que incomodava o Ministro da Fazenda Serzedêllo Correa, o segundo a ocupar no 

cargo no governo Floriano Peixoto. Por influência de Serzedêllo Correa, o Decreto 1.166 dispôs, 

em dezembro de 1892, a instalação do Tribunal, a ser composto por cinco membros, sendo um 

deles o representante do Ministério Público. O Tribunal se reuniu, pela primeira vez, a 17 de janeiro 

de 1893, no mesmo edifício que fora ocupado pelo Erário Régio, na Avenida Passos. Já em 15 de 

abril, o Tribunal remetia ao Ministério da Fazenda seu primeiro relatório anual sobre a situação 

financeira da Fazenda Pública (BRASIL, 2014, pp 78-79). 

 
1 BRASIL. Decreto 966-A, de 07 de novembro de 1890. Exposição de motivos. Cf. anexo a este trabalho. 
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Serzedêllo Correa reconta, nas suas memórias, que, logo após a entrada em funções do 

Tribunal, o Ministério da Viação nomeou Pedro Paulino, irmão de Deodoro da Fonseca, para 

ocupar um novo cargo na estrutura administrativa. Imediatamente, o Tribunal de Contas recusou o 

registro da nomeação, pois o ministério não poderia “criar lugares”. O fato chegou ao conhecimento 

do Presidente Floriano Peixoto, que fez menção a Serzedêllo de que seria encaminhado novo 

decreto, para reduzir as competências do Tribunal. Serzedêllo Correa rechaçou terminantemente 

essa hipótese, chegando a apresentar carta de renúncia, caso a ideia fosse adiante, pois os decretos 

propostos eliminariam a autonomia e a independência do Tribunal, reduzindo-o a mera chancelaria 

do Ministério da Fazenda. Ao final, a nomeação não ocorreu, e as competência do órgão de controle 

foram preservadas. Serzedello seria afastado do Ministério no mesmo ano pelo Presidente Floriano 

Peixoto (BRASIL, 2014, pp 88-89). 

Todas as Constituições brasileiras subsequentes continuaram a prever o Tribunal de 

Contas, que tem funcionado ininterruptamente desde a sua criação. É certo que as atribuições e 

funções de um órgão de controle externo tendem a sofrer constrições por regimes autoritários, 

como foi o caso do Estado Novo, que tolheu as competências legislativas do órgão na Constituição 

de 1937 (BRASIL, 2014, pp 91-92). No entanto, a trajetória do Tribunal, de forma geral, tem sido 

a de aperfeiçoamento e solidificação de suas atividades ao longo dos anos.  

Tabela 1 – Dispositivos constitucionais referentes ao Tribunal de Contas da União 

Constituição Dispositivos 

Constituição Política do Império do 

Brazil (1824) 

Título VII – Da Administração e Economia das 

Províncias 

Capítulo III – Da Fazenda Nacional 

Dispositivos: arts. 170 e 172 

Constituição da República dos Estados 

Unidos do Brasil (1891) 

Título V – Disposições Gerais 

Dispositivos: art. 89 

Constituição da República dos Estados 

Unidos do Brasil (1934) 

Título I – Da Organização Federal 

Capítulo VI – Dos órgãos de cooperação nas atividades 

governamentais 

Seção II – Do Tribunal de Contas 

Dispositivos: arts. 99 a 102 

Constituição dos Estados Unidos do 

Brasil (1937) 

Dispositivos: art. 114 – Do Tribunal de Contas 
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Constituição da República dos Estados 

Unidos do Brasil (1946) 

Título I – Da Organização Federal 

Capítulo I – Disposições preliminares 

Dispositivos: art. 22 

 

Título I – Da Organização Federal 

Capítulo II – Do Poder Legislativo 

Seção VI – Do Orçamento 

Dispositivos: arts. 76 a 77 

Constituição da República Federativa 

do Brasil (1967) 

Título I – Da Organização Nacional 

Capítulo VI – Do Poder Legislativo 

Seção VII – Da Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Dispositivos: arts. 71 e 73 

Constituição da República Federativa 

do Brasil (1988) 

Título III – Da Organização do Estado 

Capítulo V – Do Distrito Federal e dos Territórios 

Seção II – Dos Territórios 

Dispositivos: art. 33, § 2º 

 

Título IV – Da Organização dos Poderes 

Capítulo I – Do Poder Legislativo 

Seção IX – Da Fiscalização Contábil, Financeira e 

Orçamentária 

Dispositivos: arts. 70 a 74 

 

Título VI – Da Tributação e do Orçamento 

Capítulo I – Do Sistema Tributário Nacional 

Seção VI – Da Repartição das Receitas Tributárias 

Dispositivos: art. 161, parágrafo único 
Fonte: adaptado de Brasil (2014), p. 95. 

Nota: o teor dos artigos que cuidam do Tribunal de Contas na Constituição de 1967 foi mantido na Emenda 

Constitucional nº 1 de 1969 (arts 70 a 72). 

 

O atual nome da Corte de Contas federal, Tribunal de Contas da União, foi 

juridicamente enunciado pela via da Emenda Constitucional nº 1 de 1969. O primeiro tribunal de 

contas subnacional foi criado em 1899, no Piauí – outros tribunais de contas locais surgiram no 

início do século XX, com espeque nas constituições estaduais. Ressalte-se que a Constituição de 

1988 incrementou as competências dos Tribunais de Contas, e albergou a fiscalização operacional, 

alcançando a avaliação de resultados do poder público, o que já era praxe, à época, em outras 

entidades fiscalizadoras superiores. 
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CAPÍTULO II – MODELOS INSTITUCIONAIS DAS ENTIDADES FISCALIZADORAS 

SUPERIORES 

II.1 Introdução 

A revisão histórica da instituição dos órgãos de controle externo no mundo deixa claro 

que essas entidades podem ser classificadas como pertencentes a grupos distintos. O contraste mais 

evidente é notado entre os órgãos de controle com poderes jurisdicionais, como o Tribunal de 

Contas da França, e as instituições que não possuem tal competência, a exemplo das que seguem o 

modelo britânico. 

A questão dos diferentes modelos organizacionais dos órgãos independentes de 

controle já se apresentou no primeiro encontro internacional dessas entidades, como se detalhará 

no último capítulo deste trabalho. Na primeira reunião internacional, de 1953, falava-se de um 

“Congresso Internacional dos Tribunais de Contas”. Algumas das entidades representadas, no 

entanto, não se organizavam sob a forma de tribunal de contas. A ata final do evento se refere aos 

órgãos de controle externo, em geral, como “entidades fiscalizadoras da gestão dos fundos e dos 

bens públicos” (INTOSAI, 1953, p. 14). Posteriormente, convencionou-se utilizar a expressão 

neutra “entidades fiscalizadoras superiores” (EFS), em espanhol e português brasileiro (em inglês: 

supreme audit institutions (SAIs); em português europeu: “instituições superiores de controlo” 

(ISC).  

O termo EFS designa, atualmente, “a instituição pública de um Estado ou organismo 

supranacional que exerce o mais elevado grau de auditoria pública do Estado ou do organismo 

supranacional, de maneira independente, com ou sem função jurisdicional” (INTOSAI, 2022).2 

Pela definição apresentada, impõem-se os seguintes requisitos para a caracterização de 

um órgão ou entidade como uma EFS: i) instituição pertencente ao setor público; ii) deve ser o 

órgão máximo de auditoria pública; iii) deve ser independente dos auditados. 

Santiso (2007) descreve o papel das EFS no sistema de freios e contrapesos que rege o 

controle dos atos de gestão públicos com o seguinte modelo: 

Figura 1 – Ciclo de accountability na gestão pública 

 
2 Tradução livre, com adaptações, do original: “A Supreme Audit Institution (SAI) is a public body of a state or 

supranational organization which, however designated, constituted or organized, exercises, by virtue of law, or other 

formal action of the state or the supranational organization, the highest public auditing function of that state or 

supranational organization in an independent manner, with or without jurisdictional competence.” 
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Fonte: adaptado de Santiso (2007), p. 4. 

Os estudiosos de Direito Financeiro e Controle Externo divergem quanto à 

classificação de modelos existentes de EFS. Cordery et al. mencionam que o Banco Mundial e a 

OCDE convergem para uma divisão tripartida dos modelos: tribunal de contas, auditor-geral e 

conselho de auditoria. Citam também que, tanto Elisa Bonollo, como Christopher Pollitt e Hilkka 

Summa se alinham a uma classificação em quatro modelos: além dos três arranjos tradicionais, 

agregam o modelo da EFS pertencente à estrutura de governo – este último seria o caso das EFS 

de Suécia e Finlândia. Por fim, concluem preferencialmente pelo desenho tradicional de três 

modelos. 

Neste trabalho, também adotou-se a classificação tripartida, abordando os modelos do 

auditor-geral (britânico), tribunal de contas (francês), e conselho de auditoria (alemão). 

II.2 Auditor-geral (modelo britânico, Westminster ou anglo-saxão) 

O modelo do auditor-geral atribui a uma única pessoa a competência formal de exercer 

as atribuições do controle externo. Naturalmente, o auditor-geral tem o suporte de uma equipe 

técnica, que compõe a entidade fiscalizadora superior nesse modelo. O auditor-geral pode ter 
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também o título de controlador; originalmente, a distinção entre controladoria e auditoria fazia 

referência ao controle prévio ou ao controle posterior aos atos de gestão, respectivamente. 

O modelo do auditor-geral foi concebido no sistema Westminster da democracia 

parlamentarista britânica. Compreende-se, assim, que a entidade fiscalizadora atue em estreita 

colaboração com o Parlamento – em particular, tradicionalmente a EFS tem como destinatário 

primordial a Comissão de Contas Públicas (PAC, na sigla em inglês) do Legislativo. 

