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RESUMO
Esta dissertação de mestrado em Ciência Política tem como preocupação as
dificuldades na relação político-burocrática da função de Auditoria Externa da
Administração Pública (AEAP) na estrutura das Instituições Fiscalizadoras
Superiores (IFS), das quais os Tribunais de Contas do Brasil (TCB) são espécies,
que possam restringir o caráter republicano e democrático dessa função institucional
e sua instrumentalidade para a cidadania, em especial por meio da livre e objetiva
atuação dos auditores externos e do acesso direto da sociedade à informação
gerada pela AEAP. A questão central que orienta a pesquisa é até que ponto a falta
de previsão, na Constituição Federal de 1988, de órgão e agentes específicos de
AEAP provoca dificuldade estrutural e funcional para a auditoria externa na estrutura
dos TCB. O objetivo do estudo é analisar as atrofias no arranjo institucional
(estrutural e funcional) da AEAP nos TCB que possam existir em razão da falta de
previsão de órgão e agentes específicos de auditoria nessa Constituição. A hipótese
é que essas dificuldades estejam associadas com a ausência de regras
constitucionais institutivas da organização e funcionamento da AEAP e de garantias
necessárias à atuação do auditor externo. A base teórica do estudo baseia-se em
teorias constitucionais e abordagens institucionais, em especial, o novo
institucionalismo nas vertentes da escolha racional, histórica e sociológica. Essas
abordagens oferecem uma visão mais completa sobre a natureza normativa e
empírica dessas instituições, em especial, o papel, o desempenho e a relação entre
os agentes políticos e burocráticos. Um argumento fundamental, particularmente, a
partir do novo institucionalismo da escolha racional, é que as instituições são
definidas com base em suas funções institucionais, ao contrário do desenho
constitucional formal, real, em que IFS brasileiras figuram na Constituição
exclusivamente integradas por magistrados. Pois, não é socialmente digno uma
instituição de auditoria pública ser constitucionalmente instituída apenas por
magistrados, sem auditores externos. A lição teórica é que haja simbiose políticoburocrática viável, entre magistrados e auditores nas IFS, esperando-se que
prevaleça a coordenação, ao invés da subordinação. A metodologia adotada é a
pesquisa documental, com dados obtidos a partir de documentos acessíveis ao
público no passado e em curso. Os documentos pertinentes revelam os arranjos
institucionais formais e a trajetória dos TCB. Outros documentos relativamente
informais da Associação Nacional de Auditores Externos mostram as dificuldades
sentidas pelos auditores externos, que busca um equilíbrio viável entre magistrados
e auditores. Além disso, internacionalmente, documentos relacionados com a
INTOSAI mostram que a organização funciona na perpetuação da desigualdade,
orientada para a elite na estrutura das IFS. Os resultados empíricos confirmam a
hipótese de que a referida lacuna na Constituição Federal de 1988, provoca
dificuldades estruturais e funcionais para a AEAP. Além disso, ela afeta a
independência formal e operacional dessa função. A conclusão é que sem a referida
independência funcional cresce a interferência de agentes politicamente escolhidos
na atuação dos auditores externos. Isso pode ser objeto de debate pela sociedade
para saber se essa continua sendo a escolha pública, se é que houve escolha da
sociedade a esse respeito.
Palavras-chave: 1. Política 2. Auditoria Externa 3. Tribunal de Contas 4. Lacuna
Constitucional 5. Independência funcional.

ABSTRACT

This master degree course dissertation in Political Science of the Euro-American
University Centre (EAUC) is concerned with the difficulties in the relations between
the political and bureaucratic structure of the Public Administration’s External Auditing
(PAEA) in the Brazilian Supreme Audit Institution (SAI) that contains the Court of
Accounts. These difficulties can be said to restrict the republican and democratic
character of institutional function and its instrumentality to citizenship, in particular,
through the free and objective activities of external auditors and the direct access of
citizens to the information produced by the PAEA. The core research question is: To
what extent is the lack of provision, in the 1988 Federal Constitution, for specific
organ and external auditing agents provokes structural and functional difficulties to
external auditors in the SAI structure. The principal objective is to analyze the
atrophies in the institutional arrangement (structural and functional) of the external
audit that possibly exists due to the lack of constitutional provision for an organ and
specific audit agents in this Constitution. The hypothesis is that these difficulties are
associated to the lack of institutional norms meant for the organizational and
functional orientation of the guarantees necessary for the activities of the external
auditor. The theoretical basis of the study draws from constitutional theories and
institutional approaches, particularly, the new historical, rational choice and
sociological institutionalism. These approaches offer fuller insights about the
normative and empirical nature of institutional arrangements, especially, the role,
performance and relationship between political and bureaucratic agents under state
organizations. A basic derivative argument, particularly, from the rational choice new
institutionalism, is that institutions, differently from the actual formal constitutional
design in which SAI is exclusively composed by magistrates, are defined based on
their institutional functions. That is, it is not socially befitting for a public auditing
institution to be composed only by magistrates without external auditors. The
theoretical lesson is that the workable political-bureaucratic symbiosis, that is,
between magistrates and auditors in SAI, is expected not to be by subordination but
by co-ordination. The methodology adopted is documentary research with data
derived from past and ongoing publicly accessible documents. The relevant
documents reveal the formal institutional arrangements and trajectory of SAI. Other
relatively informal documents from the Brazilian National Association of External
Auditors shows the difficulties felt by external auditors that seeks a workable
equilibrium between magistrates and auditors. Also, at the international level,
documents related to INTOSAI show the role the organization plays in the
perpetuation of a lopsided, elite oriented SAI structure in Brazil. The empirical
findings confirm the hypothesis that the constitutional lacuna in the 1988 Federal
Constitution provokes structural and functional difficulties for the PAEA. Also, it
affects the formal and operational independence of the latter. The conclusion is that
without the functional independence of the PAEA, the interference of politically
selected agents will grow over the activities of external auditors. This can constitute
object of social debate to learn if such pattern remains the public choice, if ever there
was any respective social choice.
Keywords: 1. Politics 2. External Auditing 3. Court of Accounts 4. Constitutional
Lacuna 5. Functional Independence.
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