
HIPERTREINO DE DISCURSIVA 

TCU 

Módulo 1 

Professor Bruno Marques 

 



 

2 

 

Professor BRUNO MARQUES                         www.voceconcursado.com.br 

HIPERTREINO COMPLETO - DISCURSIVA 

Prof. Bruno Marques 

 

 

 

Olá! 

Sou o professor Bruno Marques e essa é mais uma aula do nosso 

HIPERTREINO de Discursivas. 

O foco aqui será analisar, de forma minuciosa, a tão temida “peça 

de natureza técnica”. Ao final, verá que não há muitos segredos para 

formular um texto desse gênero. 

Então, boa aula! 

Bruno Pinheiro Marques 

 

Para contato: brunomarques@voceconcursado.com.br 

 

  

APRESENTAÇÃO 
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 A peça de natureza técnica é um gênero textual exigido em diversos 
concursos da área de controle. Ela tem diversas nomenclaturas: peça de 

natureza técnica, parecer técnico, peça técnica, parecer ou redação de natureza 
técnica.  

 
Logicamente, não são todos os concursos da área de controle que exigem 

esse tipo de discursiva, mas esse gênero textual está presente na grande maioria 
deles. Só para você ter uma ideia, transcrevi trechos dos Editais de alguns dos 

últimos concursos em que a peça de natureza técnica foi cobrada: 
 

 
TCU – Auditor de Controle Externo – 2015: 

b) prova discursiva P4: uma questão discursiva, a ser respondida em até 
20 linhas, uma peça de natureza técnica, de até 50 linhas, acerca dos 

conhecimentos específicos dos respectivos cargos constantes do subitem 
17.2.1.2 e 17.2.1.3; por peça de natureza técnica, entende-se a redação 

de um texto contendo instruções e análises técnicas sobre normas e 

achados de auditoria. 
 

TCU – Técnico de Controle Externo – 2015:  
9.7.5.2 A prova discursiva (P4) será constituída por uma redação de 

peça de natureza técnica, isto é, um texto dissertativo/argumentativo 
acerca de tema técnico, vinculado aos conhecimentos específicos do 

cargo, onde, além da avaliação linguística, há cobrança de conhecimento 
específico. 

 

 
TCE/PR – Analista de Controle – 2016 

b) prova discursiva P4 – um parecer, de até 60 linhas, acerca dos 

conhecimentos específicos do respectivo cargo/área. 
 

AULA 5  
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TCE/RN – Auditor – 2015  

9.2 A prova escrita valerá um total de 100,00 pontos e consistirá das 
seguintes partes: a) Parte 1: quatro questões discursivas, a serem 

respondidas em até 20 linhas cada; b) Parte 2: uma redação de peça 
de natureza técnica, de até 150 linhas.  

 

 
CGE/PI – Auditor Governamental - 2014 

9.1 A prova discursiva valerá um total de 60,00 pontos e consistirá de: 

a) um parecer técnico, de até 60 linhas, no valor de 40,00 pontos, 
acerca de problema prático relacionado com a matéria de conhecimento 

específico de cada cargo/área de acordo com os padrões de auditoria 
governamental. 

 

 
TCDF – Auditor de Controle Externo – 2013 

b) segunda parte da prova discursiva P3 – uma redação de peça de 

natureza técnica, de até 60 linhas, acerca dos conhecimentos 
constantes do item 13.3 deste edital e de acordo com os modelos 

constantes no Manual de Redação Oficial do TCDF, aprovado pela Decisão 
Plenária nº 48/2002.  

 
TCDF – Analista de Controle Externo – 2013 
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b) segunda parte da prova discursiva P3 – uma redação de peça de 
natureza técnica, de até 60 linhas, acerca dos conhecimentos 

específicos concernentes ao cargo/especialidade escolhido pelo 
candidato, constantes do item 13.2.1.2 e de acordo com os modelos 

apresentados no Manual de Redação Oficial do TCDF, aprovado pela 

Decisão Plenária nº 48/2002 
 

TCDF – Técnico de Controle Externo – 2013 
9.1 A prova discursiva (P₃), de caráter eliminatório e classificatório, 

consistirá de uma redação de natureza técnica, de até 40 linhas, 
acerca dos conhecimentos específicos, e valerá 30,00 pontos. 

 
 Trata-se de um tipo de texto que faz parte do dia a dia do 

auditor/analista/técnico. Na rotina de um servidor da área de controle, a 
elaboração de peças técnicas é um serviço costumeiro, afinal, o servidor deve 

analisar tecnicamente uma situação e redigir documentos (pareceres, relatórios 
etc.) para oferecer subsídios à tomada de decisão da autoridade competente.  

 
É por isso que a peça de natureza técnica é tão cobrada em concursos da 

área de controle, pois são documentos que realmente serão elaborados pelos 

candidatos que forem aprovados.  
 

Os tipos mais comuns de peças de natureza técnica são: o parecer (técnico), 

o relatório analítico/parecer prévio sobre as contas de governo e o relatório de 

auditoria. Vamos agora falar sobre cada um deles. 

PARECER: é o instrumento utilizado para expressar a opinião 

fundamentada, técnica ou jurídica, sobre determinado assunto. 

PARECER PRÉVIO SOBRE AS CONTAS DE GOVERNO: versa sobre a análise 

e respectivo parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelo chefe do 

Poder Executivo, para julgamento pelo Poder Legislativo. 

RELATÓRIO DE AUDITORIA: é o instrumento utilizado para apresentar 

exposição minuciosa de fatos e circunstâncias observados em auditoria. 