De fato, o auditor-geral deve oficiar recorrentemente na Comissão legislativa, que pode 

requerer a qualquer tempo a realização de trabalhos e o compartilhamento de resultados. 

No modelo britânico, a EFS não tem o poder de impor, por sua conta própria, 

obrigações aos órgãos e entidades auditados. Assim, o maior ou menor impacto dos seus trabalhos 

depende inteiramente das providências corretivas a serem por outras autoridades, seja no Poder 

Executivo, seja no Parlamento, em particular na Comissão de Contas Públicas (REINO UNIDO, 

2004, p. 4). Nas EFS não-jurisdicionais, caso das auditorias-gerais, embora exista um poder de 

investigação investido na autoridade de controle externo, nem os relatórios publicados pela 

instituição nem as suas recomendações acarretam, por si sós, obrigações (SIMÕES, 2014, p. 490).  

Os trabalhos de fiscalização mais frequentemente realizados pelas EFS do modelo 

auditor-geral são os de controle gerencial, operacional ou de desempenho, centrados no cotejo entre 

os insumos injetados numa política pública e seus resultados, visando ao controle da 

economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, como explica Simões (2014, pp. 481-482). 

Também são mais comuns as auditorias financeiras, em detrimento de trabalhos de conformidade, 

que priorizam a verificação da legalidade dos atos. 

A detecção de ilegalidades e fraudes não é um objetivo prioritário dos trabalhos das 

EFS no modelo de Westminster. É possível extrair, por exemplo, dos padrões de auditoria 

governamental do Government Accountability Office (GAO), EFS americana, que, acaso seja 

descoberta alguma ilegalidade no curso de uma fiscalização, os auditores devem prioritariamente 

alertar tal fato à autoridade competente, responsável por procedimentos investigativos. Em muitos 

casos, a própria lei exige que os auditores relatem as ilegalidades de que tenham conhecimento. 

Além disso, diante de indicações de fraude, pode ser recomendável que os auditores do GAO 

interrompam os procedimentos de fiscalização, evitando-se interferir nas futuras investigações das 

autoridades competentes (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2021, pp. 159-160, itens 8.27 a 

8.29). 
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Similarmente, o manual de auditoria da EFS da Austrália, que também se alinha ao 

modelo britânico, concebe a realização de auditorias financeiras e de desempenho. Se, no curso de 

tais trabalhos, forem descobertos indícios de fraudes ou outras ilegalidades substanciais, a equipe 

de auditoria não deve, em regra, investigar tais situações, salvo se houver determinação expressa 

pelo Auditor-Geral. O manual assinala que ocorrências de fraudes podem ser informadas à Polícia 

Federal australiana, por iniciativa do Auditor-Geral (AUSTRÁLIA, 2021, itens 10.32 a 10.36). 

A despeito desses exemplos, não se pode concluir que as EFS do modelo Westminster 

jamais conduzam trabalhos para a apuração de ilegalidades e desvios. Um caso distinto é o do 

Reino Unido, no qual a EFS pode realizar procedimentos de auditoria específicos e publicar seus 

achados, se detectar níveis materialmente relevantes de fraude. Anualmente, a EFS britânica 

produz um relatório sobre as contas do Departamento de Trabalho e Pensões; nesse trabalho, o foco 

dos auditores recai sobre a detecção de fraudes e outras irregularidades no pagamento de benefícios 

sociais (REINO UNIDO, 2021, p. 10). 

Conclui-se, portanto, que embora auditorias de conformidade com a lei não sejam 

prioritárias no modelo Westminster, a efetiva realização de procedimentos de conformidade pelos 

auditores poderá ocorrer, com maior ou menor recorrência, a depender do mandato de cada EFS. 

O modelo do auditor-geral tem como vantagem teórica uma maior agilidade de seus 

processos, associada ao formalismo mais comedido, se comparado aos tribunais de contas. Entre 

as desvantagens, se encontram a capacidade limitada de fazer cumprir suas decisões, e a grande 

dependência sobre a figura do auditor-geral (REINO UNIDO, 2021, pp 3-5). 

Em comparação com os tribunais de contas, as auditorias-gerais têm mais agilidade, 

menos formalismos, e maior capacidade de aferir o impacto das políticas. Em compensação, a 

possibilidade de detectar irregularidades, de corrigir rumos e de impor providências é limitada 

sobremaneira. Ademais, a auditoria-geral depende fortemente da capacidade de iniciativa e do 

denodo do auditor-geral, único titular da entidade, e os efeitos práticos de seus trabalhos são 

diretamente proporcionais ao grau de interesse do Poder Legislativo. 

 

II.3 Tribunal de Contas (modelo jurisdicional, francês ou napoleônico) 

Como descrito em capítulo precedente, o modelo francês de controle externo 

desenvolveu-se a partir de 1807 tendo como palco um tribunal administrativo. Trata-se de órgão 
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colegiado, em que são julgadas as contas daqueles que manejem recursos públicos, no bojo de um 

processo judicialiforme, ou quase-judicial (SIMÕES, 2014, p. 483). 

Os tribunais de contas são compostos por autoridades de estatura equivalente à dos 

juízes, e as decisões se amparam na lógica dos processos decisórios judiciais. Nesse sentido, adota-

se o procedimento adversarial, com requisitos como a existência de um órgão acusador 

(procuradores que representem o Ministério Público), a garantia do contraditório e da ampla defesa, 

a possibilidade de deduzir recursos para impugnar as decisões. Daí o maior peso da formação 

jurídica nas EFS que seguem o modelo dos tribunais de contas (REINO UNIDO, 2004, p. 13). 

No modelo de EFS jurisdicionais, costuma haver maior ênfase nos trabalhos de 

regularidade, nas verificações de conformidade dos atos com a lei e com os regulamentos. Como 

as decisões dos tribunais têm maior força normativa, tipicamente o descumprimento das 

determinações acarreta multas, e os Tribunais de Contas podem aplicar outras penalidades (REINO 

UNIDO, 2004, p. 8). 

Os Tribunais de Contas tendem a gozar de maior independência política e autonomia 

administrativa. Assim como nos demais modelos, os resultados de seus trabalhos são 

particularmente úteis para o Legislativo, embora essa relação prescinda das características 

específicas do modelo britânico. 

Por outro lado, por se tratar de uma instituição mais formal, pode haver a propensão a 

uma baixa transparência e à reduzida abertura dos trabalhos do Tribunal para a sociedade. Outro 

risco é a de uma preocupação excessiva com o cumprimento de obrigações menos relevantes, 

deixando de lado trabalhos de escopo mais amplo, como a avaliação de resultados das políticas 

(REINO UNIDO, 2004, pp. 7-8). 

A tratar do modelo dos Tribunais de Contas no Brasil, Kiyoshi Harada elucida que a 

função de “julgar as contas” não se confunde com o exercício da atividade jurisdicional, privativo 

do Poder Judiciário. O Tribunal de Contas julga contas, não pessoas, limitando-se a proferir uma 

decisão técnica, de natureza administrativa (HARADA, 2021, p. 161). 

O Tribunal de Contas, no Brasil, também emite parecer prévio sobre as contas do Chefe 

do Executivo. Nesse sentido, emite uma opinião sobre o conjunto da execução de finanças públicas 

num determinado ano. Nesse âmbito de apreciação mais ampla, das contas de todo o governo, o 

Tribunal de Contas não realiza julgamento, mas emite parecer prévio, a ser apreciado pelo Poder 

Legislativo da respectiva esfera política (CONTI, 2018, p. 271). 
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Na atualidade, cerca de 30% de todas as EFS participantes da Intosai, ou cerca, 

entidades de mais de cinquenta países, seguem o modelo napoleônico de tribunal de contas. Grande 

parte dos países da Europa continental, como França, Itália, Bélgica, Espanha, Portugal e Grécia 

segue esse modelo, assim como diversos países lusófonos e francófonos da África (Angola, 

Marrocos, Senegal, Tunísia), países latinoamericanos, como Brasil, Colômbia e Uruguai, e 

algumas nações asiáticas, a exemplo da Turquia e do Irã. 

Na Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), os 

tribunais de contas se congregam num agrupamento, denominado “Fórum das EFS com funções 

jurisdicionais”, criado em 2014 por iniciativa do Tribunal de Contas francês. Em 2015, esse grupo, 

composto por 26 EFS, assinou um documento conjunto, conhecido como Declaração de Paris, com 

a finalidade de planejar iniciativas comuns para as instituições com esse modelo institucional. 

No bojo da Declaração de Paris, as EFS com funções jurisdicionais ressaltam que essa 

espécie de órgão de controle deve ser detentora de uma jurisdição, e ter o poder de tomar decisões, 

ao final de um procedimento independente, dotado de contraditório, tendente a reconhecer ou fazer 

reconhecer um direito ou uma obrigação (INTOSAI, 2015, p. 1). 

As EFS com poderes jurisdicionais afirmam compartilhar os seguintes valores comuns: 

• Independência 

Os tribunais de contas devem manter-se independentes dos Poderes Executivo e 

Legislativo, inclusive no que diz respeito à gestão administrativa, à definição de 

seu programa de auditoria, à condução de auditorias e ao seguimento de suas 

recomendações. O Presidente e os membros do Ministério Público devem ter 

estabilidade em suas funções. 

• Legalidade e objetividade 

Os procedimentos dos tribunais de contas devem se dar em conformidade com a 

legislação vigente, e devem buscar a apuração dos fatos, por meio da apreciação 

objetiva das evidências de auditoria. Os tribunais de contas devem seguir e se 

submeter a normas profissionais de auditoria. 

