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Resumo: Esse trabalho tem o objetivo de analisar a 
dinâmica de fiscalização dos Tribunais de Conta 
considerando o papel dos chefes do poder executivo e 
entendendo se esses possuem um papel de neutralidade 
ou de influência sobre a forma de avaliação de contas e 
de demais processos investigativos desses órgãos. Para 
isso, usamos de objeto de estudo o Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo (2011 à 2014), e o Tribunal de 
Contas do Município de São Paulo (2013 à 2016), 
relacionando ambos com os poderes executivos 
mandatórios nesses períodos. 
 

1. Introdução 
Os Tribunais de Conta são um importante aparato 

fiscalizador e existem nas esferas Federais, Estaduais e 
Municipais (restritos a São Paulo e Rio de Janeiro), e 
devem contribuir para a correta e eficiente utilização 
dos recursos públicos [1]. 

A jurisdição do TCE-SP abrange e legisla sobre 
“todos os responsáveis, bem como seus fiadores, 
herdeiros e sucessores, e qualquer pessoa física ou 
jurídica, de direito público ou de direito privado, que 
utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre bens e 
valores públicos ou pelos quais o Poder Público 
responda, ou que, em nome deste assuma obrigações de 
qualquer natureza” [2]. 

Os Tribunais de Contas são dirigidos por ministros, 
sendo que a quantidade deles varia em cada esfera de 
governo. O TC da União possui nove ministros; o TC 
do Estado, sete ministros; e o TC do Município, cinco 
ministros. 

O mecanismo de indicação e nomeação dos 
ministros funciona da seguinte forma: um terço dos 
ministros deve ser escolhido pelo Executivo e dois 
terços pelo Legislativo, porém, todos os parlamentares 
legislativos devem aprovar a nomeação, esse 
mecanismo de indicações ocorre naturalmente e a 
dinâmica se alterna entre as indicações legislativas e as 
executivas. 

Os tribunais de contas concentram grande parte do 
poder fiscalizatório sobre os municípios, por isso, é de 
suma importância que esses órgãos sejam analisados e 
estudados de maneira constante. 

Foram escolhidos os tribunais paulista e paulistano, 
dada a relevância política e econômica que o Estado e a 
Cidade de São Paulo possuem, e dada essa importância 
o fomento de estudos e publicações sobre órgãos 
públicos, políticos e econômicas desse estado é vasta, 
contribuindo assim, para uma bibliografia farta e 
variada, com isso, queremos constatar se há e como se 
dá a influência do executivo sobre as indicações de 
conselheiros para os tribunais de conta investigados.  

 
2. Metodologia 

Foi usada a análise tanto qualitativa quanto 
quantitativa de dados, usando evidências baseadas 
principalmente em: 

- Uso dos dados abertos e disponíveis nos sites da 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, do 
TCM-SP e do TCE-SP. 

- Análise dos currículos dos ministros que ocuparam 
as cadeiras dos tribunais durante o período investigado. 

-Análise do conteúdo gerado pela mídia sobre os 
governos e tribunais investigados. 

- Dados solicitados para as Ouvidorias dos tribunais 
e da assembleia legislativa. 
 Os dados obtidos foram analisados levando em 
consideração a relevância deles para entender a 
competição política no estado e município de São Paulo, 
o comportamento dos partidos políticos no período de 
competição eleitoral e no período governativo, o 
histórico profissional, acadêmico e político dos 
ministros do TCM-SP e do TCE-SP. 
  

3. Resultados 
Durante a investigação foi concluído que existe um 

claro interesse do executivo nas figuras dos 
conselheiros, tanto no caso estadual Paulista investigado 
(2011-2014) quanto no caso paulistano (2013-2016). O 
chefe do executivo representado na figura de 
Governador e Prefeito, nesse estudo, nomeou em todas 
as vezes, sem exceção um conselheiro para o Tribunal 
que possuía uma relação próxima com o partido político 
do chefe do executivo ou que já desempenhou alguma 
tarefa diretamente ligada ao chefe do executivo em 
outras ocasiões, já nas vezes que a nomeação do 
conselheiro ocorreu pelo poder legislativo, representado 
pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e 
pela Câmara dos Vereados de São Paulo, os Executivos 
possuíam a maioria do legislativo caracterizado como 
“base aliada”. Portanto, nota-se que as indicações, 
mesmo que partindo do Legislativo, refletem os 
interesses do Poder Executivo. 