 

1. O QUE É A PEÇA DE NATUREZA TÉCNICA? 

Primeiramente, vamos entender o que é uma peça de natureza técnica. 

Para tal, nada melhor que utilizar o conceito apresentado pela própria Banca 

Cespe/Cebraspe, extraído do Edital do Concurso de Auditor do TCU/2015: 

b) prova discursiva P4: uma questão discursiva, a ser respondida em até 

20 linhas, uma peça de natureza técnica, de até 50 linhas, acerca dos 

conhecimentos específicos dos respectivos cargos constantes do subitem 
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17.2.1.2 e 17.2.1.3; por peça de natureza técnica, entende-se a 

redação de um texto contendo instruções e análises técnicas sobre 

normas e achados de auditoria. 

Esse conceito se completa quando é analisado junto com o conceito de 

peça de natureza técnica descrito no Edital do concurso de Técnico de Controle 

Externo do TCU: 

9.7.5.2 A prova discursiva (P4) será constituída por uma redação de peça 

de natureza técnica, isto é, um texto dissertativo/argumentativo 

acerca de tema técnico, vinculado aos conhecimentos específicos do 
cargo, onde, além da avaliação linguística, há cobrança de conhecimento 

específico. 
 

Com a leitura conjunta, extrai-se dois pontos importantes: a peça técnica 

é um texto dissertativo e é composta por duas etapas: instruções e análises 

técnicas. 

a) Redação de um texto dissertativo: 

Como já aprendemos no nosso treinamento, existem 3 tipos textuais: 

descrição, narração e dissertação. Além disso, vimos que em um texto para 

concurso, que exige a linguagem formal, o autor pode usar trechos descritivos, 

narrativos, mas o estilo dissertativo é que deve predominar. 

Só para esclarecer, é importante diferenciar os conceitos de tipo textual e 

de gênero textual. Tipo textual são somente 3: descritivo, narrativo e 

dissertativo. Utilizando um ou vários tipos textuais, você redigirá os gêneros 

textuais. Os gêneros textuais são textos com características próprias e que 

visam alcançar determinado objetivo. Normalmente possuem estruturas fixas e 

um tipo de linguagem próprio.  

Os gêneros textuais podem ser vários: carta, bilhete, folders, romance, 

laudos, perícias, relatórios, pareceres, propaganda, crônicas, petição etc. Veja 

que cada um desses exemplos possuem uma estrutura própria e um objetivo 

principal. 

Assim como os demais exemplos, a peça de natureza técnica deve ser 

vista como um conjunto de gêneros textuais. Logo, você poderá escrever sua 

peça utilizando qualquer um dos tipos textuais, mas a essência da peça deve ser 

redigida de forma dissertativa. Isso porque todos os tipos de peça técnica 

exigem uma linguagem formal e uma estrutura argumentativa. Afinal, o objetivo 

da peça técnica é analisar informações e tirar conclusões, com base em regras 

e normas. 
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Sendo assim, o que deve ficar claro é que a peça de natureza técnica deve 

ser, predominantemente, um texto dissertativo-argumentativo. Daí a 
importância de compreender as características desse tipo textual ao longo do 

treinamento. 

 

b) Texto contendo instruções e análises técnicas sobre normas e 

achados de auditoria: 

De forma bem clara e direta, a distinção entre instrução e análise técnica 

é a seguinte:  

Instrução: levantar os fatos/atos administrativos relevantes e as 

evidências de irregularidades para subsidiar a análise técnica; 

Análise técnica: com base nas informações levantadas na instrução, 

analisar se os fatos/atos administrativos estão de acordo com as normas legais 

(dispositivos constitucionais, legais, infra legais, princípios ou normas técnicas). 

A instrução costuma envolver a parte mais pesada do trabalho, pois é a 

fase em que o servidor deve levantar todos os fatos/atos praticados, por meio 

de análise processual ou auditoria, e elencar aqueles que são mais relevantes, 

de modo a identificar as evidências de irregularidades, que também são 

chamadas de achados de auditoria.  

Por exemplo, em uma análise de concessão de aposentadoria, cabe ao 

servidor analisar todos os atos praticados pela Administração, os documentos 

que embasaram a concessão da aposentadoria e os fundamentos legais que 

fundamentaram o ato. Isso demanda uma análise minuciosa do processo e, em 

alguns casos, pedidos de diligências, isto é, o tipo de pedido que o órgão de 

controle faz à Administração para solicitar novos documentos comprobatórios.  

Após analisar os autos e extrair todas as informações relevantes daquela 

concessão de aposentadoria, começa a segunda fase: análise técnica. Nesta 

fase, cabe ao servidor averiguar, tecnicamente, a legalidade/regularidade 

daquele ato de aposentadoria. Neste momento, ele usará as informações 

extraídas do processo (na fase de instrução) e irá compará-las às normas legais 

aplicáveis. Logo, se a Constituição Federal exige que o servidor precisa de 35 

anos de contribuição para se aposentar, ele avaliará se há documentos que 

comprovam o cumprimento desses 35 anos.  

Observa-se que a análise técnica nada mais é que um comparativo entre 

os achados de auditoria e as normas aplicáveis ao caso. Sendo assim, se as 

informações levantadas estiverem de acordo com a norma, o ato é legal ou 



 

9 

 

Professor BRUNO MARQUES                         www.voceconcursado.com.br 

HIPERTREINO COMPLETO - DISCURSIVA 

Prof. Bruno Marques 

 

regular. Por outro lado, se houver descumprimento dos normativos, o ato deve 

ser julgado como ilegal/irregular. 