• Respeito aos direitos das pessoas 

Os tribunais de contas devem assegurar os direitos das pessoas e das instituições 

sob sua jurisdição, com tratamento idêntico ao de litigantes, sendo garantido o 

contraditório, tanto durante as auditorias como na etapa de julgamento. 
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• Imparcialidade e transparência 

Os tribunais de contas devem oferecer garantias à sociedade de que desempenham 

suas funções com imparcialidade, transparência e na defesa do bem comum. Essas 

garantias são inerentes ao status jurisdicional e contribuem para incrementar a 

confiança e a boa governança das instituições. 

• Accountability 

Os poderes jurisdicionais dos tribunais de contas são a base de uma robusta 

accountability dos gestores públicos. Esses poderes contribuem para o bom uso dos 

recursos públicos, para a prevenção da fraude e da corrupção, e para a recuperação 

de ativos desviados. 

Fonte: INTOSAI, 2015, p. 2. 

Quanto à natureza dos processos dos tribunais de contas, Edson Simões elucida que se 

trata de processos de contas, e não estritamente de processos judiciais, parlamentares ou 

administrativos. A participação dos advogados nos processos de contas não é indispensável, nem 

se cuida de órgão essencial à função jurisdicional. Não obstante, segundo o autor, “algumas 

características da jurisdição permanecem nos Tribunais de Contas, como o critério objetivo, a força 

ou a irretratabilidade das decisões (como as judiciais com trânsito em julgado)” (SIMÕES, 2014, 

p. 480). 

Entre os traços peculiares aos processos de contas, está a inaplicabilidade da inércia da 

jurisdição, a ausência de lide, a inversão do ônus da prova, a inexistência de duplo grau de 

jurisdição, e a ausência de prova testemunhal (LIMA, 2021, p. 197). No processo dos tribunais de 

contas, existe uma tendência de se lançar mão de ritos próximos aos do Poder Judiciário, tendo 

como consequência um processo decisório comparativamente mais lento e burocrático (SIMÕES, 

2014, pp. 480-481). 

Segundo Simões (2014, pp. 481-483), quanto aos trabalhos de auditoria 

desempenhados, tradicionalmente os tribunais de contas se inclinam para o controle da gestão 

financeira e da legalidade dos atos de gestão. Com isso, os trabalhos têm por finalidade precípua a 

verificação do cumprimento da lei, como condição necessária para a adequada aplicação de 

recursos públicos. As fiscalizações, em geral, têm um pendor para um grau de formalismo maior 

que o das Auditorias-gerais, sendo mais burocráticas e eminentemente legalistas. 
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Os tribunais de contas detêm poder coercitivo (SIMÕES, 2014, p. 483). Em geral, as 

penas aplicadas pelos tribunais de contas, de natureza administrativa, têm a forma de multa 

pecuniária. No Brasil, os tribunais de contas podem impor as seguintes sanções: multa por 

descumprimento de decisão do tribunal ou infração a normas legais; multa proporcional ao débito 

causado ao erário; inabilitação para cargo em comissão ou função de confiança; declaração de 

inidoneidade de licitante; multa por descumprimento de leis de finanças públicas. São possíveis 

ainda as medidas cautelares: afastamento temporário do responsável; arresto de bens (LIMA, 2021, 

pp. 400-424). 

Estruturados de maneira judicialiforme, os processos nos tribunais de contas 

consagram o direito de defesa, e podem admitir o oferecimento de recursos pelos interessados. O 

Tribunal de Contas da União permite a interposição de recurso de reconsideração, pedido de 

reexame e recurso de revisão. Também podem ser cabíveis os embargos de declaração e o agravo. 

O recurso de reconsideração é viável em processos de tomada ou prestação de contas, e tomada de 

contas especial. O pedido de reexame desafia decisões sobre atos sujeitos a registro e sobre a 

fiscalização de atos e contratos. Já o recurso de revisão, similar à ação rescisória, fundamenta-se 

em provas supervenientes ou na correção de erros, sendo aplicável a decisão definitiva do Tribunal 

(LIMA, 2021, pp. 379-383). 

 

II.4 Conselho de Auditoria (modelo de colegiado) 

O modelo do conselho de auditoria (board of audit) é semelhante ao do auditor-geral. 

A principal distinção entre ambos reside na característica de que as EFS do conselho de auditoria 

são lideradas por um colegiado, um grupo de autoridades máximas, ao invés de um único 

controlador, como visto no modelo anglo-saxão. 

Nesse modelo, as EFS não possuem poder judicante. Sua principal função é a de 

reportar irregularidades para o parlamento e para a sociedade.  

Na Europa, esse modelo é o preconizado pelo Tribunal de Contas Europeu, órgão 

supranacional que verifica a aplicação do orçamento da União Europeia, e presta informações ao 

Parlamento Europeu. O Tribunal de Contas Europeu é sediado em Luxemburgo, e suas decisões 

são tomadas por um colegiado de 27 membros, sendo cada membro representante de um país da 

União Europeia. 
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Além do Tribunal de Contas Europeu, também seguem o modelo de conselho de 

auditoria as EFS da Alemanha, da Áustria, Holanda, Eslováquia (KOSE; TUYSUZ, 2021, p. 7). 

São igualmente conselhos de auditoria as EFS da maior parte dos países asiáticos, inclusive as da 

Coreia do Sul e do Japão. 

Evidentemente, existe um grau de variabilidade no interior de cada agrupamento 

conceitual. Assim, na EFS alemã, por exemplo, os integrantes do conselho possuem o estatuto 

similar ao de um juiz. No entanto, eles não têm poderes para impor o cumprimento de suas 

deliberações, nem de estipular sanções contra administradores públicos. Ademais, o maior impacto 

do seu trabalho reside no interesse, pelo Parlamento, dos resultados das auditorias e fiscalizações 

(KOSE; TUYSUZ, 2021, p. 7). 

Na Alemanha, o presidente e o vice-presidente da EFS são nomeados pelo Presidente 

da República, uma vez aprovada a indicação presidencial pelo Legislativo, para exercer um 

mandato de doze anos. As decisões são tomadas coletivamente; do principal conselho interno 

(Großer Senat), participam o presidente da entidade, o vice-presidente e os líderes das divisões de 

auditoria. As divisões são definidas conforme a área de atuação dos auditores. Outros conselhos 

inferiores também são responsáveis pela tomada de decisões na entidade (ALEMANHA, 1985). 

Apresenta-se a seguir um quadro comparativo, produzido pelo Departamento para o 

Desenvolvimento Internacional (DFID) do governo britânico (REINO UNIDO, 2004). O confronto 

realizado pelo DFID é bastante instrutivo, embora o relatório produzido contenha imprecisões – 

por exemplo, o DFID atribui aos Tribunais de Contas a posição institucional de “parte do Poder 

Judiciário”, o que não é o caso de países como França, Espanha e Brasil.  

 

Tabela 2 – Comparação de desenhos institucionais das Entidades Fiscalizadoras Superiores  

 Modelo Westminster Modelo Tribunal de 

Contas 

Modelo Conselho de 

Auditoria 

Chefe da organização Controlador-geral Presidente/juiz-sênior 

(eleito por seus pares) 

Presidente do 

Conselho 

Duração do mandato Em geral, um prazo 

predefinido 

Por tempo indefinido, 

até a aposentadoria 

Em geral, um prazo 

predefinido 

Principal foco da auditoria Auditoria financeira Auditoria de 

conformidade 

Variável 

Vinculado à Comissão de 

Contas Públicas do 

Parlamento? 

Sim Não Sim 

Função jurisdicional? Não Sim Não 
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Formação predominante dos 

funcionários 

Financeira – 

contadores, auditores 

Jurídica – advogados Variável 

Seguimento do trabalho de 

auditoria 

Relatórios enviados à 

Comissão de Contas 

Públicas do 

Parlamento, que 

produz suas próprias 

audiências e 

relatórios 

Tribunal impõe penas 

ou acolhe as contas 

prestadas 

Relatórios enviados à 

Comissão de Contas 

Públicas do 

Parlamento, que 

produz suas próprias 

audiências e 

relatórios 

Potenciais forças e fraquezas 

Centralização/Decentralização 

da autoridade da EFS 

Poder centralizado 

em uma única 

pessoa, que pode 

fazer a diferença de 

forma positiva ou 

negativa 

Divisão de 

responsabilidades 

entre os integrantes 

do Tribunal 

Processo decisório 

mais inclusivo e 

compartilhado. Pode 

ser excessivamente 

lento. 

Suscetibilidade da EFS a 

influências políticas 

Teoricamente baixa, 

pois o Auditor-geral 

se relaciona com 

todo o Parlamento, e 

pela dificuldade de 

afastar o Auditor-

geral 

Teoricamente baixa, 

pois os membros são 

juízes, e geralmente 

são indicados por 

prazo indeterminado 

Pode ser um 

problema, 

dependendo da 

duração do mandato 

e da forma de 

indicação e 

afastamento dos 

membros do 

colegiado 

Abertura/transparência Vinculação com a 

Comissão de Contas 

Públicas do 

Parlamento tende a 

propiciar maior 

transparência 

Risco de baixa 

transparência, se as 

sessões não forem 

públicas, ou se os 

achados não forem 

debatidos pelo 

Parlamento 

Vinculação com a 

Comissão de Contas 

Públicas do 

Parlamento tende a 

propiciar maior 

transparência 

Capacidade de fazer cumprir 

suas recomendações 

Depende da 

efetividade da 

Comissão de Contas 

Públicas do 

Parlamento 

Deliberações têm 

força autoexecutória. 

Na prática, 

efetividade pode ser 

baixa, se não houver 

sanção pelo 

descumprimento 

Depende da 

efetividade da 

Comissão de Contas 

Públicas do 

Parlamento 
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CAPÍTULO III – A INTOSAI E AS NORMAS INTERNACIONAIS DAS EFS 

III.1 A Intosai 

A Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) reúne 

os órgãos máximos de auditoria externa governamental dos países. 

