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As mudanças com o PROMOEX

O Programa Nacional de Modernização dos Tribunais de Contas-PROMOEX 

provocou e provocará mudança de comportamento em diversos atores envolvidos no 

processo de fortalecimento do controle externo da administração pública, como por 

exemplo governo federal, os próprios TC’s, bem como seus servidores e jurisdicionados.

No governo federal, por exemplo, percebe-se uma mudança de postura, já que 

até há pouco tempo, a discussão era de ameaça de extinção dos Tribunais de Contas-

TC’s. Hoje, após reconhecer o papel fundamental dos TC’s, principalmente na 

implementação da Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF e, por conseguinte, no controle das 

administrações públicas estaduais e municipais, a União através de autorização da 

Resolução do Senado nº 48/2005, realizou contratação de operação de crédito externa 

com o Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID, por meio do contrato de 

empréstimo nº 1628/OC-BR, cujo valor de US$ 38,6 (trinta e oito milhões e seiscentos 

mil dólares norte-americanos) destina-se a financiar parte do Programa.

A LRF impôs aos administradores públicos uma série de exigências legais à 

gestão governamental e os TC’s são os órgãos constitucionais que fiscalizam o 

cumprimento das normas desta lei. A prioridade do Promoex é dar todas as condições 

necessárias de trabalhos para que essa fiscalização seja feita de forma eficiente, eficaz e 

efetiva. Nesse aspecto, o Promoex prevê a criação de um Portal Nacional dos TC’s, que 

integrarão e padronizarão processos de controles informatizados de pontos específicos da 

LRF, objetivando a uniformização de conceitos, métodos e procedimentos.

Dentre os pontos de controle da LRF definidos no portal, destaco: Remessa de 

informações dos relatórios de gestão fiscal e resumido de execução orçamentária (arts. 

52 e 54); Meta bimestral de arrecadação (art. 13); Resultados Primário e Nominal 

estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentária-LDO (art. 4º § 1º e art. 9º); Controles 

dos gastos com publicidade, segurança pública, precatórios; etc.

O programa de modernização provocará mudança nos procedimentos de 

fiscalizações. As auditorias ganharão um novo foco. Além das auditorias de conformidade

(responsabilização por legalidade, economicidade e legitimidade), o Promoex prevê a 

implementação da Auditoria Operacional (responsabilização por desempenho), ou seja, 

além de fiscalizar se a legislação está sendo obedecida quanto aos procedimentos 

(exemplos: de licitações, aplicação de recursos, documentação, valores pagos, receitas e 

despesas), também irá se aprofundar quanto aos resultados obtidos dos recursos 

públicos aplicados num determinado programa de governo.
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Num Programa de Alimentação através da merenda escolar, por exemplo, os 

tribunais vão fiscalizar todo o processo de legalidade, economicidade e legitimidade,

como também verificar a partir do exercício seguinte, se realmente os alunos foram 

alimentados, a quantidade, a qualidade e a confirmação da destinação dos produtos 

alimentícios.

Para alcançar um nível de conhecimento e domínio dos novos procedimentos que 

serão adotados nas auditorias operacionais, será necessário que os TC’s via Promoex 

invistam em capacitação do seu corpo técnico, em tecnologia da informação, além 

providenciar as medidas necessárias que darão todo o suporte para essa nova forma de 

auditar.

Para se obter êxito nas mudanças que o Promoex promoverá nos TC’s, será 

necessário que todos os atores envolvidos estejam abertos às novas metodologias que 

serão implantadas.

Considerando que uma organização é um conjunto de pessoas e estas 

naturalmente são resistentes às mudanças, provavelmente esta resistência será um dos 

fatores restritivos que o processo de modernização irá enfrentar para mudar o paradigma

da instituição.

Alguns dos desafios a serem enfrentados pelos coordenadores responsáveis em 

executar o Promoex, será mudar o comportamento de acomodação e satisfação com o 

trabalho rotineiro, com a indisposição em realizar novas atribuições se não houver a 

perspectiva de algum ganho em troca. Sobre este aspecto, pergunto: Como ganhar algo 

melhor se alguma coisa não mudar?

Me parece que chegou a oportunidade de fazer valer o sentimento de desejo de 

mudar para melhor, de um dia alcançar o mesmo nível de outras instituições que se 

encontram em um patamar superior. Esta é a hora de sair dos sonhos e entrar na 

realidade, pois o Promoex objetiva modernizar os tribunais, mas a participação, 

predisposição, disponibilidade e interesse de todos os setores serão indispensáveis para a 

implementação desse projeto. Temos que ser otimistas!

Os gestores públicos (jurisdicionados) terão uma maior aproximação junto às 

Cortes de Contas, em função das metodologias de encaminhamento das informações 

para atendimento dos pontos de controle da LRF no Portal Nacional dos TC’s, bem como 

com as auditorias operacionais que serão realizadas no intuito de informá-los sobre seus

desempenhos e resultados dos programas de governo avaliados pelas auditorias.

Diante dos aspectos observados, percebe-se que para a modernização obter 

êxito com o Promoex, será imprescindível que os tribunais de contas adotem algumas 

medidas como: readequar suas estruturas organizacionais com a criação de novas 
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unidades especializadas, investir em tecnologia da informação, capacitar seus técnicos, 

além de melhorar e aperfeiçoar procedimentos de auditorias. São medidas necessárias 

para a implementação do Programa, que certamente contribuirão para o fortalecimento 

do controle externo e da própria instituição, que disponibilizará informações úteis ao 

controle da coisa pública pela sociedade.


