
 

 

 

 
 

 

 

 

RECURSOS 

TCU – AUDITOR 2015  

  

ITEM  
 

“Além de auditar os contratos e a execução de obras públicas, as entidades 

fiscalizadoras superiores devem ser responsáveis por desenvolver normas para a 

administração dessas obras.” 

GABARITO PRELIMINAR DA BANCA: CERTO 

PROPOSTA: ALTERAÇÃO DO GABARITO 

FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO 
 

 
Modelo para recurso: Eminente Banca Examinadora, a questão em tela parece estar em sintonia 

com a Declaração de Lima, referente a contratos e obras públicos. Na sua Seção 21.3, assim 

dispõe: “No processo de auditarem obras públicas, a Entidade Fiscalizadora Superior promoverá 

o desenvolvimento de normas adequadas para regular a administração dessas obras”. No 

entanto, em análise mais detida, acurada, essa sintonia não se mantém. Há diferença importante 

entre o que prevê a Declaração de Lima e o que o item efetivamente afirma. O tópico 21.3 faz 

importante recorte ao estabelecer a que momento se refere: “No processo de auditarem obras 

públicas (...)”. Ou seja, a delimitação ocorre de modo temporal. Não é antes, nem depois, nem 

além, é “no processo de auditarem”. Por sua vez, a questão ora recorrida, afirma: “Além de 

auditar os contratos e a execução de obras públicas”. Tal afirmação coloca a normatização como 

algo fora da auditoria, além de seu escopo, contrariando o disposto na Seção 21.3 da Declaração 

de Lima. A diferença é simultaneamente sutil e substancial. Imperioso ter-se em mente que se, 

“além de auditar”, a entidade fiscalizadora superior (EFS) houvesse de desenvolver normas para 

a administração das obras, estaria invadindo a seara da discricionariedade administrativa. No 

entanto, quando “no processo” de auditoria são encontradas impropriedades, a EFS impõe 

determinações de correção. Ou seja, tais determinações são as “normas” mencionadas na 

Declaração de Lima. Não poderiam ser normas em sentido estrito, de caráter geral e abstrato, 

pois não cabe à EFS dizer ao gestor como deve administrar, mas lhe apontar irregularidades e 

determinar as devidas correções, bem como recomendar melhorias de desempenho. Diante do 

exposto, imprescindível reconhecer que a Seção 21.3 da Declaração de Lima não diz a mesma 

coisa que a questão em análise. Sendo assim, com todo o respeito, solicito que o gabarito 

definitivo da questão venha ao encontro da justiça e seja dado como Errado, por ter extrapolado 

o estabelecido na Declaração de Lima. Subsidiariamente, em caso de não acolhimento de meu 

pedido principal, rogo pela anulação do item, uma vez que é forçoso admitir haver pelo duas 

interpretações razoáveis e corretas para a solução. Nesses termos, peço deferimento. 

Respeitosamente, Candidato. 

 

 

ITEM  
 

“Compete ao ministro-substituto do TCU presidir a instrução dos processos que 

lhe forem distribuídos, devendo ele decidir sobre tais processos na forma 

especificada pelo Regimento Interno.” 
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RECURSOS 

TCU – AUDITOR 2015  

 GABARITO PRELIMINAR DA BANCA: ERRADO 

PROPOSTA: ANULAÇÃO DA QUESTÃO 

FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO 

 
Modelo para recurso: Prezada Banca Examinadora, de acordo com o parágrafo único do art. 78 

da Lei 8443/1992, a Lei Orgânica do TCU (LOTCU): “O auditor, quando não convocado para 

substituir ministro, presidirá à instrução dos processos que lhe forem distribuídos, relatando-os 

com proposta de decisão a ser votada pelos integrantes do Plenário ou da Câmara para a qual 

estiver designado”. A partir desse dispositivo, temos a seguinte fórmula. O ministro-substituto 

(ou auditor, como prevê a LOTCU e a Constituição Federal – CF) participa da distribuição 

normal de feitos no TCU. Sendo assim, sempre apresenta proposta de decisão. No entanto, o 

ministro-substituto só vai votar quando estiver em substituição a titular, ou seja, convocado. Do 

exposto até aqui já dá para perceber problema no item em tela. Se o sentido de “decidir” for 

entendido como “votar”, participar da deliberação, devemos concluir que às vezes o ministro-

substituto decide, pois quando está convocado, ele vota. Em acréscimo, a questão em análise 

afirma que “devendo ele decidir sobre tais processos na forma especificada pelo Regimento 

Interno”. A forma prevista no Regimento Interno do TCU – RITCU é a mesma acima exposta, o 

ministro-substituto sempre relata, mas só vota quando convocado, conforme o art. 118, por 

exemplo. O que tornaria o item Correto, uma vez que, na forma do RITCU, ele decide (vota) os 

processos quando está convocado. De outra banda, caso o raciocínio seja outro, e o verbo 

“decidir” queira significar que a decisão final, de mérito, é colegiada. De fato, as decisões finais 

do TCU são mesmo, em regra, colegiadas. Em se tratando, claro, da competência do TCU como 

órgão de controle externo. Porém, o próprio RITCU diz expressamente que o relator decide o 

processo. Trata-se do art. 69, que dispõe sobre as partes essenciais às deliberações do TCU, em 

seu inciso III: “o dispositivo com que o relator decidir sobre o mérito do processo”. Realmente, 

embora seja a decisão colegiada, o mérito é “decidido” pelo respectivo relator, em regra. A 

exceção ocorre quando o colegiado discorda do relator, aí quem redige o acórdão é o redator, 

que foi o primeiro a votar divergindo. Diante de todo o exposto, com as múltiplas interpretações 

da expressão “decidir”, bem como com as várias possibilidades de atuação do ministro-

substituto, não se pode negar que, de certo modo, sim, ele decide o processo. Assim sendo, é 

imperioso reconhecer que o gabarito definitivo deve ANULAR a questão em tela. Nesses 

termos, peço deferimento. Respeitosamente, Candidato 
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