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JUSTIFICATIVA

A transformação da Auditoria Geral do Estado em Controladoria Geral do Estado, congregando as funções
de Auditoria Governamental, Controladoria, Ouvidoria e Corregedoria, trazendo em seu contexto, a
regulamentação do sistema de correição do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, reafirma a
relevância de um sistema de controle interno, mediante uma reestruturação organizacional e operacional,
tendente à produção de resultados mais eficientes, com uma sensível preocupação com o aspecto da
redução de custos, aperfeiçoamento de processos/procedimentos e transparência do desenvolvimento das
atividades estatais.

 

O que poderia ser considerado como inédito, em uma leitura rasa e míope, desprovida de argumentos
técnicos, é facilmente superado e compreendido ao conhecer a história da Auditoria Geral do Estado, criada
em 1979, constituída como órgão superior de controle interno do Poder Executivo, contando, ao longo de sua
existência, com a credibilidade conferida pelos Governadores do Estado de Mato Grosso e pelos órgãos de
controle externo, dentre eles, a Assembléia Legislativa e o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Ao longo de sua existência, a Auditoria Geral do Estado sempre buscou subsidiar os governantes
utilizando-se de ferramentas hábeis a lhe fornecer informações gerenciais confiáveis, prevenir e orientar a
ocorrência de erros, irregularidades ou ilegalidades e buscar o ressarcimento ao erário quando da sua
ocorrência.

Para o alcance pleno das atividades citadas, sempre se buscou a utilização de ferramentas que atendessem
ao Princípio da Eficiência, esculpido no caput do artigo 37 da Constituição Federal da República de 1988.

A Constituição Federal/88 recepcionou, originariamente, a relevância organizacional da função de Controle,
mediante a construção dos artigos 70 a 75, e, em especial, prevê o balizamento finalístico do controle interno
em seu artigo 74, conforme se transcreve:

 

“Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada,
sistema de controle interno com a finalidade de:

 

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas
de governo e dos orçamentos da União;

 

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem
como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

 

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e
haveres da União;

 

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

 

§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer



irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de
responsabilidade solidária.

 

§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na
forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da
União.”

 

Na mesma direção do balizamento emanado da Carta Magna/1988, a Constituição Estadual previu o controle
interno mediante o comando do artigo 52, in verbis:

 

“Art. 52 Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada,
sistema de controle interno com a finalidade de:

 

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas
de governo e dos orçamentos do Estado;

 

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e à eficiência da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da Administração Estadual,
bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privativo;

 

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e
haveres do Estado;

 

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

 

§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer
irregularidade ou ilegalidade, dele darão ciência ao Tribunal de Contas, sob pena de
responsabilidade solidária.

 

§ 2º A Auditoria-Geral do Estado constitui-se como órgão superior de Controle Interno
do Poder Executivo Estadual.” (Destaque Nosso)

 

E, diante das ferramentas do controle interno, emerge a congregação de quatro funções (auditoria
governamental, controladoria, ouvidoria e corregedoria), que, juntas, potencializam a eficiência dos controles.

A mencionada ferramenta projeta-se por meio de tendência nacional em estruturação das Auditorias Gerais
do Estado em Controladorias Gerais, definida como diretriz do Conselho Nacional dos Órgãos de Controle
Interno dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios das Capitais.



O Conselho Nacional dos Órgãos de Controle Interno dos Estados Brasileiros, do Distrito Federal e dos
Municípios das Capitais - CONACI, desde o ano de 2009 promove estudos sobre as funções de controle
interno. Inicialmente foi realizada pesquisa que à época concluiu que das 27 (vinte e sete) unidades da
Federação, 16 (dezesseis) delas, já estavam estruturadas na forma de Controladoria Geral e 07 (sete) já
realizavam algum tipo de atividade ligada à correição[1].

E, no ano de 2010, o CONACI – Conselho Nacional de Controle Interno aprovou as Diretrizes para o
Controle Interno no Setor Público, contemplando as quatro funções, definindo o que segue para a função de
Corregedoria[2]:

 

“ [...]

 

55 Correição é a função do controle interno que tem por finalidade apurar os indícios de
ilícitos praticados no âmbito da Administração Pública, e promover a responsabilização dos
envolvidos, por meio da instauração de processos e adoção de procedimentos, visando
inclusive ao ressarcimento nos casos em que houver dano ao erário.

 

56 Estruturar, em caráter permanente, as comissões processantes dos ilícitos funcionais, a
serem formadas por servidores da carreira de controle interno, treinados para a atividade
correicional, sendo possível a requisição de especialistas para auxílio técnico, em razão da
especificidade do conhecimento requerido.