 
Tabela 1 – Histórico e Nomeação dos Conselheiros do 

TCM-SP (2013-2016) 
Conselheiros Cargo ocupado 

antes da nomeação Indicação 

Roberto 
Braguim 

Assessor jurídico e 
Secretário 

Processual no TCM-
SP Celso Pitta 

Maurício 
Faria Pinto 

Presidente da 
EMURB Marta Suplicy 
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João Antônio 
da Silva 

Filho 
Secretário municipal 

de Relações 
Governamentais 

Fernando 
Haddad 

Edson 
Simões Vereador 

Câmara dos 
vereadores 

Domingos 
Dissei Vereador 

Câmara dos 
Vereadores 

Eurípede 
Sales Vereador Jânio Quadros 

 
Tabela 2 – Histórico e Nomeação dos Conselheiros do 

TCE-SP (2011-2014) 
Conselheiros Cargo ocupado 

antes da nomeação Indicação 

 Sidney 
Estanislau 
Beraldo 

Secretário-Chefe da 
Casa Civil do 
Governo do Estado 
de São Paulo 

Geraldo 
Alckmin 

 Renato 
Martins 
Costa 

Secretário do 
Governo do Estado 
de São Paulo 

Luiz Antonio 
Fleury Filho 

 Antonio 
Roque 
Citadini 

Presidente da Cia. de 
Gás de São Paulo 
(COMGÁS) 

 Orestes 
Quércia 

 Edgard 
Camargo 
Rodrigues 

Secretário do 
Governo do Estado 
de São Paulo  

 Luiz Antonio 
Fleury Filho 

 Robson 
Riedel 
Marinho 

Secretário-Chefe da 
Casa Civil do 
Governo do Estado 
de São Paulo Mário Covas 

 Cristiana de 
Castro 
Moraes  

Procuradora de 
Estado na 
Procuradoria Geral do 
Estado 

Geraldo 
Alckmin 

 Dimas 
Eduardo 
Ramalho  Deputado Federal 

Geraldo 
Alckmin 

 Cláudio 
Ferraz de 
Alvarenga 

Secretário do 
Governo do Estado 
de São Paulo  

 Luiz Antonio 
Fleury Filho 

 Fúlvio 
Julião Biazzi 

Assessor Especial do 
Governador do 
Estado de São Paulo  

 Luiz Antonio 
Fleury Filho 

 Eduardo 
Bittencourt 
Camargo * 

 Orestes 
Quércia 

*O currículo do conselheiro Eduardo Bittencourt 
Camargo não está disponível para consulta. 
 

Fernando Luiz Abrucio patrono do conceito do 
Ultrapresidencialismo, baseou essa ideia levando em 
consideração os quadros executivos dos estados 
brasileiros e as experiências históricas e políticas dos 
estados no que refere-se o período de ditadura e 
posteriormente o período de redemocratização da nação, 
entretanto, notamos que as características 
ultrapresidencialistas que as estruturas estaduais 
representam são extremamente semelhantes às 
estruturas dos municípios, ou seja, com base nos 

resultados e análise do período investigado constatamos 
que o fenômeno ultrapresidencialista não está presente 
apenas nos estados, mas também nos municípios. 
 

4. Conclusões 
Com base na pesquisa realizada, nos dados 

coletados e em toda investigação realizada no que diz 
respeito aos Tribunais de Contas tanto do estado de São 
Paulo como do seu Município, ressalta-se a importância 
e o poder que esses órgãos exercem ou podem exercer 
na manutenção do estado democrático de direito e na 
correta fiscalização do executivo, impedindo e evitando 
o mal-uso dos recursos públicos e mitigando os casos de 
corrupção. 
 Os Tribunais de Conta, embora sejam órgãos 
importantes e de possível influência nas tomadas de 
decisões do Executivo, ainda são órgãos pouco 
conhecidos, acompanhados e fiscalizados. 

Durante o período investigado, foi evidenciada 
uma importância do executivo em relação aos 
conselheiros responsáveis pelos Tribunais de Conta, 
nomeando, na maioria das vezes, pessoas próximas ao 
governo e que possuem boa relação com o executivo, 
com isso, dá-se a importância da investigação dos 
conselheiros quanto aos seus papeis para que não haja 
conflitos de interesse e para que haja uma execução das 
funções idônea e alinhada com o que diz a Constituição 
Federal e os Regimentos Internos dos Tribunais de 
Conta. São esses Tribunais que garantem e asseguram 
que as atividades dos entes públicos sejam operadas de 
maneira que favoreçam os interesses da população 
enquanto cidadã e detentora dos bens públicos. 

 
5. Referências 

[1] SPECK, Bruno. Tribunais de Contas. Corrupção 
ensaios e críticas, Editora da Universidade Federal de 
Minas Gerais, Belo Horizonte, p. 551-558, 2008.  
[2] SÃO PAULO.ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO. Lei complementar nº 709, de 14 de janeiro de 
1993. Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de 
Contas. São Paulo, SP, 14 de jan. 1993. Disponível em: 
<http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.com
plementar/1993/lei.complementar-709-
14.01.1993.html>. 
 

Agradecimentos 
Agradeço ao Centro Universitário FEI pelo fomento ao 

desenvolvimento acadêmico e científico, pela 
disponibilização de todas as ferramentas necessárias 
para concluir o estudo. Agradeço ao meu orientador 
pela prontidão e comprometimento com o 
desenvolvimento em todas as etapas do projeto. 

 
1 Aluno de IC do Centro Universitário FEI. Projeto com 
vigência de 09/16 a 08/17. 
  