Após realizar a análise técnica, cabe ainda ao servidor determinar a 

proposta de encaminhamento. Ora, se o ato for irregular, quais medidas devem 

ser tomadas pelo órgão de controle para sanar as irregularidades? Do mesmo 

modo, se o ato praticado for regular, qual será o encaminhamento correto? 

Para elaborar uma proposta de encaminhamento adequada, é necessário 

o conhecimento acerca da matéria de Controle Externo. Nessa aula, vamos 

analisar as propostas de encaminhamento mais comuns em provas de concurso. 

Contudo, é imprescindível que você estude a matéria de Controle Externo, não 

só para ter um bom desempenho na prova objetiva, mas também para elaborar 

uma peça de natureza técnica adequadamente.  

Em resumo, a peça de natureza técnica é composta por duas fases: 

instrução e análise técnica. Na primeira, será feito o levantamento dos atos/fatos 

administrativos mais relevantes. Já na segunda, será realizado um comparativo 

entre esses atos e as normas aplicáveis e uma proposta de encaminhamento 

será elaborada.  

Logo, para que o servidor elabore uma boa peça de natureza técnica, deve 

possuir um bom conhecimento técnico acerca dos assuntos do Edital, para saber 

quais são as normas que se aplicam ao caso concreto. 

Agora, eu tenho uma boa notícia para você! 

A parte de instrução, que é o 

levantamento das informações, já vem “mastigada” no enunciado da 

questão. Então, a parte mais trabalhosa ao se elaborar uma peça de 

natureza técnica já foi feita pelo examinador. Seu trabalho será, apenas, 

elaborar a análise técnica. 

Para explicar isso de forma mais clara, vamos analisar o enunciado de 

algumas peças de natureza técnica. 

2. O ENUNCIADO DE UMA PEÇA DE NATUREZA TÉCNICA 

Quando estudamos o enunciado da Banca Cespe, verificamos que ele 

normalmente é dividido em 3 partes: Texto motivador, Comando da questão e 

Tópicos, conforme a imagem abaixo: 
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Pois bem, quando se trata de uma peça de natureza técnica, as Bancas 

utilizam essa mesma estrutura, com apenas uma alteração: ao invés de Texto 

motivador, a Banca apresenta uma Situação Hipotética. Então, o enunciado 

passa a ter a seguinte estrutura: 

 

Na Situação Hipotética, a Banca apresenta um “caso”, isto é, uma história 

fictícia, com uma série de acontecimentos, e pede para você se posicionar sobre 

a situação e apresentar uma opinião ou sugestão de ação.  

Para entender melhor, a Situação Hipotética é como se fosse o enredo de 

um filme incompleto, para o qual cabe a você determinar o final mais adequado. 

Então, com base no enredo apresentado, você deve analisar se a ação de um 

dos personagens está ou não de acordo com as normas/legislação e qual deve 

ser o fim dele. Ou, ainda, você pode apresentar sugestões de qual seria a melhor 

forma do “mocinho” (a autoridade competente) resolver determinado problema. 

Apresento abaixo um enunciado de prova, para que possa visualizar a 

estrutura do enunciado de uma peça de natureza técnica. Trata-se da peça de 

natureza técnica aplicada no concurso do Tribunal de Contas do Distrito Federal 
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(TCDF) aos candidatos que concorriam para o cargo de Auditor de Controle 

Externo: 

Peça de natureza técnica – TCDF/Auditor/2013 

Situação hipotética 

Considere que, em uma auditoria realizada na Secretaria X do governo do 

DF, o TCDF tenha apurado os fatos apresentados a seguir, que constam no 

Processo n.º 00/2014: 

 existência do contrato n.º 08/2012 (fls. 54-60) firmado, em 16/1/2012, entre a 

Secretaria X e o Sr.  José Oliveira, com prazo de vigência de doze meses, tendo 

como objeto a locação de imóvel não residencial, para sediar uma das 

coordenadorias regionais daquela secretaria; 

 em 16/1/2013, foi assinado termo aditivo ao citado contrato com valor global de 

R$ 87.000,00, prorrogando-o e tendo como termo inicial 17/1/2013 e, como 

termo final, 16/1/2014 (fls. 36-39); 

 a documentação anexa ao processo (fls. 64-76) mostra que todo o trâmite 

administrativo da solicitação da prorrogação contratual ocorreu entre janeiro e 

setembro de 2012, com as seguintes especificidades: 

o Termo de ciência de fiscalização sem data (fl. 68); 

o Data da declaração da intenção do locador de prorrogar o contrato de locação 

(28/11/2012) conflitante com a data de recebimento do referido documento pela 

administração (3/2/2013) (fl. 71); 

o Justificativa para prorrogação de contrato de aluguel com data de 3/12/2012 (fl. 

74); 

o Laudo de avaliação técnica - ITBI com data de 9/9/2013 (fl. 76); 

 o titular da Secretaria X informou que, nos casos de contratos de locação de 

imóveis, quando há motivação e interesse público, o setor responsável deflagra, 

com antecedência de quatro meses, as tratativas para a realização de todos os 

atos e procedimentos necessários ao ajuste. Acrescentou que o próprio termo 

aditivo ao contrato de locação do imóvel apresenta, no seu preâmbulo, a 

descrição dos documentos e procedimentos com suas respectivas datas, 

podendo-se verificar que nenhuma delas foi praticada posteriormente à data do 

contrato. No intuito de provar o alegado, juntou cópia do referido termo aditivo 

ao contrato (fls. 249-251/Vol. II). Ressaltou o defendente que o termo aditivo 

não acarretou qualquer prejuízo aos cofres públicos no exercício de 2013, uma 

vez que o valor do aluguel sofreu redução de R$ 1.415,80 por mês e, portanto, 

não há de se falar em qualquer deficiência na celebração do citado aditivo; 