A Intosai foi fundada em 1953, com a realização do primeiro evento da entidade, por 

iniciativa do Presidente do então Tribunal de Contas de Cuba, Emilio Fernandez Camus. A ata do 

evento indica que se tratava do Primeiro Congresso Internacional dos Tribunais de Contas. Dessa 

forma, a expressão “tribunal de contas” era usada, na ocasião, em referência a todas as entidades 

máximas de auditoria governamental independente. Compareceram representantes de 29 entidades 

de auditoria, além de cinco observadores, entre os quais se encontrava um integrante da 

Organização das Nações Unidas (ONU) (INTOSAI, 1953). 

Já no primeiro evento da Intosai, os delegados presentes concordaram com a redação 

de um breve manifesto sobre a independência das entidades fiscalizadoras, em que rogavam pelos 

recursos econômicos e pela independência política necessários para o trabalho de controle. Os 

delegados buscaram asseveram, ainda, a competência para fiscalizar recursos orçamentários, bem 

como a verba de entes públicos descentralizados (INTOSAI, 1953, pp. 15-16). 

Os congressos da Intosai passaram a ocorrer a cada três anos. No segundo Congresso, 

na Bélgica, em 1956, teve início o uso da expressão “supreme audit institution”, traduzida como 

“entidade fiscalizadora superior” (EFS). A secretaria-geral da entidade se encontra 

permanentemente no Tribunal de Contas da Áustria; a Intosai mantém um periódico especializado 

em controle governamental (INTOSAI, 2004a, p. 19). 

Hoje, pode ser formalmente considerada uma EFS a instituição pública de um Estado 

ou organismo supranacional “que exerce o mais elevado grau de auditoria pública do Estado ou do 

organismo supranacional, de maneira independente, com ou sem função jurisdicional” (INTOSAI, 

2022).3 

A Intosai aceita como membros plenos todas as Entidades Fiscalizadoras Superiores 

dos países-membros das Nações Unidas. No entanto, é interessante notar que a Intosai tem maior 

 
3 INTOSAI (c). Tradução livre, com adaptações, do original: “A Supreme Audit Institution (SAI) is a public body of 

a state or supranational organization which, however designated, constituted or organized, exercises, by virtue of 

law, or other formal action of the state or the supranational organization, the highest public auditing function of that 

state or supranational organization in an independent manner, with or without jurisdictional competence.” 
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número de membros que a ONU: além das 193 EFS todos os países da ONU, a Intosai tem três 

membros adicionais, que são as EFS da Santa Sé, da Palestina e de Porto Rico. 

A Intosai alcançou reconhecimento internacional, na condição de responsável pela 

auditoria externa das Nações Unidas, sendo ainda membro associado do Conselho Econômico e 

Social (ECOSOC) da ONU. Nos termos da Resolução A/66/209, a Assembleia-geral das Nações 

Unidas reconheceu o trabalho da Intosai para promover a eficiência, accountability, efetividade, 

transparência e para a coleta e aplicação de recursos públicos de maneira eficaz, em benefício dos 

cidadãos. O texto destacou ainda a importância das EFS, declarando que elas devem gozar da 

independência e proteção contra influências externas ao trabalho desempenhado em cada país 

(NAÇÕES UNIDAS, 2011). 

Enquanto a secretaria-geral da organização é ocupada, em caráter permanente, pelo 

Tribunal de Contas da Áustria, a presidência da Intosai é rotativa entre seus membros, pelo período 

de três anos. A cada triênio, uma nova EFS é indicada para a presidência, no Congresso da Intosai, 

principal assembleia que decide ademais as prioridades a serem observadas na cooperação entre as 

entidades de controle externo governamental. Em 2022, o Congresso da Intosai terá lugar no Brasil, 

e a EFS brasileira, o Tribunal de Contas da União, presidirá a organização internacional no triênio 

2023-2025. 

 

III.2 Normas Internacionais de Controle Externo e Perspectivas para as EFS 

Uma das mais importantes tarefas da Intosai é a criação de um quadro de normas 

internacionais de auditoria governamental. Esse tem sido um dos objetivos estratégicos da entidade, 

que em 2004 decidiu elaborar um conjunto de normas profissionais internacionais para a auditoria 

no setor público (INTOSAI, 2004b, p. 14). 

O 9º Congresso da Intosai, no Peru, produziu a Declaração de Lima de 1977, sobre 

diretrizes para preceitos de auditoria. Hoje, essa declaração se encontra incorporada às normas 

internacionais das EFS (ISSAIs, na sigla em inglês), tendo a numeração INTOSAI-P 1, como texto 

fundamental da auditoria externa governamental no mundo. 

Abaixo da INTOSAI-P 1, tem-se, no nível principiológico, a INTOSAI-P 10, ou 

Declaração do México de 2007 sobre independência das EFS, assinada no 19º Congresso da 

entidade, na Cidade do México. Outros normas principiológicas são a INTOSAI-P 12, sobre valor 
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e benefícios das EFS, INTOSAI-P 20, com princípios de transparência e accountability, e 

INTOSAI-P 50, contendo princípios para as atividades das EFS jurisdicionais. 

Além dessas normas ditas principiológicas, as demais normas internacionais de 

auditoria prescrevem padrões e procedimentos a serem observados por auditores governamentais 

de controle externo. As normas se diferenciam, conforme a técnica utilizada: existem normas de 

auditoria operacional, de auditoria de conformidade, e de auditoria financeira. Também há 

orientações de auditoria governamental, elaboradas pela Intosai segundo o ramo especializado de 

fiscalização: orientações para auditoria do meio ambiente, de sistemas de informação, da dívida 

pública, do desenvolvimento sustentável, entre outras. Esse agrupamento normativo conforma o 

Quadro de Pronunciamentos Profissionais da Intosai (INTOSAI Framework of Professional 

Pronouncements – IFPP), nos termos do novo arranjo definido em 2016 para as normas de auditoria 

(INTOSAI, 2016). 

Existem relatos na literatura de que, com a elaboração e a disseminação das normas 

internacionais de auditoria no setor público pela Intosai, os contrastes mais marcantes entre as EFS 

de diferentes modelos podem vir a se dissolver, contribuindo para uma convergência de 

procedimentos entre as EFS dos modelos Corte de Contas, Auditor-geral e Conselho de auditoria 

(KIM et al., 2020, p. 306).  

Outro autor descreve como o Tribunal de Contas Europeu tem abandonado um viés de 

apreciar somente a legalidade e a adequação contábil-financeira das despesas, vindo 

adicionalmente a produzir trabalhos sobre o desempenho das políticas públicas custeadas com o 

orçamento da União Europeia, divulgados em relatórios especiais, cujas recomendações vêm tendo 

alto grau de implementação pela Comissão Europeia. Esse movimento se ampara fortemente no 

quadro normativo arquitetado pela Intosai com as normas internacionais de auditoria 

(STEPHENSON, 2015, p. 84). 
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CONCLUSÃO 

Este trabalho teve como objetivo precípuo a exposição dos aspectos mais relevantes 

para a compreensão do status das Entidades Fiscalizadoras Superiores como órgãos máximos de 

controle governamental independente em cada país. Essa tarefa se justifica, tanto pela importância 

dessas entidades para as nações e seus ordenamentos jurídicos, como pela raridade de trabalhos 

análogos sobre o tema em língua portuguesa.  

A compreensão do papel e do relevo dessas entidades levou-nos a rememorar o 

percurso histórico que exigiu, num primeiro momento, que se implantasse, no interior das 

estruturas administrativas públicas, órgãos especializados na verificação e controle dos atos de 

gestão e aplicação dos recursos obtidos mediante tributos. Subsequentemente, e num estágio 

histórico similar – na passagem para o Estado contemporâneo – tornou-se imperioso conferir um 

estatuto superior ao controle das finanças, pela estruturação de órgãos independentes de auditoria 

externa. Isso porque as contas públicas deixavam de ser assunto de Estado, matéria sigilosa 

franqueada essencialmente ao monarca, e passaram a ser submetidas a maior escrutínio, de amplo 

interesse, sujeitas às pressões sociais mediadas por um Poder Legislativo democraticamente eleito. 

Nota-se que os diferentes trajetos percorridos e os sistemas de governo distintos 

fizeram com que se desenhassem, nos diferentes países, entidades de controle externo com 

marcadas peculiaridades, que oscilam em torno ao seu regime jurídico, às competências, ao tipo de 

controle que tipicamente exercem, às relações com outras instituições públicas e com a sociedade. 

Foi possível verificar que as entidades de fiscalização podem ser divididas em três grupos, que 

tiveram descritos seus traços mais importantes. 

Este estudo conduziu-nos à consulta de fontes primárias, produzidas nos três últimos 

séculos, que se relacionam com o surgimento do controle externo governamental hodierno no 

Brasil e no mundo. Também foram compulsadas obras de referência contemporâneas, muitas das 

quais tendo origem em organismos multilaterais, para elucidar a condição em que se encontra o 

controle externo ao cabo de todo esse percurso. 

Por fim, lançou-se mão da análise dos mecanismos de cooperação que vêm sendo 

acionados pelas entidades fiscalizadoras superiores, com a finalidade de entrever os rumos futuros 

dessas organizações fulcrais para a aplicação prática do Direito Financeiro e para a legitimidade e 

estabilidade dos países. Foi possível concluir que as ações de cooperação, que têm promovido um 
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quadro normativo único para as atividades de controle externo, já começam a contribuir, em alguma 

medida, para a redução das diferenças entre os modelos de entidades fiscalizadoras globalmente 

conhecidos.  

É possível que, nas próximas décadas, a remissão a normas comuns de controle externo 

venha a embotar os contrastes entre as entidades de controle, pois as respectivas técnicas e objetivos 

de atuação terão lastro num mesmo referencial. Parece plausível um futuro no qual essas entidades 

desempenharão fundamentalmente os mesmos trabalhos, em prol da consecução de finalidades 

semelhantes, com provável vantagem para sua qualidade e efetividade – no limite, pode haver um 

esgotamento da distinção entre modelos de EFS. 

