
 
 

 

NOTA PÚBLICA 

O Sindicato Nacional dos Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle (UNACON 

Sindical), entidade representativa dos servidores da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e da 

Controladoria-Geral da União (CGU), vem a público lamentar o tumulto e as trocas de 

agressões na sessão de terça-feira (21/9) da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da 

Pandemia, onde o Ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário, foi ouvido 

por Senadores e Senadoras.  

A CGU é órgão com funções de Estado relacionadas ao controle interno do Governo Federal, 

responsável pelas atividades de defesa do patrimônio público e incremento da transparência 

pública, o que realiza por meio de ações de auditoria, correição, ouvidoria e prevenção e 

combate à corrupção.  

Por essas razões, esperava-se que fossem esclarecidas as dúvidas acerca de suposto descaso e 

omissão na condução dos trabalhos de auditoria e fiscalização da compra de vacinas e de 

testes rápidos pelo Governo Federal, alvos de denúncia e investigação da CPI. 

Em parte da sessão, demonstrou-se a seriedade da condução dos trabalhos da CGU e de seu 

corpo técnico, em que pesem limitações legais e procedimentais que nem sempre 

correspondem à velocidade desejada pela opinião pública.  

No entanto, é preciso distinguir, de um lado, defesa do patrimônio e do interesse público (a 

razão de ser da CGU) e, de outro lado, apologia (ou crítica) deste ou de qualquer governo, 

assim como importa diferenciar as avaliações pessoais do Ministro da CGU sobre a gestão 

federal da saúde do trabalho independente de fiscalização da CGU. Infelizmente não foram 

estas distinções que predominaram no Senado, com governo e oposição, Executivo e 

Legislativo, investindo na desqualificação mútua em detrimento da prestação de contas à 

população e do debate republicano. A culminância desse processo foi o bate-boca entre o 

Ministro da CGU e a Senadora Simone Tebet (MDB/MS), que redundou na inclusão do Ministro 

na lista de investigados da CPI e em um pedido público de desculpas deste último. 

Desde 2001, quando da criação da CGU, e, sobretudo, a partir de 2003, quando adquiriu nome 

e formato atuais, o aprimoramento dos trabalhos de auditoria governamental, correição, 

ouvidoria e da prevenção e combate à corrupção no Governo Federal não esteve livre de 

ameaças. Por exemplo, o desenho da reforma ministerial de 2015 implicava no fatiamento e 

enfraquecimento do órgão, o que foi revertido na opinião pública pela luta dos servidores da 

Carreira de Finanças e Controle, inclusive com apoio do Senado. Em 2016, os mesmos atores 

voltaram à carga e a CGU chegou a ser formal e legalmente extinta por Medida Provisória 

convertida em Lei, passando suas atribuições para o recém-criado Ministério da Transparência, 

que posteriormente voltou à denominação original. Já em 2019 cogitou-se a incorporação da 

CGU ao Ministério da Justiça, o que terminou descartado. 

Que a CPI da Pandemia suscite discussão mais aprofundada em torno do fortalecimento do 

caráter republicano (e não de governo) do controle interno e do controle social. Considerar e 

avaliar a possibilidade de definir a CGU como órgão constitucional de Estado com mandato fixo 

para dirigentes pode vir a ser um caminho profícuo de debate. 
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