 existência do contrato n.º 999/2011 (fls. 154-160), firmado em 7/7/2011, entre 

a Secretaria X e a empresa Conservadora Ltda., especializada na prestação de 

serviços de mão de obra, decorrente do pregão eletrônico n.º 19/2011, cujo 

objeto é a contratação pelo prazo de doze meses, prevendo que a contratada 

colocasse à disposição da Secretaria X um total de 76 profissionais, sendo 55 
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digitadores (lote I), 12 atendentes ao público (lote II) e 9 auxiliares de serviços 

gerais (lote III); 

 em 2013, a Secretaria X desembolsou a quantia de R$ 372.000,00 com os 

serviços dos lotes I, II e III; 

 a análise do contrato de terceirização e de suas respectivas prorrogações, 

ocorridas nos anos de 2012 e 2013, mostrou que o termo de referência (fls. 115-

121) e o termo aditivo (fls. 131-134) não demonstraram a justificativa da 

necessidade dos 76 profissionais e da terceirização dos citados serviços. 

Comando da questão 

Com base na situação hipotética apresentada acima, redija, nos termos do 

Manual de Redação Oficial do TCDF, aprovado pela Decisão Plenária n.º 48/2002, 

um relatório de auditoria a respeito dos fatos apurados. Ao elaborar seu relatório, 

considere, necessariamente, a estrutura a seguir: 

Tópicos 

 

 apresentação e estrutura de um relatório de auditoria do TCDF; [valor: 5,00 

pontos] 

 justificação: análise do contrato de locação de imóvel, para sediar a 

coordenadoria regional; [valor: 8,00 pontos] 

 justificação: análise do contrato de terceirização de mão de obra; [valor: 8,00 

pontos] 

 conclusão do relatório. [valor: 7,50 pontos] 

 

Perceba que a Situação Hipotética é justamente o resultado da fase de 

Instrução, isto é, já é o resumo dos principais atos/fatos administrativos 

levantados na auditoria. Logo, você terá que se preocupar tão somente com a 

fase de Análise Técnica. 

A forma como deve analisar os fatos está definida no Comando da questão. 

Nessa prova, o examinador pediu ao candidato que elaborasse um relatório de 

auditoria a respeito dos fatos. Para tanto, deveria observar o Manual de Redação 

Oficial do TCDF.  

O Manual de Auditoria do TCDF 

define as partes que compõem um relatório de auditoria no âmbito 

daquela Corte de Contas. Logo, não se preocupe em ler esse Manual por 
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agora, afinal, é uma exigência específica daquele Edital para aquele 

concurso específico. Normalmente, em outros concursos, a Banca não 

exige leitura de um manual específico.  

Além de apresentar a Instrução (Situação Hipotética) e o tipo de peça 

técnica que dever ser utilizada – relatório de auditoria (comando da questão) – 

a Banca também define o que você deve avaliar. 

Nos tópicos, o examinador apresenta quais fatos da Situação Hipotética 

devem ser considerados no relatório. Isso significa que você não precisará 

analisar todos os fatos que foram listados (até porque não teria espaço na folha 

de redação para isso), mas tão somente aqueles definidos nos Tópicos. 

Resolveremos essa questão ao longo 

do nosso treinamento, ok? 

Vamos analisar outro exemplo, para que veja como a estrutura de 

enunciado se repete. Dessa vez, apresento um enunciado de parecer aplicado 

aos candidatos que concorriam ao cargo de Analista (especialidade 

Administração) do Tribunal de Contas do Estado do Paraná: 

Parecer – TCE/PR - 2016 

Situação hipotética 

O tribunal de contas de determinado estado da Federação (TCE/X) conta com 

algumas vagas de função gratificada a serem preenchidas por seus servidores, 

constantes do banco de talentos da entidade. Em experiências passadas, alguns 

servidores ocupantes dessas funções confundiam seus interesses pessoais com o 

interesse público e, na ânsia de obtenção de privilégios, acabavam por prejudicar 

o bom andamento da gestão pública. 

Devido a essas experiências pouco profícuas, o TCE/X, acompanhando o 

movimento mundial da nova administração pública, vem promovendo mudanças 

administrativas e organizacionais que assegurem maior eficiência no 

cumprimento de suas missões. Assim, o departamento responsável pela seleção 

dos referidos profissionais pretende encontrar candidatos que atendam as 

exigências relativas aos aspectos normativos, com a necessária capacidade 

técnica, mas também que tenham ciência de que o TCE/X vem buscando 

aprimorar a modernização de sua gestão, visando o alcance das características 

da administração pública gerencial. 
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Para auxiliar na busca pelos candidatos adequados ao preenchimento das 

vagas, o referido departamento deseja elaborar questionamentos que subsidiem 

a avaliação das perspectivas dos candidatos quanto às formas de administração 

e de sua conduta pessoal em relação aos interesses públicos. O departamento, 

então, solicitou ao pessoal do setor de controle da área de administração de 

gestão de pessoas, de material e de patrimônio um parecer para subsidiar a 

seleção dos candidatos. 

Comando da questão 

Na qualidade de ocupante do cargo de analista de controle da área de 

administração cujas atribuições preveem orientação aos demais técnicos de 

outros campos de conhecimento quanto à aplicação de ferramentas 

administrativas mais adequadas, bem como ao aprimoramento de estudos 

específicos nas áreas de gestão de pessoas e formas de administração, elabore 

um parecer a respeito da situação hipotética acima apresentada. Seu parecer 

deve embasar-se em conhecimentos teóricos da área e atender ao que se pede 

a seguir. 