No presente momento, no entanto, não existem elementos para se determinar até que 

ponto esse movimento de aproximação e uniformização terá efeito, e em que medida as 

características que diferenciam tais entidades, separando-as em modelos institucionais, serão 

superadas, ou se, ao contrário, as distinções entre os países impedirão uma maior uniformização 

institucional. Trata-se de uma seara que poderá inspirar projetos de pesquisa em trabalhos 

acadêmicos vindouros. 

Em anexo a este trabalho, encontra-se reproduzido o Decreto 966-A, de 1890, que criou 

o Tribunal de Contas no Brasil, e a respectiva exposição de motivos. A magistral dissertação de 

Ruy Barbosa sobre o papel do controle externo permanece relevante para os estudiosos do Direito 

Financeiro. 
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ANEXO 

Decreto 966-A, de 07 de novembro de 1890, e respectiva Exposição de Motivos 

 

DECRETO N° 966-A, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1890 

 

Cria um Tribunal de Contas para o exame, revisão e julgamento dos atos concernentes 

à receita e despesa da República. 

 

O Marechal Manoel Deodoro da Fonseca, Chefe do Governo Provisório da República 

dos Estados Unidos do Brasil, constituído pelo Exército e Armada, em nome da Nação, Decreta: 

 

Art. 1° É instituído um Tribunal de Contas, ao qual incumbirá o exame, a revisão e o 

julgamento de todas as operações concernentes à receita e despesa da República. 

Art. 2° Todos os decretos do Poder Executivo, ordens ou avisos dos diferentes 

Ministérios, suscetíveis de criar despesa, ou interessar às finanças da República, para poderem ter 

publicidade e execução, serão sujeitos primeiro ao Tribunal de Contas, que os registrará, pondo-

lhes o seu “visto”, quando reconheça que não violam disposição de lei, nem excedem os créditos 

votados pelo Poder Legislativo. 

Art. 3° Se o Tribunal julgar que não pode registrar o ato do Governo, motivará a sua 

recusa, devolvendo-o ao Ministro que o houver expedido.  

Este, sob sua responsabilidade, se julgar imprescindível a medida impugnada pelo 

Tribunal, poderá dar-lhe publicidade e execução.  

Neste caso, porém, o Tribunal levará o fato, na primeira ocasião oportuna, ao 

conhecimento do Congresso, registrando o ato sob reserva, e expendendo os fundamentos desta ao 

Corpo Legislativo. 

Art. 4° Compete, outrossim, ao Tribunal de Contas: 

1° Examinar mensalmente, em presença das contas e documentos que lhe forem 

apresentados, ou que requisitar, o movimento da receita e despesa, recapitulando e revendo, 

anualmente, os resultados mensais; 

2° Conferir esses resultados com os que lhe forem apresentados pelo Governo, 

comunicando tudo ao Poder Legislativo; 

3° Julgar anualmente as contas de todos os responsáveis por contas, seja qual for o 

Ministério a que pertençam, dando-lhes quitação, condenando-os a pagar, e, quando o não 

cumprem, mandando proceder na forma do direito; 

4° Estipular aos responsáveis por dinheiros públicos o prazo de apresentação de suas 

contas, sob as penas que o regulamento estabelecer. 

Art. 5° O Tribunal de Contas poderá delegar nas Tesourarias de Fazenda, ou em 

comissões de empregados idôneos, que para esse fim sejam mandados aos Estados, o 

conhecimento, em primeira instância, das contas de qualquer responsável por dinheiros públicos, 

exceto os inspetores de Fazenda e tesoureiros gerais.  

Art. 6° Compõem o Tribunal os funcionários, a que se conferir voto deliberativo nas 

matérias submetidas à competência dessa corporação.  
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§ 1° Esses funcionários serão nomeados por decreto do Presidente da República, sujeito 

à aprovação do Senado, e gozarão das mesmas garantias de inamovibilidade que os membros do 

Supremo Tribunal Federal. 

§ 2° Vagando lugar entre os membros do Tribunal de Contas durante a ausência das 

Câmaras, o Presidente da República poderá preenchê-lo, e o funcionário entrar em exercício, 

ficando porém, a nomeação dependente sempre de anuência do Senado, em sua primeira reunião. 

Art. 7° O serviço de contabilidade, nos assuntos sujeitos ao Tribunal, bem como o 

processo, exame, verificação e informação, nas matérias e papéis também dependentes dele, serão 

cometidos a um corpo de funcionários administrativos, distribuídos segundo reclamar a 

classificação natural dos trabalhos.  

Desse pessoal o regulamento determinará quais os a quem deve caber voto consultivo 

nas deliberações do Tribunal. 

Art. 8° Além das atribuições estabelecidas nos arts. 3° e 4°, o Tribunal de Contas 

exercerá todas as outras fixadas no respectivo regulamento, que convierem à natureza de suas 

funções e dos seus fins.  

Art. 9° As comunicações entre o Tribunal de Contas e o Congresso efetuar-se-ão 

mediante relatórios anuais e declarações quinzenais, quando para estas houver assunto. 

Art. 10° O Tribunal, no exercício de suas funções, se corresponderá diretamente, por 

intermédio do seu presidente, com todas as autoridades da República, as quais todas são obrigadas 

a cumprir-lhe as requisições e ordens, sob pena da mais restrita responsabilidade. 

Art. 11° O Ministério da Fazenda expedirá regulamento, em decreto especial, 

estabelecendo a organização e as funções do Tribunal de Contas, desenvolvendo-lhe a 

competência, especificando-lhe as atribuições, estipulando os vencimentos ao seu pessoal, e 

determinando-lhe a demais despesa necessária, para a qual fica desde já autorizado o Governo. 

Art. 12° Revogam-se as disposições em contrário. 

Sala das sessões do Governo Provisório, 7 de novembro de 1890, 2° da República. 

Manoel Deodoro da Fonseca 

Rui Barbosa 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

Generalíssimo – O Governo Provisório, no desempenho da missão que tomou aos 

ombros, propôs ao país uma Constituição livre, que, para firmar as instituições democráticas em 

solidas bases, só espera o julgamento dos eleitos da nação. 

Outras leis vieram sucessivamente acudir aos diversos ramos da atividade nacional, 

que só dependiam desse concurso, para produzir seus benéficos resultados em proveito do 

desenvolvimento comum. 

Faltava ao Governo coroar a sua obra com a mais importante providência, que uma 

sociedade política bem constituída pôde exigir de seus representantes. 

Referimo-nos à necessidade de tornar o orçamento uma instituição inviolável e 

soberana, em sua missão de prover as necessidades publicas mediante o menor sacrifício dos 

contribuintes, à necessidade urgente de fazer dessa lei das leis uma força da nação, um sistema 

saibo, econômico, escudado contra todos os desvios, todas as vontades, todos os poderes que ousem 

perturbar-lhe o curso traçado. 
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Nenhuma instituição é mais relevante, para o movimento regular do mecanismo 

administrativo e político de um povo, do que a lei orçamentaria. Mas em nenhuma também há 

maior facilidade aos mais graves e perigosos abusos. 

O primeiro dos requisitos para a estabilidade de qualquer fôrma de governo 

constitucional consiste em que o orçamento deixe de ser uma simples combinação formal, como 

mais ou menos tem sido sempre, entre nós, e revista o caracter de uma realidade segura, solene, 

inacessível a transgressões impunes. 

Cumpre acautelar e vencer esses excessos, quer se traduzam em atentados contra a lei, 

inspirados em aspirações opostas ao interesse geral, quer se originem (e são estes porventura os 

mais perigosos) em aspirações de utilidade pública, não contidas nas raias fixadas à despesa pela 

sua delimitação parlamentar. 

Tal foi sempre, desde que os orçamentos deixaram de ser 1'état du roi, o empenho de 

todas as nações regularmente organizadas. 

Não é, todavia, commum o hábito de execução fiel do orçamento, ainda entre os povos 

que deste assumpto poderiam dar-nos ensinamento proveitoso. 

O déficit, com que se encerram quase todas as liquidações orçamentarias entre nós, e 

os créditos suplementares, que, deixando de ser excepção, constituem a regra geral, a imemorial 

tradição, formando todos os anos um orçamento duplo, mostram quanto estão desorganizadas as 

nossas leis de finanças, e quão pouco escrúpulo tem presidido à concepção e execução dos nossos 

orçamentos. 

Cumpre à República mostrar, ainda neste assumpto, a sua força regeneradora, fazendo 

observar escrupulosamente, no regimen constitucional em que vamos entrar, o orçamento federal. 

Se não se conseguir este desideratum: si não pudermos chegar a uma vida orçamentaria 

perfeitamente equilibrada, não nos será dado presumir que hajamos reconstituído a pátria, e 

organizado o futuro. 

É, entre nós, o sistema de contabilidade orçamentaria defeituoso em seu mecanismo e 

fraco de sua execução. 

O Governo Provisório reconheceu a urgência inadiável de reorganizá-lo; e a medida 

que vem propor-vos é a criação de um Tribunal de Contas, corpo de magistratura intermediaria à 

administração e à legislatura, que, colocado em posição autônoma, com attribuições 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. 

Só assim o orçamento, passando, em sua execução, por esse cadinho, tornar-se-á 

verdadeiramente essa verdade, de que se fala entre nós em vão, desde que neste país se inauguraram 

assembléias parlamentares. 

Já em 1845 entrava na ordem dos estudos parlamentares um projeto de Tribunal de 

Contas, traçado em moldes então assaz arrojados por um dos maiores ministros do Império: Manuel 

Alves Branco. 