 

57 Instaurar procedimentos disciplinares com base nas denúncias e nos relatórios
encaminhados pela ouvidoria e auditoria, quando estes indicarem infração disciplinar ou
apresentarem indícios de sua ocorrência, com o suporte do Ministério Público e do órgão de
segurança pública, se necessário; sem prejuízo da instauração de procedimentos
disciplinares decorrentes de denúncias apresentadas diretamente à unidade correicional.

 

58 Garantir aos servidores que atuem na função de correição as condições de segurança
pessoal adequadas ao exercício das suas atividades.

 

59 Produzir informações para sustentar análises de riscos, como propósito de
instrumentalizar, com dados qualitativos e quantitativos, os responsáveis pela capacitação e
educação continuada, assim como os responsáveis pelas demais ações de controle interno,
em especial a orientação preventiva.

 

60 Atuar, preventivamente, com base nas informações resultantes dos procedimentos
apuratórios, a fim de aprimorar a gestão pública e reduzir a ocorrência dos ilícitos funcionais.”
(Destaque Nosso)

Já baseado nessa tendência nacional de instrumentalizar os órgãos de controle interno, busca-se fortalecer a
transparência na gestão e reduzir a limites mínimos os riscos de gerenciamento e de atuação, que o Chefe
do Poder Executivo terá que gerir no comando de uma estrutura organizacional vasta e demasiada complexa.



Também é importante informar que a União mantém modelo semelhante ao que ora se propõe, à luz dos
dispositivos constitucionais vigentes.

Em sede de Mato Grosso, a promulgação da Lei Complementar n° 413/2010, que versou acerca da reforma
administrativa do Poder Executivo, dispôs em seu artigo 8°, in verbis:

 

Art. 8º Ficam transferidas para a Auditoria-Geral do Estado – AGE, as competências relativas
às atividades de Ouvidoria e Corregedoria no âmbito do Poder Executivo.

 

A partir da publicação da Lei Complementar nº 413/2010, que transferiu à AGE as competências relativas às
atividades de Ouvidoria e Corregedoria, ocorreram diversas manifestações positivas em defesa da Instituição
da Controladoria Estadual.

As funções de auditoria e controle (controladoria), restando o estabelecimento de diretrizes estruturantes dos
sistemas de correição e de ouvidoria.

No que tange a função de controle interno de Correição, a mesma tem por finalidade apurar os indícios de
ilícitos praticados no âmbito da Administração Pública, e promover a responsabilização dos envolvidos, por
meio da instauração de processos e adoção de procedimentos, visando inclusive ao ressarcimento nos
casos em que houver dano ao erário.

A regulamentação de um Sistema de Correição no Poder Executivo Estadual, diante do controle externo e do
controle social, torna-se mais um sustentáculo da Administração Pública no que se refere à transparência e a
probidade administrativa.

Por fim, a Lei Complementar nº 550/2014 representa mais uma forma de fortalecimento do Sistema de
Controle Interno do Poder Executivo Estadual, transformando–se a Auditoria Geral do Estado em
Controladoria Geral do Estado, com as funções de controle, auditoria governamental, ouvidoria e
corregedoria, estando definida sua natureza jurídica, seu posicionamento na estrutura governamental e sua
relevância institucional, na redação do seu art. 2º, verbis:

 

“Art. 2º A Controladoria Geral do Estado é órgão autônomo vinculado diretamente à
Governadoria, instituição permanente e essencial ao Controle Interno do Poder Executivo
Estadual, na forma dos Arts. 70 e 74 da Constituição Federal e 52 da Constituição
Estadual que consiste nas atividades de auditoria pública, de correição, de prevenção e
combate à corrupção, de ouvidoria, de incremento da transparência da gestão no âmbito
da administração pública e de proteção do patrimônio público.”

 

Com o envio à Casa de Leis do estado de Mato Grosso, de projeto de Lei Complementar n.º 01/2015, com a
finalidade de propor um novo desenho organizacional do Poder Executivo e da Administração Pública
Indireta, mediante a Mensagem nº 20 de 24 de fevereiro de 2015, observou-se inapropriada inovação da
estrutura denominada Controladoria Geral do Estado, em função da leitura apurada e sistêmica da redação
do art. 7, § 1º, inc. II cumulado com o art. 17, todos pertencentes ao aludido projeto.

A cotejada inovação, promove uma sensível distorção da relevância institucional do órgão superior de
Controle Interno do Poder Executivo, capaz de gerar severos entraves ao desenvolvimento das funções
essenciais à atividade estatal de Controle.

Diante de tudo o quanto foi exposto, e pelos fundamentos técnicos e jurídicos retroelencados,
ENTENDEMOS por inconsistente, precária, limitada e intempestiva a redação apresentada pelos art. 7, § 1º,



inc. II e art. 17 do Projeto de Lei Complementar n.º 01/2015.

Esta é a síntese necessária para justificar a presente emenda.

 

[1] Fonte: site www.conaci.org.br

[2] ibdem
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