Tópicos 

1 Descreva as características dos modelos de administração pública patrimonial 

e burocrática e discorra a respeito das desvantagens de ambos os modelos. 

[valor: 4,00 pontos] 

2 Descreva os objetivos do plano de reforma do aparelho do Estado. [valor: 

3,00 pontos] 

3 Discorra sobre os conceitos de governança e de accountability na gestão pública 

e sobre a relação desses temas com o papel exercido pelos tribunais de contas. 

[valor: 6,00 pontos] 

4 Apresente uma conclusão, ao departamento responsável pela seleção, que 

retrate de que forma os novos gestores, cientes de todos esses conceitos, 

poderão contribuir para o aprimoramento e a modernização da gestão no TCE/X. 

[valor: 6,00 pontos] 

 

Veja que as três partes do enunciado novamente se repetem: situação 

hipotética, comando da questão e tópicos. 

Na situação hipotética, o examinador conta uma história sobre uma 

situação que estava ocorrendo em um TCE/X (instrução). 

No comando da questão, o candidato é orientado a redigir um parecer, sob 

um tema técnico da área de administração, com o fulcro de auxiliar um 

determinado setor na tomada de decisões (definição do tipo de peça técnica). 
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Por fim, nos tópicos, a Banca deixa claro exatamente aquilo que deve ser 

abordado no seu parecer (análise técnica). Logo, não precisará analisar cada 

fato que ocorreu na situação hipotética, mas tão somente aqueles exigidos nos 

tópicos. 

Resolveremos essa questão ao longo 

do nosso treinamento, ok? 

 

Ao entender a estrutura do enunciado, você já estará à frente da maioria 

dos candidatos. Agora, não perderá tempo (e linhas) tentando analisar tudo que 

foi apresentado na situação hipotética. Muito pelo contrário, você responderá 

apenas o que foi definido nos tópicos, focando sua resposta exatamente naquilo 

que o examinador deseja. 

Porém, o tópico não deve ser respondido de qualquer jeito. O ideal é que 

você organize a estrutura do seu texto antes de começar a responder, para que 

consiga abordar tudo de forma significativa e sem ultrapassar o número máximo 

de linhas. Todavia, antes você precisará entender qual é a estrutura de uma 

peça de natureza técnica. 

3. A ESTRUTURA DE UMA PEÇA DE NATUREZA TÉCNICA 

Ao longo do nosso treinamento, vimos que a estrutura do texto 

dissertativo é composta por: introdução, desenvolvimento e conclusão. 

Introdução: nela, são apresentados o tema e a tese. 

Desenvolvimento: contém os tópicos frasais, que defendem a tese. 

Conclusão: nela você deve reforçar a tese e/ou reforçar os tópicos frasais 

e/ou apresentar sugestões. 

Porém, nas peças de natureza técnica, essa estrutura vai mudar um 

pouco... Só um pouco, uma vez que a essência continuará a mesma. 

As peças de natureza técnica terão a seguinte estrutura: a) Introdução, b) 

Histórico; c) Exame de admissibilidade; d) Exame técnico; e) Conclusão e f) 

Proposta de encaminhamento. 

a) Introdução 



 

16 

 

Professor BRUNO MARQUES                         www.voceconcursado.com.br 

HIPERTREINO COMPLETO - DISCURSIVA 

Prof. Bruno Marques 

 

A introdução é o campo destinado à apresentação de informações gerais 

sobre a situação hipotética, devendo registrar o tipo de processo (tomada de 

contas, representação, auditoria, denúncia, consulta etc.), órgão, entidade ou 

agente responsável envolvido, motivo e outras informações relevantes sobre a 

situação. Em suma, a introdução nada mais é que um breve resumo do que será 

tratado na peça técnica. 

É comum iniciar esse tipo de parágrafo com as seguintes expressões: 

“Trata-se de” ou “Cuidam os autos de”. Veja exemplos: 

Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura, 

tendo como responsável a Sra. fulana de tal, ex-prefeita do município de Olinda 

(PE), devido à omissão no dever de prestar contas dos recursos federais 

repassados à aludida municipalidade por meio do Convênio 32/2009, firmado 

com o objetivo de realizar o 6º Festival do Frevo, no valor de R$ 120.000,00. 

ou 

Cuidam os autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades praticadas 

na Diretoria Regional da ECT em Rondônia, relacionadas a superfaturamento de 

preços em contratações para serviços de manutenção e adequação predial em 

oito agências localizadas em diferentes cidades do interior do estado.  

Veja que, semelhante à dissertação comum, a introdução apresenta o 

tema (situação hipotética) e a tese (objetivo daquele documento). Também na 

peça de natureza técnica, aplica-se a estrutura argumentativa do texto 

dissertativo. 

b) Exame de admissibilidade 

Nesta parte do texto, analisa-se a possibilidade jurídica de recebimento de 

petição ou expediente dirigido ao Órgão de Controle, de acordo com os requisitos 

genéricos e específicos alusivos à matéria a que se refira. 

Essa parte não deve constar em todas as peças de natureza técnica, mas 

tão somente nos casos em que é exigido esse tipo de análise, ou seja, naquelas 

situações em que há necessidade de legitimação do sujeito para demandar 

manifestação do Órgão de Controle.  