Eis os termos em que se concebia essa proposta do Governo: 

“Art. 1° Além do Tribunal do Thesouro haverá na Capital do Império outra estação de 

Fazenda, que será denominada - Tribunal de Contas. 

“Art. 2° Este Tribunal será composto de um presidente e três vogais, os quais terão os 

mesmos ordenados e honras, assim como serão nomeados, da mesma maneira que o vice-

presidente, e mais membros do Tribunal do Thesouro. 

“Art. 3° O procurador fiscal do Tribunal do Thesouro, e seu ajudante, exercerão perante 

o Tribunal de Contas as mesmas funções que exercem perante o Tribunal do Thesouro. 
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“Art. 4° O Tribunal terá também um secretário, o qual, como o do Tribunal do 

Thesouro, assistirá ás suas sessões, tomará nota dos votos dos vogais, lançará os despachos, e 

finalmente escreverá as atas, e fará tudo o mais que lhe for ordenado pelo presidente. 

“Art. 5° Serão anexas ao Tribunal de Contas uma Secretaria e três Contadorias. A 

Secretaria terá por chefe o secretario do Tribunal, e por oficiais dois escriturários, e dois praticantes; 

cada uma das três Contadorias porém terá por chefe um contador, e por oficiais dois primeiros 

escriturários, dois segundos, e quatro praticantes. 

“Art. 6° Todos estes empregados serão nomeados pelo Ministro e Secretário de Estado 

dos Negócios da Fazenda, e terão de ordenado, os chefes 2:400$, os primeiros escriturários 1:200$ 

e os segundos escriturários 800$000. 

“Art. 7° A Secretaria terá a seu cargo a correspondência e expedição das ordens do 

Tribunal, assim como o livro do assentamento de todos os responsáveis por contas, os quais não 

poderão tomar posse de seus jogares sem mostrar certidão do assentamento nessa Repartição; cada 

Contadoria porém terá a seu cargo, por distribuição do presidente do Tribunal, o exame e liquidação 

de um dos três ramos de contas seguintes, a saber: 

“1ª Contas das repartições pertencentes ao Ministério da Fazenda. 

“2ª Contas das repartições pertencentes aos Ministérios da Guerra e Marinha. 

“3ª Contas das repartições pertencentes aos Ministérios da Justiça, Imperio e 

Estrangeiros. 

“Art. 8° São negócios da competência do Tribunal, e que por isso ficam separados do 

Tribunal do Thesouro: 

“1° Julgar anualmente as contas de todos os responsáveis por contas, seja qual for o 

Ministério a que pertençam, mandando-lhes dar quitação, quando correntes, e condenando-os, 

quando alcançados, a pagarem o que deverem, dentro de um prazo improrrogável, de que se dará 

parte ao Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Fazenda, para mandar proceder contra 

eles na forma das leis, si o não fizerem. 

“2° Marcar aos responsáveis, por dinheiros públicos, o tempo em que devem apresentar 

suas contas ao secretário do Tribunal; suspendendo os omissos, mandando prender os 

desobedientes e contumazes, e finalmente julgando à sua revelia as contas que tiverem de dar, pelos 

documentos que tiver, ou puder obter de quaisquer cidadãos, autoridades ou repartições públicas. 

“Art. 9° O Tribunal de Contas é competente para julgar das provas de fato, deduzidas 

por documentos justificativos, de quaisquer perdas de dinheiros públicos por casos fortuitos ou 

força maior; mas si no exame de qualquer conta reconhecer que o responsável cometeu no exercício 

de suas funções, dolo, falsidade, concussão ou peculato, dará parte ao Ministro da Fazenda para 

mandar proceder contra o mesmo na forma das leis. 

“Art. 10. O Tribunal de Contas poderá delegar nas Tesourarias provinciais, ou em 

comissões de empregados hábeis, que para esse fim sejam mandados às províncias, o conhecimento 

em primeira instancia das contas de qualquer responsável por dinheiros públicos nas mesmas 

províncias, à excepção somente dos inspetores de Fazenda, e tesoureiros gerais. 

“Art. 11. O modo de proceder do Tribunal e repartições anexas, será o seguinte, a saber: 

as contas apresentar-se-ão primeiro na Secretaria, donde serão remetidas à Contadoria respectiva. 

O contador a fará examinar por dois oficiais, tanto no que respeita ao cálculo aritmético, como no 

que respeita à legalidade da arrecadação ou da despesa, remetendo-a outra vez com um relatório 

seu à Secretaria. Recebida a conta, o secretario a entregará na próxima sessão do Tribunal ao 

presidente, que a distribuirá a um dos vogais, o qual, depois de a examinar e fazer examinar pelos 

outros, a relatará em uma das sessões seguintes para ser discutida e decidida. 
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“Art. 12. A decisão do Tribunal de Contas será tomada por maioria absoluta de votos, 

mas o Tribunal não poderá deliberar sem que estejam presentes três membros, inclusive o 

presidente. 

“Art. 13. O Tribunal pôde proceder à revisão de uma conta já julgada, ou seja a pedido 

do responsável, sustentando por documentos justificativos havidos depois da sentença, ou seja ex-

officio, por erro, omissão, ou duplicata reconhecida no exame de outras contas; esta revisão porém 

não suspende o efeito da primeira sentença. 

“Art. 14. Si ainda depois de uma revisão o responsável se julgar com direito de recorrer 

contra a decisão do Tribunal, por violação de lei ou regulamento, poderá fazê-lo perante o Conselho 

de Estado, que decidirá a questão com voto deliberativo, não se dando mais lugar a recurso algum. 

“Art. 15. O Tribunal poderá também fazer subir consultas a S.M.I., à requisição de 

qualquer de seus membros, ou do procurador fiscal, principalmente tratando-se de abonar despesas 

secretas, que aparecerão em alguma conta, ou outros negócios que pela sua importância e gravidade 

pareçam merecer a imperial resolução, que será logo executada. 

“Art. 16. O Tribunal, no exercício de suas funções, se corresponderá diretamente, por 

intermédio de seu presidente, com todas e quaisquer autoridades do Império, as quais todas são 

obrigadas a cumprir suas requisições ou ordens, sob pena da mais restrita responsabilidade. 

“Art. 17. O Tribunal apresentará todos os anos, dentro do primeiro mês da sessão 

legislativa, a S.M.I. e ao Corpo Legislativo um relatório, no qual não só confira o balanço 

apresentado pelo Governo no ano anterior com as contas tomadas a ele relativas, justificando-as 

umas pelas outras, como também se apresentem todas as irregularidades, omissões e abusos que 

tiver encontrado na arrecadação, fiscalização e distribuição dos dinheiros públicos, e os defeitos 

das leis e regulamentos que parecerem necessitar de reforma. 

“Art. 18. O primeiro trabalho do Tribunal, depois de instalado, será o recopilar das leis 

e regulamentos atuais o que lhe parece útil para a tomada das contas, apontando o que for 

inaplicável ao estado atual para ser eliminado ou reformado com novas providências este trabalho 

será apresentado ao Ministro da Fazenda, que fica autorizado a aprová-lo provisoriamente, 

sujeitando-o depois à Assembléia Geral Legislativa para definitiva aprovação. 

“Art. 19. Ficam revogadas todas as leis em contrário. 

“Rio de Janeiro, 10 de julho de 1845. - Manoel Alves Branco” 

Submetido à comissão de fazenda na Câmara dos Deputados, foi ela de parecer, aos 6 

de agosto daquele ano (n. 152), que a proposta do Governo se convertesse em projeto de lei, apenas 

com esta emenda ao art. 2°.: 

“Depois da palavra - Thesouro - acrescente-se: - e depois de nomeados não poderão 

mais perder os seus jogares sem resolução da Assembléia Geral, à excepção do presidente, cujo 

cargo será de simples nomeação temporária” 

Mas, como não é de estranhar, atenta a importância do assumpto, a idéia adormeceu, 

na mesa da Câmara, desse bom sono de que raramente acordavam as idéias úteis, especialmente as 

que podiam criar incômodos a liberdade da politicagem eleitoral. E quarenta e cinco anos deixou a 

monarquia entregue o grande pensamento ao pó protetor dos arquivos parlamentares. 

Mas para a edificação republicana esta reforma deve ser uma das pedras fundamentais.  

A necessidade de confiar a revisão de todas as operações orçamentarias da receita e 

despesa a uma corporação com as attribuições que vimos de expor, está hoje reconhecida em todos 

os países, e satisfeita em quase todos os sistemas de governo estabelecidos, que apenas divergem 

quanto à escolha dos moldes; havendo não menos de quatorze constituições, onde se consigna o 

principio do Tribunal de Contas. 
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Dois tipos capitais discriminam essa instituição, nos países que a têm adotado: o francês 

e o italiano. 

O primeiro abrange, além da França, os dois grandes Estados centrais da Europa, a 

Suécia, a Espanha, a Grécia, a Servia, a Romênia e a Turquia. O segundo, além da Itália, domina a 

Holanda, a Bélgica, Portugal ha quatro anos, o Chile há dois e, de recentes dias, o Japão. 

No primeiro sistema a fiscalização se limita a impedir que as despesas sejam ordenadas, 

ou pagas, além das faculdades do orçamento. No outro a ação dessa magistratura vai muito mais 

longe: antecipa-se ao abuso, atalhando em sua origem os atos do poder executivo susceptíveis de 

gerar despesa ilegal. 

