
OS NOVOS RUMOS DO CONTROLE EXTERNO 

A sociedade brasileira, nos últimos tempos, passou a cobrar do Poder Público, em 

todos as esferas, níveis e áreas de atuação, não mais somente os custos e a legalidade da 

execução de suas ações, como costumava acontecer, mas também, e principalmente, o 

resultado destas. 

Como conseqüência, passou-se a exigir uma mudança no enfoque de atuação 

dos Tribunais de Contas, cuja competência é o exercício do controle externo da aplicação dos 

recursos públicos. O exercício deste controle precisa ser redirecionado, priorizando o 

acompanhamento, o controle e a avaliação das ações governamentais, os chamados 

Programas de Governo. 

A finalidade do controle é garantir que a administração pública atue de acordo 

com os princípios explícitos e implícitos na Constituição Federal, dentre eles o da legalidade, 
moralidade, finalidade pública, motivação, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem 

como obedeça aos princípios da supremacia do interesse público sobre o privado e da 

indisponibilidade do interesse público. 

Controle externo, em sentido estrito, corresponde ao controle técnico da 

administração pública, e envolve a fiscalização de natureza contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial da gestão. 

O controle dos gastos públicos é atividade de vital importância no âmbito da 

administração pública, já que através deste instrumento se pode garantir a correta aplicação 

dos recursos, com observância dos preceitos legais e em atendimento às necessidades da 

população. No Brasil, o controle da atividade pública existe há tanto tempo quanto esta. O que 

tem mudado ao longo do tempo são os enfoques que este assume, tendo evoluído do controle 

meramente formal da legalidade, para um controle mais finalístico, acrescentando àquele o 

exame e avaliação da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. 

As modificações ocorridas no seio da administração com o advento da Reforma 

do Estado, que marcou a transformação da administração pública brasileira, foram a grande 

vertente da mudança em andamento do enfoque do controle. 

Uma das principais tendências da reforma do Estado, e não apenas no Brasil, é 

tornar o controle das ações estatais mais voltado para a avaliação de desempenho, sobretudo 

de resultados. Essa tendência é fruto das mudanças pela quais tem passado a administração 

pública nos últimos tempos. Até alguns anos atrás, predominava, sem maiores 

questionamentos, o antigo modelo burocrático, com ênfase no controle de processos e na 

observância de normas e regulamentos. Atualmente, em decorrência da crise fiscal pela qual 

passa o Estado, a preocupação da administração pública tem se voltado cada vez mais para a 



questão do desempenho, especialmente para a produção de resultados, o que alguns chamam 

de administração pública gerencial.   

Desta forma, a auditoria de natureza operacional constitui-se em uma ferramenta 

à disposição dos Órgãos de Controle Externo, que vem evoluindo ao longo dos anos, porém 

ainda não se encontra plenamente implantada em todos os Tribunais de Contas no Brasil.  

A experiência pioneira no Brasil de implantação de metodologia de auditoria de 

desempenho data de 28/04/1998, quando o Tribunal de Contas da União, mediante a Portaria 

222, aprovou o seu Manual de Auditoria de Desempenho. Em 10/07/2000, mediante a Portaria 

144, o TCU aprovou o Manual de Auditoria de Natureza Operacional, contendo os 

procedimentos operacionais e as estratégias metodológicas a serem utilizadas na realização 

de auditorias de desempenho operacional e avaliações de programa, revogando a Portaria 

222. 

A Auditoria de Natureza Operacional consiste na avaliação sistemática dos 

programas, projetos, atividades e sistemas governamentais, assim como dos órgãos e 

entidades jurisdicionadas ao Tribunal. A Auditoria de Natureza Operacional abrange duas 

modalidades: a auditoria de desempenho operacional e a avaliação de programa. 

O objetivo da auditoria de desempenho operacional é examinar a ação 

governamental quanto aos aspectos da economicidade, eficiência e eficácia, enquanto a 

avaliação de programa busca examinar a efetividade dos programas e projetos 

governamentais. 

Esta mudança de enfoque implica em grandes desafios a serem vencidos pelos 

órgãos de controle externo, seja quebrando paradigmas, seja se reestruturando do ponto de 

vista organizacional, seja desenvolvendo e/ou adaptando ferramentas que lhes possibilitem 

efetivamente atender as mudanças exigidas em seu enfoque de atuação. 

Há um caminho longo a trilhar, uma vez que a fiscalização jurídico-econômica, 

que certamente é importante no combate à fraude e corrupção, deve ser aliada à avaliação de 

desempenho. O que impulsiona esse aperfeiçoamento são as necessidades que vão se 

apresentando, desde o comportamento dos cidadãos brasileiros em relação aos 

administradores públicos, até o desejo dos profissionais da auditoria pública de buscar novos 

meios de trabalho, de forma que esta atividade atenda a expectativa da sociedade brasileira 

como um todo e da paraense em particular. 
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