Para servir de referência ao seu estudo, no caso de Tribunais de Contas, 

deve-se fazer o exame de admissibilidade nos seguintes processos: 

 Consulta: As consultas formuladas aos Tribunais de Contas da 

União devem atender às seguintes exigências (RITCU, art. 264 e 

265): 

Formuladas por autoridade competente: presidente da República, do 

Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal 
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Federal; Procurador-Geral da República; Advogado-Geral da União; 

presidente de comissão do Congresso Nacional ou de suas casas; 

presidentes de tribunais superiores; ministros de Estado ou 

autoridades do Poder Executivo federal de nível hierárquico 

equivalente; e comandantes das Forças Armadas. 

Características da consulta: indicação precisa do seu objetivo e 

demonstração da pertinência temática às áreas de atribuição da 

autoridade consulente. 

Requisito fundamental: não pode versar sobre caso concreto, ou 

seja, a resposta à consulta tem caráter normativo e constitui 

prejulgamento da tese, mas não do fato concreto.  

 

 Denúncia: 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 (Art. 74, §2º, CF/88). Logo, deve-se analisar se a pessoa ou 

entidade que formulou a denúncia atende às regras constitucionais. 

 

 Recursos: no Regimento Interno do TCU (art. 285 a 289), há 5 tipos 

de recurso: recurso de reconsideração, pedido de reexame, 

embargos de declaração, recurso de revisão e agravo.  

Não vou detalhar quais os requisitos de cada um, uma vez que cada 

Tribunal de Contas /Controladoria possui recursos e requisitos 

diferentes. Porém, é importante saber que cada um deles possui 

requisitos de admissibilidade (prazos e hipóteses) que devem ser 

considerados nessa fase de admissibilidade. 

 

 Representação: o requisito principal para a representação é a 

legitimidade do sujeito. No caso do TCU (RITCU- art. 237), têm 

legitimidade para representar ao Tribunal:  

o Ministério Público da União; os órgãos de controle interno; 

os senadores da República, deputados federais, estaduais e 

distritais, juízes, servidores públicos e outras autoridades que 

comuniquem a ocorrência de irregularidades de que tenham 

conhecimento em virtude do cargo que ocupem; os tribunais 

de contas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, as 

câmaras municipais e os ministérios públicos estaduais; as 

equipes de inspeção ou de auditoria; as unidades técnicas do 
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Tribunal; outros órgãos, entidades ou pessoas que detenham 

essa prerrogativa por força de lei específica. 

Ou seja, praticamente, todo mundo pode representar ao TCU. 

 

 Solicitação do Congresso Nacional: Conforme a Constituição 

Federal de 1988, o Congresso Nacional pode solicitar ao Tribunal 

de Contas da União (e por simetria, às Assembleias Legislativas 

e aos Tribunais de Contas Estaduais):  

a) realização de inspeções e auditorias de natureza contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas 

unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e 

Judiciário; (Art. 71, inciso IV, CF/88) 

b) prestação de informações sobre fiscalização contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre 

resultados de auditorias e inspeções realizadas; (Art. 71, inciso 

VII, CF/88) 

c) diante de indícios de despesas não autorizadas, poderá 

solicitar que, no prazo de cinco dias, preste os esclarecimentos 

necessários. (Art. 72, CF/88) 

 Importante frisar que, em provas de concurso, dificilmente a Banca trará 

uma situação em que a reposta seja pela inadmissibilidade do exame, afinal, se 

fizesse isso, a redação acabaria no segundo parágrafo. O examinador não vai 

querer perder a chance de avaliar o conhecimento técnico do candidato, então, 

em 99% das vezes, o exame deve ser pela admissibilidade. 

Veja um exemplo de parágrafo de exame de admissibilidade: 

Inicialmente, registramos que a consulta preenche os requisitos de 

admissibilidade constantes no Regimento Interno do Tribunal, haja vista a 

matéria ser de competência do TCU. A consulta refere-se a administrador sujeito 

à sua jurisdição, foi redigida em linguagem objetiva e com a demonstração da 

pertinência temática às áreas de atribuição da autoridade consulente e não trata 

de caso concreto. 
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O exame de admissibilidade só é 

necessário quando se tratar de alguns desses casos acima (consulta, 

denúncia, recurso, representação ou solicitação do Congresso 

Nacional). Em outros processos, como auditorias, tomada de contas ou 

prestações de contas, o parágrafo Exame de Admissibilidade não deve 

ser escrito. 

 

c) Exame técnico 

Trata-se do campo mais relevante da peça de natureza técnica, uma vez 

que deve conter a exposição sucinta dos tópicos do enunciado, obedecendo o 

comando da questão.  

Ele equivale ao parágrafo de desenvolvimento em uma dissertação comum 

e deve ser redigido com uma estrutura semelhante: tópico frasal, argumento 

principal, argumento secundário e fechamento. 

A regra para a construção dos parágrafos é a mesma da dissertação 

comum: o foco da resposta devem ser os tópicos do enunciado, sempre 

fundamentando a resposta.  

Vamos analisar a prova do TCE/PR que já utilizamos anteriormente nesta 

aula: 

Tópicos – TCE/PR 

1 Descreva as características dos modelos de administração pública patrimonial 

e burocrática e discorra a respeito das desvantagens de ambos os modelos. 

[valor: 4,00 pontos] 

2 Descreva os objetivos do plano de reforma do aparelho do Estado. [valor: 

3,00 pontos] 

3 Discorra sobre os conceitos de governança e de accountability na gestão pública 

e sobre a relação desses temas com o papel exercido pelos tribunais de contas. 

[valor: 6,00 pontos] 

4 Apresente uma conclusão, ao departamento responsável pela seleção, que 

retrate de que forma os novos gestores, cientes de todos esses conceitos, 

poderão contribuir para o aprimoramento e a modernização da gestão no TCE/X. 