Dos dois sistemas, o último é o que satisfaz cabalmente os fins da instituição, o que dá 

toda a elasticidade necessária ao seu pensamento criador. Não basta julgar a administração, 

denunciar o excesso cometido, colher a exorbitância, ou a prevaricação, para as punir. Circunscrita 

a estes limites, essa função tutelar dos dinheiros públicos será muitas vezes inútil, por omissa, 

tardia, ou impotente. Convém levantar, entre o poder que autoriza periodicamente a despesa e o 

poder que quotidianamente a executa, um mediador independente, auxiliar de um e de outro, que, 

comunicando com a legislatura, e intervindo na administração, seja, não só o vigia, como a mão 

forte da primeira sobre a segunda, obstando a perpetração das infrações orçamentarias por um veto 

oportuno aos atos do executivo, que direta ou indireta, próxima ou remotamente discrepem da linha 

rigorosa das leis de finanças. 

A lei belga de 27 de outubro de 1846, que rege a contabilidade pública, prescreve, no 

art. 14, que <<o Thesouro não cumprirá ordem de despesa, antes de visada pelo Tribunal de 

Contas>>. Firmado nessa disposição e nos debates parlamentares que a criaram, o Tribunal de 

Contas, na Bélgica, exerce a maior latitude de poderes na apreciação dos elementos justificativos 

das ordens de despesa submetidas ao seu visto, e não o dá sinal após o mais completo exame, depois 

de perscrutados todos os documentos necessários para lhe esclarecer a consciência, a autorizar as 

observações, que, na fôrma da Constituição, houver de fazer sobre o assumpto, ás camarás 

legislativas. 

A lei italiana, porém, dá a essa prerrogativa uma expansão muito mais forte, muito mais 

ampla, generalizando a audiência do Tribunal de Contas, não só nos atos do poder executivo que 

digam respeito ao orçamento do Estado, e influam sobre a receita, ou a despesa, como a todas e 

quaisquer deliberações do governo, todos os decretos reais, seja qual for o mistério, de que 

emanem, e o objeto, a que se refiram. Tais são os termos da lei orgânica dessa instituição, naquele 

país, a lei de 14 de agosto de 1862, no art. 13. E, para dar idéia da severidade crescente, com que 

ali se aprofunda a observância dessa disposição, basta consignar que o número de decretos reais 

submetidos ao visto do tribunal subiu, em 1877, a 24.000; em 1878 a 45.000; em 1879 a 49.000; 

em 1880, a 51.782. 

Parece, porém, que essa evolução, a que se chegou, na fôrma italiana, levando a 

superintendência do Tribunal de Contas (corte dei Conti), além da fronteira dos atos concernentes 

às finanças públicas, força a natureza da instituição, sujeitando-a a críticas, de que não seria 

susceptível, si se lhe tivessem limitado as funções ao círculo dos atos propriamente financeiros do 

governo. Transpondo essa divisaria, o tribunal poderia converter-se em obstáculos à administração, 

dificultarão improficuamente a ação ministerial, e anulando a iniciativa do governo, em atos que 

não entendem com o desempenho dor orçamento. Na Itália o critério do pessoal a que tem sido 

confiada essa magistratura, evitou, até hoje, em geral, esse inconveniente, abstendo-se o tribunal 

de exercer as suas pesquisas em assumptos alheios às finanças do Estado. Mas não é de bom aviso 
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insinuar no organismo de uma instituição um princípio de conflito com outras, confiando o remédio 

do mal orgânico à prudência acidental dos indivíduos que a representarem. 

Melhor é encerrar a nova autoridade no limite natural das necessidades que a reclamam, 

isto é, reduzir a superintendência preventiva do Tribunal de Contas aos atos do governo, que 

possam ter relação com o ativo ou o passivo do Thesouro. 

Estabelecida esta ressalva, o modelo italiano é o mais perfeito.  

Quando o Tribunal de Contas, na Itália, como na Bélgica, reconhece contrario ás leis, 

ou aos regulamentos, um dos atos, ou decretos, que se lhe apresentam, recusa o seu visto, em 

deliberação motivada, que o presidente transmite ao ministro interessado. Se este persiste na sua 

resolução, cumpre-lhe apelar para o ministério em conselho. Se a deliberação deste se conforma 

com a do ministro, o tribunal procede a novo exame do assumpto, reunidas todas as seções; e, 

então, ou aceita a deliberação ministerial, reconhecendo-lhe a procedência, ou, quando não se 

conforme, ordena o registro, pondo ao ato o seu visto sob reserva (il visto con riserva) e 

comunicando o seu procedimento aos presidentes do senado e da câmara do deputados. 

Essa comunicação, nos termos da lei de 1862, art. 18, efetuava-se anualmente em 

janeiro, época em que o tribunal havia de submeter ás duas casas do parlamento a lista geral dos 

vistos sob reserva. Mais tarde, porém, se entendeu que essa relação anual era demasiado serôdia, 

para a eficácia da ação parlamentar sob a responsabilidade ministerial; e, em conseqüência, a lei 

de 15 de agosto de 1867 prescreveu que essas informações seriam apresentadas ás mesas das duas 

câmaras todas as quinzenas, afim de que o corpo legislativo pudesse sobrestar logo na execução 

dos decretos censurados pelo Tribunal de Contas, que em si contivessem realmente ilegalidade; 

ficando por essa lei estatuída a precaução, para obviar tardanças originadas na má vontade 

ministerial, de que essas comunicações se fariam diretamente entre o tribunal e as câmaras. 

Todos estes dados são elementos de valor inestimável e de impreterível necessidade no 

mecanismo da instituição que temos em mira. Conspiram todos eles em firmar a jurisdição 

preventiva, característica essencial dessa organização no estado de excelência a que a Bélgica e a 

Itália a elevaram, e que hoje reclamam para a França as vozes mais competentes no assumpto. 

“Vale infinitamente mais”, dizem os italianos, “prevenir os pagamentos ilegais e arbitrários do que 

censurá-los depois de efetuados. A contrasteação posterior basta em relação aos agentes fiscais; 

porque estes prestam cauções, que lhes tornam eficaz a responsabilidade, em defesa do Thesouro. 

Mas os ministros não dão fiança, por onde assegurem ao Estado a reparação do dano, que causarem, 

e, portanto, é mister uma garantia preliminar, a qual vem a ser precisamente a que se realiza na 

fiscalização preventiva do tribunal.” (Giovani Gean-quinto: Corso dí diritto amministrativo). O 

sistema da verificação preventiva decorre, segundo eles, dos direitos orgânicos do parlamento, que 

“não deve descansar exclusivamente na fidelidade do ministério”. (Ugo: La Corte dei Conti, 1882, 

Tit. I, c. I, a 1.) 

Na Itália, dizia o general Menabréa, “a responsabilidade ministerial não está definida. 

Nada a sanciona. Releva, por conseqüência, buscar alhures e noutros principias as garantias, em 

que o país deve apoiar a regularidade da administração da fortuna do Estado”. 

Não será ainda pior a situação de nós outros? Onde a responsabilidade ministerial 

contra os abusos orçamentários, no regimen passado durante quase três quartos de século de 

monarquia parlamentar? 

A Republica presidencial, a este respeito, não nos dará condições mais favoráveis: não 

tem, no seu organismo, elementos superiores para a consecução desse resultado, que de nenhuma 

fôrma de governo se poderá jamais obter, no país que não souber dotar-se com esta instituição 

robusta e preservadora. No regimen americano, com efeito, que esperamos ver perfilhado pelo 
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Congresso Constituinte, as câmaras não têm meios mais seguros de opor mão repressiva ou 

preventiva aos abusos dos ministros. Nem a responsabilidade política do presidente, nem a 

responsabilidade judiciaria dos seus secretaries de estado nos livrarão de excessos e abusos na 

delicada matéria das finanças federais, si não enriquecermos a nossa Constituição nova com esta 

condição suprema da verdade pratica nas cousas do orçamento. Nada teremos feito, em tão 

melindroso assumpto, o de mais alto interesse, entre todos, para o nosso futuro, enquanto não 

erguemos a sentinela dessa magistratura especial, envolta nas maiores garantias de honorabilidade, 

ao pé de cada abuso, de cada gérmen ou possibilidade eventual dele. 

“Se há coisa, que contenha os administradores no declive de atos arbitrários,” - dizia, 

no senado italiano, o ministro das finanças, em março de 1862, - “se há coisa, que nos iniba de 

ceder a postulantes importunos, à gente cujas pretensões não cessam de acarretar novas despesas, 

e transbordar os recursos facultados pelo orçamento, é o espectro do Tribunal de Contas. Todo o 

dia, a toda a hora, muitas vezes na mesma hora, um ministro, um secretario geral, todos os que têm 

relações com a administração afluem, a solicitar novas despesas. Não é fácil resistir. Muitas vezes 

os pretendentes mesmos não crêem na utilidade delas, e apenas as propõem impelidos por outros, 

que os seguem; mas, dada a força da autoridade dos intercessores, a conseqüência é que, resistindo-

se-lhes uma ou duas vezes, há de acabar-se por ceder”. 

Stourm, o celebre professor de finanças, uma das mais solidas autoridades européias, 

pugnando pela reforma do Tribunal de Contas francês no sentido do modelo italiano, adverte, como 

em relação a nós igualmente poderíamos fazer, que, si este sistema funcionasse em França, os 

freqüentes excessos de créditos, ainda recentemente averiguados, não se teriam dado naquele país.  