[valor: 6,00 pontos] 
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Nesse exemplo, como são vários os tópicos, você deve seguir a regra 

geral, isto é, separar um parágrafo para responder a cada um deles. Porém, 

cada um deve trazer, sempre que possível, uma referência técnica (uma base 

teórica que dá legitimidade à sua resposta). Por exemplo, veja como poderia ser 

estruturada a resposta ao Tópico 2: 

O plano de reforma do aparelho do Estado elencou diversos objetivos a 

serem alcançados pela Administração Pública (AP).[Tópico frasal] Segundo 

Bresser Pereira,[Referência técnica] os principais objetivos do plano 

são[Argumento principal]... Logo, todos esses objetivos têm por foco promover 

a eficiência na AP.[Fechamento] 

Todavia, nem sempre os tópicos descritos no enunciado são tão diretos e 

claros. Eventualmente, o examinador poderá listar poucos tópicos. Nesse caso, 

caberá ao candidato utilizar outra técnica para redigir seu texto. Para explicar 

essa técnica, utilizarei o exemplo da prova do TCDF (também citado nesta aula) 

para o cargo de auditor: 

Tópicos - TCDF 

1. apresentação e estrutura de um relatório de auditoria do TCDF; [valor: 5,00 

pontos] 

2. justificação: análise do contrato de locação de imóvel, para sediar a 

coordenadoria regional; [valor: 8,00 pontos] 

3. justificação: análise do contrato de terceirização de mão de obra; [valor: 

8,00 pontos] 

4. conclusão do relatório. [valor: 7,50 pontos] 

Primeiramente, percebe-se que nessa prova os tópicos já apresentam, de 

certo modo, a estrutura padrão de uma peça de natureza técnica. Veja: 

“Apresentação” = Introdução;  

“Justificação” = Exame técnico e  

“Conclusão” = Conclusão e proposta de encaminhamento. 

Logo, você deverá estruturar o Exame Técnico, tomando como base a 

seguinte técnica: 

Passo 1) Listar os fatos mais relevantes (se forem muitos, dê 

preferência aos que apresentarem irregularidades); 

Passo 2) Elaborar um parágrafo para cada fato: 

 Tópico frasal: informar se o fato é ou não irregular; 

 Argumento principal: informar qual o modo correto de agir, 

citando a referência técnica (Constituição, legislação, 
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regimentos, normas, entendimentos, jurisprudências, 

doutrinas etc.); 

 Argumento secundário: demonstrar que o ato desrespeita a 

referência técnica; 

 Fechamento: concluir pela irregularidade e/ou regularidade. 

Para ficar mais claro, vamos montar uma estrutura para responder aos 

tópicos 2 e 3 do TCDF. 

Passo 1) Listar os fatos mais relevantes 

Na auditoria, apurou-se achados de auditoria nos contratos de locação de 

imóvel e terceirização de mão de obra. No contrato de locação de imóvel, 

constou-se: a) termo de ciência de fiscalização sem data; b) ... c) justificativas 

do titular da secretaria. Quanto ao contrato de terceirização de mão de obra, 

verificou-se a ausência de justificativa quanto a: a) necessidade de contratação 

dos 76 profissionais; e b) necessidade da terceirização dos serviços. 

Passo 2) Elaborar um parágrafo para fato 

No que se refere ao achado “a” do contrato de locação de imóvel, constata-

se uma irregularidade formal. Conforme preceituam as normas de licitação, o 

termo de ciência da fiscalização (...). Apesar de não causar danos ao erário, o 

termo não foi datado pelo servidor, motivo pelo qual houve descumprimento de 

regra normativa. Deste modo, a ausência de assinatura representa uma 

irregularidade formal. 

Acerca do achado “b” do contrato de locação, verifica-se (...)  

(...) 

Por fim, no que diz respeito ao achado “b” do contrato de terceirização, 

também há (...). 

Utilizando esse modelo, sua redação ficará bem organizada e abordará 

todos os pontos mais relevantes descritos na Situação hipotética e no Comando 

da questão. Assim, atenderá ao que foi solicitado no enunciado e cumprirá com 

os requisitos de uma peça técnica. 

Porém, existe outra forma de responder a essa questão. Você também 

poderia elaborar o texto sem listar os fatos. Por um lado, as ideias não ficam tão 

organizadas, porém, é uma boa estratégia, pois você economiza as linhas 

referentes a um parágrafo inteiro. Nesse caso, a estrutura seria mais ou menos 

assim: 

Passo 2) Elaborar um parágrafo para cada fato 
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No que se refere à ausência de data no termo de fiscalização do contrato 

de locação de imóvel, constata-se uma irregularidade formal. Conforme 

preceituam as normas de licitação, o termo de ciência da fiscalização(...). Apesar 

de não causar danos ao erário, o termo não foi datado pelo servidor, motivo pelo 

qual houve descumprimento de regra normativa. Deste modo, a ausência de 

assinatura representa uma irregularidade formal. 

Acerca do [citar achado] do contrato de locação, verifica-se (...)  

(...) 

Por fim, no que diz respeito [citar achado] do contrato de terceirização, 

também há (...). 

Ressalto que as peças de natureza técnica não seguem uma regra única 

para elaboração do Exame Técnico. Logo, a forma de responder aos tópicos é 

flexível e pode ser analisada caso a caso. Portanto, as técnicas que apresento 

aqui são aquelas que atendem a maior parte das provas discursivas, mas não 

devem engessar seu modo de escrever. Fique livre para fazer as adaptações 

necessárias. O objetivo, no entanto, deve ser responder de forma clara e 

objetiva a TUDO que o examinador pediu nos Tópicos. 

d) Conclusão 

O campo Conclusão é destinado a registrar a síntese da análise realizada 

e de seu fundamento. Ele tem a função de destacar as questões que deverão 

ser consideradas na elaboração da proposta de encaminhamento.  

Como toda conclusão, você deve retomar as principais informações 

apresentadas no texto e determinar seu posicionamento final sobre elas. Neste 

sentido, a conclusão pode ser dividida em dois tipos: preliminares ou de mérito 

(mais comum). 

Conclusões preliminares: descrição sucinta dos achados ou constatações, 

com a indicação das providências necessárias ao saneamento do processo, ao 

exercício do contraditório pelos responsáveis ou ao cumprimento de objetivos 

específicos, inerentes à situação concreta. 

Aqui, pode-se sugerir o seguinte: 

a) Se não houver débito, determinar a audiência, para apresentar 

razões e justificativas.  

b) Se houver débito, ordenar a citação do jurisdicionado, para alegação 

de defesa ou recolhimento da quantia. 

c) Determinação de medida cautelar, caso comprovada a existência de 

fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio ou de risco 
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de ineficácia da decisão de mérito, ou mesmo de evidências de que a 

permanência do responsável no exercício de suas funções retardará ou 

dificultará a realização da fiscalização, poderá causar novos danos ou 

inviabilizar o seu ressarcimento; 

d) das partes a serem ouvidas em oitivas; 

e) de outras providências necessárias à continuidade do processo. 

Conclusões de mérito: descrição sucinta dos fatos e a indicação das 

penalidades, ou não, que devem ser aplicadas em determinado tipo de processo. 

O rol de possibilidades é extenso, afinal, são vários os tipos de peças técnicas 

analisadas. São exemplos de conclusões de mérito: 

a) conhecimento, ou não, da denúncia, consulta, representação e etc.; 

b) rejeição, ou não, dos argumentos apresentados por responsável, 

quando for o caso; 

c) fixação de novo prazo para recolhimento do débito, quando cabível; 

d) julgamento das contas dos responsáveis arrolados nos autos, quando 

for o caso, especificando as consequências desse encaminhamento, a 

exemplo da: 

a. quitação plena (contas regulares) ou quitação (contas regulares 

com ressalva); 

b. cominação da multa prevista no inciso I do art. 58 da Lei 

8.443/1992 (contas irregulares sem débito); 

c. imputação de débito, com ou sem aplicação da multa prevista no 

art. 57 da Lei 8.443/1992, indicando os valores originais e as 

respectivas datas, bem como os cofres que devem receber o 

recolhimento da dívida, nos termos legalmente estabelecidos 

(contas irregulares com débito). 

e) cominação de multa, em processos de fiscalização, representação ou 

denúncia; 

f) autorização, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei nº 

8.443/1992, da cobrança judicial da dívida; 

g) determinações, alertas e recomendações às unidades jurisdicionadas, 

lembrando que as determinações serão obrigatoriamente monitoradas 

e que seus termos devem ser claros e objetivos quanto ao que o órgão 

ou entidade deve fazer ou deixar de fazer. 

Em resumo, a maioria das penalidades são comuns a quase todos os 

Tribunais de Contas, porém, é necessário que o candidato tenha conhecimento 

da legislação específica do Tribunal para o qual prestará concurso. 
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Veja um exemplo de parágrafo de conclusão em um processo de 

julgamento de contas: 

Por todo o exposto, na análise das contas, foram verificadas falhas de 

natureza formal que não caracterizam danos ao erário: [enumerar falhas]. Logo, 

nos termos da Lei Orgânica do TCU, as contas do responsável devem ser 

julgadas regulares com ressalva. 

ou 

Deste modo, considerando que houve [listar ilegalidades de forma 

sucinta], propõe-se, primeiramente, a audiência prévia do responsável para que 

apresente suas razões de justificativa. Caso a defesa não descaracterize as 

causas da impugnação, propõe-se a aplicação de multa ao responsável, 

conforme previsto na Lei Orgânica do TCU, bem como a emissão de 

determinações ao órgão para corrigir as falhas identificadas e prevenir a 

ocorrências de outras semelhantes. 

 

e) Proposta de encaminhamento 

Esse campo deve contemplar sugestões de providências que merecem ser 

adotadas pelo Órgão de Controle.  Elas devem manter correlação com a 

conclusão e só devem ser inseridas caso sobre espaço na sua folha de resposta.  

A proposta de encaminhamento deve ser bem sucinta e direta. Veja um 

exemplo bem prático: 

Encaminha-se o processo à autoridade superior, propondo pelas seguintes 

providências: a) julgamento pela irregularidade das contas, nos moldes do 

Regimento Interno; b) citação do responsável, para alegações de defesa ou 

recolhimento do débito; c) aplicação de multa, conforme previsto na Lei 

Orgânica do TC; e d) determinações ao órgão para instituir medidas de 

prevenção para evitar as irregularidades apontadas. 

 

Perceba que a dissertação comum e a peça de natureza técnica são muito 

semelhantes, tanto com relação à estrutura quanto à organização das ideias. 

Veja o comparativo abaixo: 
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Agora que você já tem uma boa visão do que é uma peça de natureza 

técnica, aconselho que pratique bastante. Só assim estará, de fato, 

preparado para elaborar qualquer peça de natureza técnica com maestria. 

Qualquer dúvida, estou à disposição! 

Forte abraço! 

 