“O sistema preventivo”, diz ele, “teria, ao primeiro movimento, reprimido os ministros 

da guerra e da marinha na pratica de encomendas excedentes à medida dos créditos legislativos, 

em que se firmavam.” (Stourm: Le Budget, P. 601.) E rememora, em apoio da asserção, este fato 

eloqüente: “Aos 20 de janeiro de 1886, o ministro da marinha reduzira propio motu, por um simples 

aviso, três anos no limite de idade para a aposentadoria do pessoal civil de sua repartição. O efeito 

imediato foi a aposentação prematura de 62 funcionários, pertencentes quase todos ao quadro 

superior, e cujas pensões levaram a despesa a ultrapassar os créditos legislativos. Posto que a 

câmara censurasse incidentemente a medida logo nos fins de 1886, o ministro nem por isso deixou 

de manter, até à sua exoneração, isto é, até julho de 1887, o ato irregular. Dai resultou, no credito 

respectivo, um excesso de 547.516 francos, que um projeto de lei de créditos suplementares se 

propôs a cobrir no fim de 1888. As câmaras indignaram-se, a revelação dos fatos que motivavam 

esse suplemento de credito. Não hesitaram em verberar energicamente o ministro, declarando, até, 

platonicamente, que a sua responsabilidade ficava empenhada. Mas dai não passaram. Já se 

achavam em presença de outro ministro; o mal estava consumado, e os aposentados aguardavam a 

liquidação de suas pensões. Votaram-se, pois, os créditos suplementares. É sempre a solução 

inevitável. Na Itália, a verificação preventiva teria, desde o primeiro momento, recusado existência 

ao ato do governo, cuja execução o ministro francês pôde sustentar enquanto ministro. Apenas 

manifestado, esse ato esbarraria no visto do Tribunal de Contas, que, examinando-o enquanto ás 

suas conseqüências orçamentarias, e reconhecendo imediatamente promover ele despesas 

superiores aos créditos decretados, ter-lhe-ia negado registro. Ninguém contestará que esse voto 

preliminar, prevenindo o dano, seria preferível a impotentes recriminações retrospectivas”. Ibid. 

Outro fato, notável neste gênero, é o caso das torpedeiras, ocorrido há dois anos. O 

orçamento da despesa do Ministério da Marinha dotara a verba de compras de vasos à industria 

particular e compras de torpedeiras, para o exercício de 1888, com um credito de 6.800.000 frs. 

No fim do exercício, porém, se verificou que o Governo despendera, sob essas duas consignações, 
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15.040.000 frs., isto é, que se haviam excedido em 8.240.000 frs. os limites fixados na lei. Todas 

as opiniões a uma condenaram o procedimento do Ministério da Marinha. Houve, até, 

representantes da nação, que, apoiando-se na lei de 15 de maio de 1850, envidaram esforços em 

promover a responsabilidade pecuniária do Ministro. Mas nada contra ele se fez. Pelo contrario, o 

abuso acabou por obter a sanção legislativa em um voto de créditos suplementares. Excessos tais, 

entretanto, não seriam possíveis, naquele país, si o seu Tribunal de Contas exercesse a função 

preventiva do congênere no tipo belga-italiano. 

“As barreiras longínquas da contrasteação a posteriori, portanto, já não são suficientes. 

Sob a acumulação, crescente sempre, das operações de receita e despesa e a constante mobilidade 

dos titulares das pastas ministeriais, as verificações, para ser eficazes, carecem de penetrar até ao 

intimo dos fatos contemporâneos. Cumpre estreitar nas formalidades mais prontas a 

responsabilidade dos Ministros; cumpre esclarecer o parlamento do modo mais imediato e 

incessante acerca da execução de sua vontade. Ora, nenhuma autoridade, a não ser o Tribunal de 

Contas, pôde exercer essa missão, hoje essencial, salvo si a quiserem atribuir ao parlamento, o que 

seria grande calamidade.” (Stourm: Ib. p. 606). 

Outra vantagem preciosíssima desse modelo é a presteza na liquidação das contas. O 

Tribunal de Contas italiano opera periodicamente, todos os meses, acompanhando as operações, à 

medida que se realizam, pelas contas da receita e despesa, que lhe comunica o ministério das 

finanças. Instruem essas contas, quanto à receita, os relatórios dos inspetores da arrecadação, e, 

quanto à despesa, os documentos dos desembolsos realizados. No mês terminal do exercício 

recapitula o Tribunal as doze liquidações mensais, cotejando o resultado com as contas de cada 

ministério e a conta geral da administração da fazenda, apresentada pelo ministro do Thesouro e 

preparada pela direção geral da contabilidade publica, as quais, nos termos da lei de 1862, art. 28, 

antes de submetida à aprovação das câmaras, hão de passar pelo exame do tribunal verificador. 

Em conseqüência desse regimen, no termo dos cinco meses subsequentes ao exercício, 

“época em que de ordinário ainda não se têm apresentado sequer as contas individuais dos 

empregados do fisco”, está liquidada, na Itália, a contabilidade parlamentar. “A fiscalização 

parlamentar, aproximada assim dos fatos financeiros, é mais eficaz do que si se houvesse de 

aguardar a tomada de contas individual dos funcionários fiscais.” (Marcé: La Cour Des Comptes 

Italienne. Ann. du I’Éc. Libre des Scien. Polit. Oct. 1890, p. 721). Por outro lado, o sistema do 

registro prévio sob ressalva habilita o parlamento a resolver, em quinze dias, as divergências 

suscitadas entre o tribunal e o governo. A raridade dos vistos sob reserva, de que em 1886-1887, 

por exemplo, houve apenas um caso, mostra a eficácia do freio preventivo e, ao mesmo tempo, a 

exageração de certas apreensões, manifestadas ainda o ano passado entre nós (relatório do 

Ministério da Fazenda, na quarta sessão da vigésima legislatura, p. 25), quanto ao perigo de 

conflitos, nesse tipo de organização, entre o governo e o tribunal. 

Ora, em vez de cinco meses, a organização francesa impõe a necessidade de dezesseis, 

pelo menos, numero que se receia ser elevado a dezoito, ou vinte (Stourm: Ib., p. 603-4), para a 

liquidação de cada exercício financeiro. 

Tais razões inclinaram decididamente a nossa escolha para o, tipo italiano, de que o 

decreto ora submetido à vossa assinatura indica apenas os traços cardeais, e cuja organização se 

formulará no regulamento, para a elaboração do qual este Ministério constituirá, sob a sua 

presidência, e adstrita aos caracteres essenciais do modelo adotado, uma comissão de profissionais, 

que dê principio imediatamente aos seus trabalhos. 

Manca e impotente será, porém, a instituição planejada, si a não acompanhar a reforma 

geral do nosso sistema de contabilidade pública. Entre nós, a esse respeito, a prática assim como a 
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teoria estão atrasadíssimas. Dessa ciência, por assim dizer, da escrituração fiscal e verificação das 

contas administrativas, dessa ragioneria, que na Itália, como noutros países adiantados, tem hoje 

quase uma literatura especial e um pessoal de professores e técnicos consumados, nada se conhece 

entre nós. Carecemos, portanto, de buscar no estrangeiro os mestres, os guias, os reformadores 

práticos neste ramo do serviço financeiro. E é especialmente a Itália quem nô-los pôde fornecer; é 

lá que o governo deve procurar tais auxiliares, si quiser que esta reforma seja frutificativa, e 

compense amplamente, como nesse caso ha de compensar, as despesas da sua execução. 

Se desse melhoramento não curarmos com afinco e prontidão, o Tribunal de Contas 

degenerará logo ao nascedouro, e a publicidade parlamentar nunca penetrará seriamente no 

labirinto da contabilidade administrativa, onde se refugiam as mais graves responsabilidades de 

todos os governos. 

Para se ver, por um exemplo significativo, a importância dada a essa instituição, nos 

países onde ela assume as proporções de verdadeiro modelo, basta considerar a extensão e 

distribuição do seu pessoal na Itália. Ali, nos termos da lei de 1892, a Corte dei Conti se divide em 

três seções, compondo-se de um presidente, dois presidentes de seções, doze conselheiros, um 

procurador geral, auxiliado por um ou mais referendarias, um secretário geral e vinte referendáreis 

ou relatares. Cada seção consta de um presidente e quatro conselheiros. O quadro (ruolo organico) 

do pessoal das repartições integrantes do Tribunal de Contas, segundo o decreto real de 6 de março 

de 1881, completado pelo de 23 de julho do mesmo ano, fixa-se assim: 

1ª Categoria - Directores chefes de divisão, 1ª classe, 6; 2ª classe, 7. 

- Chefes de seção, 1ª classe, 8; 2ª classe, 1 1. 

- Secretários, 14. 

- Secretários, 1ª classe, 39; 2ª classe, 66; 

- Vice-secretários, 1ª classe, 64; 2ª classe, 60; 3ª classe, 30 

- Praticantes, 12; 

- 2ª Categoria - Chefes das repartições de ordem (capi degli uffici d’ordine), 2; 

- Arquivistas, 1ª classe, 4; 2ª classe, 4; 3ª classe, 2; 

- Agentes de ordem (ufficiali d’ordine), 1ª classe, 13; 2ª classe, 17; 3ª 

classe, 3 1. 

- Oficiais de continues, 36. 

Os sacrifícios do Estado com este serviço elevarem-se (exercício de 18861887) a cerca 

de dois milhões: 1.775.000 frs. E o país não tem senão que se felicitar, de dia em dia mais,  por 

essa despesa. 

Entre nós há, na atual organização do Thesouro, elementos, que se poderão e deverão 

destacar para o serviço da nova instituição, reduzindo assim o desembolso, a que ela nos obrigará. 

Qualquer que o dispêndio seja, porém, há de representar sempre uma economia enorme, 

incomensurável para o contribuinte; contanto que a escolha do pessoal inaugurador não sofra a 

invasão do nepotismo; que ela fique absolutamente entregue à responsabilidade de um ministro 

consciencioso, inflexível, imbuído no sentimento da importância desta criação; que aos seus 

primeiros passos presida a direção de chefes escolhidos com a maior severidade, capazes de impor-

se ao país pelo valor nacional dos seus nomes e de fundar a primeira tradição do Tribunal sobre 

arestos de inexpugnável solidez. 

Façamos votos, para que o primeiro Ministério da República organizada se mostre, 

como é de esperar, digno desta missão salvadora. 

Rio, 7 de novembro de 1890 - Rui Barbosa. 


